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Kanal sisteminin içine takılan dairesel ve gücünü mekanik olarak kendi sağlayan  
kontrolörler havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde sabit hava debilerinin hızlı  
ve kolay bir şekilde dengelenmesine yöneliktir.

 ■ Akustik optimizasyon için özgün damper klapesi kenarı
 ■ Sahada basit ve hızlı şekilde devreye alma
 ■ Her bir nominal ölçüye ait hava debisi referans değerleri aralığı
 ■ Bir ölçek kullanarak hava debisinin hassas ve basit ayarı
 ■ Kanal içine takılabilir kontrolörler arasında en yüksek hassasiyet
 ■ 0,8 m/s'den başlayan düşük hava hızlarına uygun
 ■ Herhangi bir yönde (yatay veya düşey) monte edilebilir; bakım gerektirmez

VFL 2.1 –

Aerodinamik damper kla pesi

X XVFLtestregistrierung

K5 – 2.1 – 29

Kanal sisteminin içine takılan hava debisi sınırlayıcısı
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Tip

VFL Genel bilgiler 2.1 – 30
Sipariş kodu 2.1 – 33
Hızlı seçim 2.1 – 34
Boyutlar ve ağırlıklar 2.1 – 36
Teknik şartname 2.1 – 37

Temel bilgiler ve tanımlar 2.3 – 1

Sayfa

K5 – 2.1 – 30

Ayarlayın

1

İçine takın.

2

Tamamdır

3
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Uygulama
– İklimlendirme sistemlerinde hava debilerinin  

kolay bir şekilde dengelenmesi için VFL Tipi  
dairesel hava debisi sınırlayıcıları

– Harici güç kaynağı olmadan gücünü mekanik  
olarak kendi sağlayan hava debisi sınırlayıcı

– Nominal ölçüler sayesinde proje yönetme  
kolaylığı

– Bir ölçek kullanarak gerekli hava debisini  
ayarlayın.

Nominal ölçüler
– 80, 100, 125, 150, 160, 200, 250

Özellikler
– Gücünü mekanik olarak kendi sağlayan
– Düşük sürtünmeli havayla şişen körük
– Dairesel kesitli kanallar için
– Sıkı geçme ve güvenli takma için dudaklı conta
– Aerodinamik olarak test edilmiş ve fabrikada  

referans bir hava debisine ayarlanmış
– Her bir sınırlayıcıyı ayarlayabilen hava debilerini  

gösteren etiket (in l/s, m³/h ve cfm)

Parçalar ve özellikleri
– Devreye almaya hazır sınırlayıcı
– Düşük sürtünmeli yataklara sahip damper  

klapesi
– Osilatör damperi işlevi gören havayla şişen  

körük
– Yaprak yay
– Dudaklı conta
– Çok seviyeli hava debisi referans değerleri

Konstrüksiyon özellikleri
– Dairesel gövde
– EN 1506 ya da EN 13180'e göre dairesel kesitli  

kanalların içine takılmaya uygun
– Sıkı geçme ve güvenli takma için dudaklı conta
– Düşük sürtünmeli yataklara ve özel körüğe  

sahip akustik olarak optimize edilmiş damper  
klapesi

– Nominal ölçü 150 için farklı damper klapesi  
konstrüksiyonu ve hava debisi etiketi

Malzemeler ve yüzeyler
– DIN 4102'ye göre B2 malzeme sınıfında  

UL 94'e göre V0 yüksek kaliteli plastikten  
yapılmış gövde ve damper klapesi

– Paslanmaz çelikten yapılmış yaprak yay
– Poliüretan körük

Montaj ve devreye alma
– Herhangi bir yönde (yatay veya düşey) monte  

edilebilir.
– Bir ölçek kullanarak gerekli hava debisini  

ayarlayın.
– Üniteyi kanalın içine takın.
– Montaj yerini işaretleyin.

Standartlar ve kılavuzlar
– VDI 6022 hijyen normuna uygundur.

Bakım
– Yapısı ve kullanılan malzemeler aşınmaya  

maruz kalmadığı için bakım gerektirmez.
 

K5 – 2.1 – 31

Tanım

Hava debisi sınırlayıcısı,  
VFL Tipi

Teknik bilgiler Nominal ölçüler 80 – 250 mm
Hava debisi aralığı 4 – 212 l/s ya da 14 – 764 m³/h
Hava debisi kontrol aralığı Nominal hava debisinin %20 ila %100'ünden az
Hava debisi hassasiyeti Nominal hava debisinin yaklaşık ±%10'u
Minimum fark basıncı 30 Pa
Maksimum fark basıncı 300 Pa
Çalışma sıcaklığı 10 ila 50 °C arası
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Fonksiyonel tanım
Hava debisi sınırlayıcısı, gücünü mekanik olarak  
kendi sağlayan bir ünitedir ve harici güç kaynağı  
olmadan çalışır. Düşük sürtünmeli yataklara sahip  
damper klapesi, ayarlanan hava debisi sonuç  
olarak sınırlanacak şekilde aerodinamik  
kuvvetlerle ayarlanır.
Hava akışının aerodinamik kuvvetleri, damper  
klapesi üzerinde bir kapanma torku oluşturur.  
Körük havayla genişleyip bu kuvveti arttırırken aynı  
zamanda bir osilatör damperi görevi görür.  
Kapanmak kuvveti, bir yaprak yay tarafından  
karşılanır. Fark basıncı değiştikçe yaprak yay,  
damper klapesinin konumunu hava debisi  
sınırlanacak şekilde ayarlar.

Verimli devreye alma
Hava debisi sınırlayıcısı, havalandırma ve  
iklimlendirme sistemlerinde hava debilerinin  
önceden zahmetli ve pahalı olan dengelenmesi  
işini üstlenir.
Kolay kullanımı ve kusursuz fonksiyonu, sahada  
kıymetli çalışma zamanı kazandırmaya yardımcı  
olur. Gerekli hava debisi, montaj yerinde  
ayarlanabilir; sonra hava debisi sınırlayıcısı kanalın  
içine takılıdır. Sonrasında ayarlanan hava debisi  
sınırlanacak ve sıkı toleranslar arasında sabit  
tutulacaktır.
 

K5 – 2.1 – 32

Fonksiyon

VFL'nin şematik gösterimi

① ② ③

⑤

④

① Damper klapesi
② Körük hava girişi
③ Körük

④ Bağlantı mili
⑤ Hava debisi ölçeği
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Sipariş örneği

VFL

 

  VFL  /  100  

 Tip
VFL Hava debisi sınırlayıcısı

 Nominal ölçü [mm]
80
100
125
150
160
200
250

Sipariş kodu

VFL/100
Nominal ölçü 100 mm
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Hava debisi aralıkları

Hava debisi sınırlayıcıları,  
fabrikada ref referans  
hava debisine ayarlıdır.  
Sonrasında müşteriler,  
gerekli hava debisini  
(1 ila 11 arası ayar  
değerleri) kolayca  
ayarlayabilir.

Giriş yönü koşulları

Hava debisi  
hassasiyeti Δ, kanalın  
düz bir giriş yönü kesiti  
için geçerlidir. Dirsekler,  
kanal ayrımları ya da  
kanalın daralması veya  
genişlemesi, ölçümü  
etkileyebilen türbülanslara  
neden olur. Kanal  
bağlantıları; örneğin, ana  
kanalın branşmanlara  
ayrılması EN 1505'e  
uygun olmalıdır. Bazı  
montaj hâllerinde hava  
giriş yönünde düz kanal  
kesitlerinin olması  
gereklidir.

Serbest hava girişi  
yalnızca giriş yönünde 1D  
düz kanal kesitine  sahiptir.

Mevcut hava debisi referans değerleri [m3/h]

Nominal ölçü
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

nom ref
m³/h

80 14 17 22 28 33 39 50 62 73 82 – 82 33
100 18 24 33 39 48 58 71 79 92 105 122 122 71
125 39 48 58 69 82 98 113 131 150 171 195 195 98
150 50 70 85 105 120 140 160 185 205 230 265 265 160
160 58 82 102 128 156 175 195 217 242 272 323 323 156
200 94 127 166 207 253 297 343 391 436 481 529 529 297
250 159 215 278 337 399 473 519 574 632 705 764 764 473

Mevcut hava debisi referans değerleri [l/s]

Nominal ölçü
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

nom ref
l/s

80 4 5 6 8 9 11 14 17 20 23 – 23 9
100 5 7 9 11 13 16 20 22 26 29 34 34 20
125 11 13 16 19 23 27 31 37 42 48 54 54 27
150 14 19 24 29 33 39 44 51 57 64 74 74 44
160 16 23 28 36 43 49 54 60 67 76 90 90 43
200 26 35 46 58 70 83 95 109 121 134 147 147 83
250 44 60 77 94 111 131 144 160 175 196 212 212 131

Dirsek

D

1D

Kanal ayrımı

1,5D

D

1.5D

Hava debisi sınırlayıcısının giriş yönünde ek bir 
düz kanal kesiti olmadan, en az 1D eğrilik 
yarıçapına sahip bir dirsek, hava debisi 
hassasiyeti üzerinde yalnızca ihmal edilebilir bir 
etkiye sahiptir..

Bir kanal ayrımı, güçlü türbülanslara neden olur.
Belirtilen hava debisinin hassasiyeti Δ, giriş 
yönünde en az 1,5D düz bir kanal kesiti ile ancak 
elde edilebilir. Giriş yönündeki branşmanda 
kanalın kısa olması hâlinde, hava debisi 
sınırlayıcısından önce perfore levha olması 
gereklidir. Eğer giriş yönünde hiç düz kesit yoksa 
perfore bir levhayla bile kararlı bir kontrol 
olmayacaktır.
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Havadan yayılan  
gürültü

Hızlı seçim boyutlandırma  
tabloları, istenilen oda ses  
basıncı seviyeleri  
hakkında iyi bir genel  
bakış sağlar. Yaklaşık ara  
değerler enterpole  
edilebilir. Hassas ara  
değerler ve spektrum  
verileri, Easy Product  
Finder tasarım  
programımız ile  
hesaplanabilir.

Nominal ölçü için ilk  
seçim kriterleri, min ve  
maks gerçek (geri  
besleme) hava debileridir.  
Hızlı seçim boyutlandırma  
tabloları, genel olarak  
kabul edilen yutum  
seviyelerine dayanır. Eğer  
ses basıncı seviyesi,  
gerekli değeri aşarsa  
daha büyük bir hava  
debisi sınırlayıcısı gerekir.

Hızlı seçim: 50 Pa fark basıncındaki ses basıncı seviyesi

Nominal ölçü


Havadan yayılan gürültü
LPA

l/s m³/h dB (A)

80

4 14 30
6 22 30

14 50 32
20 73 33
23 82 34

100

5 18 31
11 39 33
16 58 35
26 92 36
34 122 37

125

11 39 36
19 69 37
27 98 37
42 150 38
54 195 39

150

14 50 32
29 105 32
44 160 33
57 205 33
74 265 34

160

16 58 26
28 102 29
49 175 32
67 242 34
90 323 36

200

26 94 23
70 253 27

109 391 30
134 481 31
147 529 31

250

44 159 23
94 337 26

144 519 28
175 632 28
212 764 28
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Boyutlar

Hava debisi sınırlayıcısı,  
VFL Tipi

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]

Nominal  
ölçü

ØD L m
mm kg

80 78 86 0,10
100 98 100 0,15
125 122 118 0,25
160 156 148 0,40
200 196 175 0,50
250 246 220 0,70

VFL

DN 80

m�/h

Ø
D

L
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İklimlendirme sistemlerinde hava debilerini  
sınırlamak ve kontrol etmek için 7 nominal ölçüye  
sahip, yüksek kaliteli plastikten yapılmış dairesel  
kesitli hava debisi sınırlayıcıları
Devreye almaya hazır ünite; paslanmaz çelik  
yaprak yay, düşük sürtünmeli yataklara sahip  
plastik klape, silikonsuz körük ve referans debi  
değerlerinin yazılı olduğu plastikten gövdeden  
oluşur.
EN 1506 yada EN 13180'e uygun dairesel kesitli  
kanalların için kolay takılır; güvenli takılması,  
dudaklı bir contayla sağlanır. 
Aerodinamik olarak test edilmiş ve fabrikada  
referans bir hava debisine ayarlanmıştır. En az  
5 : 1 hava debisi aralığında sonradan hassas bir  
şekilde ayarlanabilir.

Özellikler
– Gücünü mekanik olarak kendi sağlayan
– Düşük sürtünmeli havayla şişen körük
– Dairesel kesitli kanallar için
– Sıkı geçme ve güvenli takma için dudaklı conta
– Aerodinamik olarak test edilmiş ve fabrikada  

referans bir hava debisine ayarlanmış
– Her bir sınırlayıcıyı ayarlayabilen hava debilerini  

gösteren etiket (in l/s, m³/h ve cfm)

Malzemeler ve yüzeyler
– DIN 4102'ye göre B2 malzeme sınıfında  

UL 94'e göre V0 yüksek kaliteli plastikten  
yapılmış gövde ve damper klapesi

– Paslanmaz çelikten yapılmış yaprak yay
– Poliüretan körük

Teknik bilgiler
– Nominal ölçüler: 80 ila 250 mm arası
– Hava debisi aralığı: 4 ila 212 l/s ya da  

14 ila 764 m³/h
– Hava debisi kontrol aralığı: nominal hava  

debisinin %20 ila %100'ünden az
– Hava debisi hassasiyeti: nominal hava  

debisinin yaklaşık ±%10'u
– Minimum fark basıncı: 30 Pa
– Maksimum fark basıncı: 300 Pa

Boyutlandırma verileri
–  ______________________________ [m³/h]
– Δpst ______________________________ [Pa]
– LPA havadan yayılan gürültü _________ [dB(A)]

Standart metin

Bu teknik şartname,  
ürünün genel özelliklerini  
tanımlar. Türlere ait  
metinler, Easy Product  
Finder tasarım  
programımız ile  
oluşturulabilir.

 Tip
VFL Hava debisi sınırlayıcısı

 Nominal ölçü [mm]
80
100
125
150
160
200
250

K5 – 2.1 – 37

Sipariş seçenekleri
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 ■ Ürün seçimi
 ■ Ana boyutlar
 ■ Tanımlar
 ■ Konstrüksiyon
 ■ Sistem yutumu için düzeltme değerleri
 ■ Ölçüler
 ■ Boyutlandırma ve boyutlandırma örneği

  2.3 –

X XTemel bilgiler ve tanımlar testregistrierung

K5 – 2.3 – 1
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Ürün seçimi

K5 – 2.3 – 2

Tip
RN EN VFL VFC RN-Ex EN-Ex

Sistem türü
Üfleme havası ● ● ● ● ● ●
Emiş havası ● ● ● ● ● ●
Kanal bağlantısı, fan ucu
Dairesel kesitli ● ● ● ●
Dikdörtgen kesitli ● ●
Hava debisi aralığı
Azami [m³/h] 5040 12100 900 1330 5040 12100
Azami [l/s] 1400 3360 250 370 1400 3360
Hava kalitesi
Filtreli ● ● ● ● ● ●
Ofis emiş havası ● ● ● ● ● ●
Kirli ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kontamine ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kontrol fonksiyonu
Sabit ● ● ● ● ● ●
Değişken ○ ○ ○
Min/Maks ○ ○ ○
Akustik koşullar

Yüksek < 40 dB(A) ○ ○ ○ ○ ○
● ● ● ● ● ●

Özel alanlar
Patlayıcı ortamlara sahip  
alanlar ● ●

● Mümkün

○ Belli şartlar altında mümkündür: Sağlam ünite türü ve/veya belirli bir servomotor ya da kullanışlı ek bir ürün
Mümkün değil
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ØD [mm]
Bağlantı boğazının dış çapı

ØD₁ [mm]
Flanşların diş dairesi çapı

ØD₂ [mm]
Flanşların dış çapı

ØD₄ [mm]
Flanşların vida deliklerinin iç çapı

L [mm]
Bağlantı boğazı dâhil ünitenin uzunluğu

L₁ [mm]
Gövdenin veya akustik kaplamanın uzunluğu

B [mm]
Kanal genişliği

B₁ [mm]
Flanşın vida deliği aralığı (yatay)

B₂ [mm]
Flanşın dış boyutu (genişlik)

B₃ [mm]
Cihazın genişliği

H [mm]
Kanal yüksekliği

H₁ [mm]
Flanşın vida deliği aralığı (dikey)

H₂ [mm]
Flanşın dış boyutu (yükseklik)

H₃ [mm]
Ünite yüksekliği

n [ ]
Flanş vida deliklerinin sayısı

T [mm]
Flanş kalınlığı

m [kg]
Manuel ayarlama için asgari olarak gerekli eklenti  
elemanlarıyla birlikte ünite ağırlığı
 

Akustik veriler

fm [Hz]
Oktav bandı merkez frekansı

LPA [dB(A)]
Sistem yutumu dikkate alınarak, VAV terminal  
ünitesine ait havadan yayılan gürültünün A-ağırlıklı  
ses basıncı seviyesi

LPA1 [dB(A)]
Sistem yutumu dikkate alınarak, ikincil susturuculu  
VAV terminal ünitesine ait havadan yayılan  
gürültünün A-ağırlıklı ses basıncı seviyesi

LPA2 [dB(A)]
Sistem yutumu dikkate alınarak, VAV terminal  
ünitesine ait gövdeden yayılan gürültünün A- 
ağırlıklı ses basıncı seviyesi

LPA3 [dB(A)]
Sistem yutumu dikkate alınarak, akustik kaplamalı  
VAV terminal ünitesine ait gövdeden yayılan  
gürültünün A-ağırlıklı ses basıncı seviyesi

Tüm ses basıncı seviyelerinde 20 µPa temel alınır.
 

Tanımlar

K5 – 2.3 – 3

Ana boyutlar

Gürültünün tanımı

LPA

①②

① Havadan yayılan gürültü
② Gövdeden yayılan gürültü
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Hava debileri

nom [m³/h] ve [l/s]
Nominal hava debisi (%100)
– Bu değer ürün tipine ve nominal ölçüye bağlıdır.
– Değerler internette ve teknik broşürlerde  

yayınlanmış olup Easy Product Finder tasarım  
yazılımında bulunmaktadır.

– CAV kontrolörü için ayarlama aralığının üst sınırı  
ve maksimum hava debisi referans değeri

 [m³/h] ve [l/s]
Hava debisi

Δ [± %]
Referans değere göre hava debisi toleransı
 

Fark basıncı

Δpst [Pa]
Statik fark basıncı

Δpst min [Pa]
Statik fark basıncı, minimum
– Akış direncinden (körük, bağlantı mili) dolayı  

damper klapesi açık olduğunda statik minimum  
fark basıncı, CAV kontrolörünün basınç kaybına  
eşittir.

– CAV kontrolöründeki basınç çok düşükse  
damper klapesi açık olmadığında bile referans  
hava debisi elde edilemeyebilir.

– Bu, kanal sisteminin tasarlanmasından ve hız  
kontrolü içeren fanın sınıflandırılmasında önemli  
bir faktördür.

– Tüm çalışma koşulları ve tüm kontrolörler için  
yeterli kanal basıncı temin edilmelidir ve bunu  
elde etmek için hız kontrolüne yönelik noktalar  
ve ölçüm noktaları buna göre seçilmiş olmalıdır.

 

Galvanizli çelik sac
– Galvanizli çelik sacdan yapılmış gövde
– Ürün tipin için belirtildiği üzere hava akışıyla  

temas eden parçalar
– Montaj elemanları veya kapaklar gibi dışarıdaki  

parçalar genellikle galvanizli çelik sacdan  
yapılmıştır.

Toz boya kaplı yüzey (P1)
– Gövde, gümüş rengi (RAL 7001) toz boya kaplı  

galvanizli çelik sacdan yapılmıştır.
– Hava akışıyla temas eden parçalar toz boya  

kaplıdır ya da plastikten yapılmıştır.
– Üretimden dolayı hava akışıyla temas eden  

bazı parçalar paslanmaz çelik, alüminyum veya  
toz boya kaplı olabilir.

– Montaj elemanları veya kapaklar gibi dışarıdaki  
parçalar genellikle galvanizli çelik sacdan  
yapılmıştır.

Paslanmaz çelik (A2)
– Gövde 1.4201 paslanmaz çelikten yapılmıştır.
– Hava akışıyla temas eden parçalar toz boya  

kaplıdır ya da paslanmaz çelikten yapılmıştır.
– Montaj elemanları veya kapaklar gibi dışarıdaki  

parçalar genellikle galvanizli çelik sacdan  
yapılmıştır.

 

K5 – 2.3 – 4

Konstrüksiyon

Statik fark basıncı



∆pst
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Hızlı seçim boyutlandırma  
tabloları, hem havadan  
yayılan gürültü hem de  
gövdeden yayılan gürültü  
için bir odada istenebilen  
ses basıncı seviyelerini  
göstermektedir. Belirli bir  
hava debisi ve fark  basıncı 
için, bir odadaki  ses 
basıncı seviyesi,  ürünlerin 
ses gücü  seviyesinden ve 
sahadaki  yutum ve 
yalıtımdan  kaynaklanır. 
Genel olarak  kabul edilen 
yutum ve  yalıtım değerleri  
bulunmaktadır. 
Kanal sistemi boyunca  
havanın dağılımı, yön  
değiştirmeler, son  
yansıma ve odanın ses  
yutumu gibi etkilerin hepsi  
havadan yayılan  
gürültünün ses basıncı  
seviyesini etkiler. Tavan  
yalıtımı ve odanın ses  
yutumu, gövdeden yayılan  
gürültünün ses basıncı  
seviyesini etkiler.

Akustik hızlı seçime  
yönelik düzeltme  
değerleri

Kanal sistemindeki hava  
dağıtımına ait düzeltme  
değerleri, herhangi bir  
hava terminal ünitesine  
atanan difüzörlerin  
sayısına bağlıdır. Sadece  
bir difüzör varsa  
(varsayım: 140 l/s veya  
500 m³/h), herhangi bir  
düzeltmeye gerek yoktur.

Sistemin ses yutum  
değerleri için bir yön  
değiştirme (örneğin,  
difüzörün plenum  
kutusunun yatay  
bağlantısında bulunan)  
dikkate alınmıştır. Plenum  
kutusunun dikey  
bağlantısında bu sistem  
yutumu etkili değildir. Ek  
dirsekler, ses basıncı  
seviyelerinin daha düşük  
olmasına yol açar.

Havadan yayılan gürültünün hesaplanması için VDI 2081'e göre oktav başına sistem yutumu

Merkez frekans  
[Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ΔL
dB

Yön değiştirme 0 0 1 2 3 3 3 3
Son yansıma 10 5 2 0 0 0 0 0
Odanın ses  

yalıtımı 5 5 5 5 5 5 5 5

Nominal ölçü 250 için son yansımaya dayanılarak hesaplanmıştır.

Havadan yayılan gürültüyü hesaplamak için, kanal sistemindeki debi dağılıma ait oktav düzelt-
mesi
 [m³/h] 500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000

[l/s] 140 280 420 550 700 840 1100 1400
[dB] 0 3 5 6 7 8 9 10

Havadan yayılan gürültünün ses basıncı seviyesini azaltma

①

②
③④⑤

① VAV terminal ünitesi
② Kanal sistemi içinde dağıtım
③ Yön değiştirme

④ Son yansıma
⑤ Tavan yalıtımı

Gövdeden yayılan gürültünün hesaplanması için oktav düzeltmesi

Merkez frekans  
[Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ΔL
dB

Tavan yalıtımı 4 4 4 4 4 4 4 4
Odanın ses  

yalıtımı 5 5 5 5 5 5 5 5
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Ölçüler

Havadan yayılan  
gürültü ve gövdeden  
yayılan gürültüye ait  
akustik veriler,  
EN ISO 5135'e göre  
belirlenir. Tüm  
ölçümler,  
EN ISO 3741'e uygun  
bir yankılama odasında  
yapılır.

Belirttiğimiz havadan yayılan gürültüye ait ses basıncı seviyeleri LPA bir yankılama odasının içindeki  
ölçümlere dayanmaktadır. Ses basıncı LP bütün frekans aralığı için ölçülür. Sistem yutumu ve A-ağırlıklı  
dâhil ölçümlerin değerlendirilmesi ses basıncı seviyesine LPA neden olur.

Havadan yayılan gürültünün ölçülmesi

Δpst

LP



①

③

② ⑤⑤④

① Yankılama odası
② VAV terminal ünitesi
③ Mikrofon

④ Fan
⑤ Susturucu

Belirttiğimiz gövdeden yayılan gürültüye ait ses basıncı seviyeleri LPA2 bir yankılama odasının içindeki  
ölçümlere dayanmaktadır. Ses basıncı LP bütün frekans aralığı için ölçülür. Sistem yutumu ve A-ağırlıklı  
dâhil ölçümlerin değerlendirilmesi ses basıncı seviyesine LPA2 neden olur.

Gövdeden yayılan gürültünün ölçülmesi

Δpst

LP



①

③

②

⑤④

① Yankılama odası
② VAV terminal ünitesi
③ Mikrofon

④ Fan
⑤ Susturucu
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Bu katalog, CAV kontrolörleri için uygun hızlı  
seçim boyutlandırma tabloları sağlar.
Tüm nominal ölçüler için havadan yayılan  
gürültüye ve gövdeden yayılan gürültüye ait ses  
basıncı seviyeleri belirtilmiştir. İlaveten, genel  
olarak kabul edilen yutum ve yalıtım değerleri  
bulunmaktadır.
Diğer hava debileri ve fark basınçlarına ait  
boyutlandırma verileri, Easy Product Finder  
tasarım programını kullanarak hızlı ve hassas bir  
şekilde belirlenebilir.
 

Verilen bilgiler
maks = 280 l/s (1010 m3/h)
Δpst = 150 Pa
Odadaki gerekli ses basıncı seviyesi 35 dB(A)

Hızlı seçim
CS 050/200×1000 dairesel susturucu ile RN/200
Havadan yayılan gürültü LPA = 26 dB(A)
Gövdeden yayılan gürültü LPA = 31 dB(A)
 

Bu katalogun  
yardımıyla boyutlan-
dırma

Boyutlandırma örneği

Easy Product Finder

Easy Product Finder,  
projeye özgü verilerinizi  
kullanarak ürünleri  
boyutlandırmanızı sağlar.

Easy Product Finder  
programını web sitemizde  
bulabilirsiniz.




