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VAV terminal ünitelerine
ait  kontrol bileşenleri
Compact Tipi

1

VAV terminal üniteleriyle kullanmak için Compact cihaz
 ■ Kontrolör, fark basınç transdüseri ve servomotor hep beraber bir gövdede  

takılıdır.
 ■ min ve maks hava debileri fabrika ayarlı parametrelerdir.
 ■ Kablo bağlantılarından veya servis soketinden devreye alma imkânı
 ■ Ayarlama cihazlarını kullanarak parametrelerin değiştirilmesi
 ■ min / maks anahtarlama ile birlikte sabit ve değişken hava debilerine uygun
 ■ MP bus veya LonWorks arayüzleri sayesinde bus veriyolu iletişimi  mümkündür.

Compact 1.3 –
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Servis arayüzü ve bus iletişim özelliğine sahip
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Genel bilgiler
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1
Tip

Compact Genel bilgiler 1.3 – 12
Özel bilgiler – BC0, BF0 1.3 – 14
Özel bilgiler – BL0 1.3 – 20
Özel bilgiler – XB0, XG0 1.3 – 24
Özel bilgiler – LN0, LY0 1.3 – 29

Uygulama
– Compact Tipi elektronik hava debisi  

kontrolörleri, VAV terminal üniteleri için  kompakt 
ve tek parça kontrol cihazlarıdır.

– Dinamik fark basınç transdüseri, elektronik  
kontrolör ve servomotor hep beraber bir  
gövdede takılıdır.

– Referans değer sinyaline ait girişin nasıl  
kullanıldığına bağlı olarak farklı kontrol  
görevlerine uygun

– Oda sıcaklık kontrolörü, merkezi bina yönetim  
sistemi, hava kalitesi kontrolörü veya benzer  
ünitelerin çıkış sinyalleri, hava debisi referans  
değerini kontrol eder.

– Anahtarlar ve röleler aracılığıyla manuel  
(override) kontrol

– Hava debisi gerçek (geri besleme) değeri,  
lineer voltaj sinyali olarak kullanılabilir.

– Kontrolör parametreleri fabrika ayarlıdır.

Konforlu hava iklimlendirme sistemlerinde  
standart filtrasyon, ilave toz koruması olmaksızın  
üfleme havasında kontrolörün kullanılmasına  
olanak sağlar. Hava debisini ölçmek amacıyla  
transdüserinden kısmi bir hava akışı geçtiği için  
lütfen şuna dikkatin edin:

– Yüksek oranda toz içeren odalarda, emiş  
havası için filtreleme yapılmalıdır.

– Eğer havada döküntü veya yapışkan  
parçacıklar varsa ya da agresif ortam içeriyorsa  
Compact kontrolörleri kullanılamaz.

Devreye alma
– Sahada ayarlamaya gerek yoktur.
– Voltaj sinyallerinin merkezi bina yönetim  

sistemine entegrasyonu
– Bus veriyolu arayüzleri aracılığıyla veri aktarımı  

gerekirse devreye alma işlemine bir sistem  
entegratörü müdahil olmalıdır.

 

Temel bilgiler ve tanımlar 1.5 – 1

Sayfa
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Tanım

LMV-D3-MP-F Compact  
kontrolörü

Örnek

Her eklenti elemanı, VAV  
terminal ünitesinin sipariş  
koduyla tanımlanmalıdır.

VAV terminal üniteleri için Compact kontrolörler
Sipariş kodu detayı Parça numarası Tip VAV terminal ünitesinin tipi
BC0 M466BA0 LMV-D3L-MP-F ①
BC0 A00000043141 LMV-D3-MP-F ②
BC0 A00000043140 LMV-D3-MP ④
BC0 A00000043142 NMV-D3-MP ③
BF0 A00000043140 LMV-D3-MP ⑤ Fark basınç sensörü
BL0 M466ES7 LMV-D3LON ② ④
BL0 M466ES8 NMV-D3LON ③
XB0 M466DC1 227V-024-10 ② ③ ④
XG0 M466DC1 227V-024-10 ⑤
LN0 M466EG7 GLB181.1E/3 ② ③ ④
LY0 M466EG7 GLB181.1E/3 ⑤
① LVC
② TVR
③ TVJ, TVT
④ TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA
⑤ TVM



VAV terminal ünitelerine ait kontrol bileşenleri
Genel bilgiler
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Compact

1
Fonksiyonel tanım
Hava debisi, fark basıncı (efektif basınç) ölçülerek  
belirlenir. Bu amaçla VAV terminal ünitesi, bir fark  
basınç sensörü ile donatılmıştır.
Entegre fark basınç transdüseri, efektif basıncı bir  
voltaj sinyaline dönüştürür. Dolayısıyla hava debisi  
gerçek (geri besleme) değeri, bir voltaj sinyali  
olarak kullanılabilir. Fabrika ayarı, 10 V DC'nin hep  
nominal hava debisine (nom) karşılık gelmesi  
şeklindedir.
Hava debisi referans değeri, yüksek seviyeli bir  
kontrolörden (örneğin, oda sıcaklık kontrolörü,  
hava kalitesi kontrolörü, merkezi bina yönetim  
sistemi) ya da anahtarlama kontaklarından gelir.  
Değişken hava debisi kontrolünün sonucunda min  
ile maks arasındaki bir değer çıkar. Kanalın tam  
kapatılmasıyla oda sıcaklık kontrolünü manuel  
olarak devre dışı bırakmak (override) mümkündür.
Kontrolör, hava debisinin referans değerini gerçek  
(geri besleme) değer ile karşılaştırır ve buna göre  
entegre servomotoru kontrol eder.
Hava debisi parametreleri ve voltaj aralıkları,  
kontrolörde kayıtlıdır. Müşteri bu parametreleri  
sahada değiştirmek istediği takdirde ayarlama  
cihazı, servis aletine sahip bir dizüstü bilgisayar ya  
da bus veriyolu arayüzünü kullanarak  
gerçekleştirilebilir.

Hava debisi kontrolü
–  Hava debisi kontrolörü, kanal basıncından  

bağımsız çalışır.
– Fark basıncı dalgalanmaları, kalıcı hava debisi  

değişikliklerine yol açmaz.
– Kontrolün kararsız hâle gelmesini önlemek  

amacıyla damper klapesinin hareket etmediği  
bir ölü banda izin verilmelidir.
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Fonksiyon

Çalışma prensibi – Easy ve Compact  
kontrolörleri

+ -


①

④ ③

②

① Fark basınç transdüseri
② Servomotor
③ Hava debisi kontrolörü
④ Referans değer sinyali
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Uygulama
– Compact kontrolör olarak LMV-D3L-MP-F,  

LMV-D3-MP, LMV-D3-MP-F veya NMV-D3-MP  
elektronik hava debisi kontrolörü

– Değişken hava veya sabit hava debisi kontrolü  
mümkündür.

– Debi, dinamik ölçüm prensibi kullanılarak  
ölçülür.

– 0 – 10 V DC ya da 2 – 10 V DC gerçek (geri  
besleme) ve referans değer sinyallerine ait  
voltaj aralığı

– MP bus arayüzü: Bir MP bus veriyolunda (LAN)  
en fazla sekiz kullanıcı adreslenebilir. Bu, üst  
düzey sistemler (LonWorks, EIB-Konex,  
Modbus RTU ve BACnet) ile entegrasyona  
olanak sağlar; alternatif olarak  
MP bus arayüzüne sahip bir DDC kontrolörü,  
Compact kontrolörünü kontrol edebilir.

– NFC teknolojisiyle kontrolör yani ayarlar ve  
çalışma değerleri akıllı telefon uygulaması  
kullanarak okunabilir.

Konstrüksiyon
– BC0: LVC için LMV-D3L-MP-F
– BC0: TVR için LMV-D3-MP-F
– BC0: TVJ, TVT için NMV-D3-MP
– BC0: TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA için  

LMV-D3-MP
– BF0: TVM için LMV-D3-MP

Kullanışlı ilaveler
– AT-VAV-B: Ayarlama cihazı

Sinyal voltaj aralığı
– 0: 0 – 10 V DC
– 2: 2 – 10 V DC kapama fonksiyonlu  

(< 0,1 V DC)

Çalışma modları
E: Tekil (single) ve M: Yöneten (master)
– min: minimum hava debisi
– maks: maksimum hava debisi

S: Yönetilen (slave)
– min: %0
– maks: Hava debisinin yöneten kontrolöre oranı

F: Sabit değer
– min: sabit hava debisi
– maks: %100

Parametreler fabrika ayarlıdır. Müşteri, sipariş  
sırasında gerekli çalışma modunu ve hava  
debilerini sipariş kodunda belirtir.

Devreye alma
– Sahada ayarlamaya gerek yoktur.
– VAV terminal ünitelerini monte ederken, sipariş  

edilen hava debilerine dayanarak her bir odaya  
doğru üniteyi atamak önemlidir.

– Başarılı montaj ve kablo bağlantılarından sonra  
kontrolör analog arayüzünde kullanıma hazırdır.

– MP bus veriyolu arayüzü kullanılırsa ilave  
devreye alma adımları gerekir.
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Tanım

  ...  /  BC0  /  ...  
Sipariş kodu detayı

  ...  /  BF0  /  ...  
Sipariş kodu detayı

Ayar cihazları hakkında  
detaylı bilgi için Bölüm K5  
– 1.4'e bakınız.

Teknik bilgiler

LMV-D3L-MP-F Compact  
kontrolör

LMV-D3L-MP-F Compact kontrolörü
Besleme voltajı (AC) 24 V AC ± %20, 50/60 Hz
Besleme voltajı (DC) 24 V DC −10/+%20
Güç derecesi (AC) 3,5 VA maks.
Güç derecesi (DC) 2 W maks.
Tork 5 Nm
90° için çalışma süresi 120 – 150 s
Referans değer giriş sinyali 0 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Gerçek (geri besleme) değer çıkış sinyali 0 – 10 V DC, maks. 0,5 mA
IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi IP 54

EC uygunluğu 2004/108/EU'ya göre Elektromanyetik Uyumluluk, 2006/95/EU'ya göre  
alçak gerilim

Ağırlık 0,5 kg



VAV terminal ünitelerine ait kontrol bileşenleri
Özel bilgiler – BC0, BF0
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Compact

1
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LMV-D3-MP-F Compact  
kontrolörü

NMV-D3-MP Compact  
kontrolörü

LMV-D3-MP ve LMV-D3-MP-F Compact kontrolörleri
Besleme voltajı (AC) 24 V AC ± %20, 50/60 Hz
Besleme voltajı (DC) 24 V DC −10/+%20
Güç derecesi (AC) 4 VA maks.
Güç derecesi (DC) 2 W maks.
Tork 5 Nm
90° için çalışma süresi 110 – 150 s
Referans değer giriş sinyali 0 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Gerçek (geri besleme) değer çıkış sinyali 0 – 10 V DC, maks. 0,5 mA
IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi IP 54
EC uygunluğu 2004/108/EC'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk
Ağırlık 0,5 kg

NMV-D3-MP Compact kontrolörü
Besleme voltajı (AC) 24 V AC ± %20, 50/60 Hz
Besleme voltajı (DC) 24 V DC −10/+%20
Güç derecesi (AC) 5,5 VA maks.
Güç derecesi (DC) 3 W maks.
Tork 10 Nm
90° için çalışma süresi 110 – 150 s
Referans değer giriş sinyali 0 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Gerçek (geri besleme) değer çıkış sinyali 0 – 10 V DC, maks. 0,5 mA
IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi IP 54
EC uygunluğu 2004/108/EC'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk
Ağırlık 0,7 kg
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Fonksiyon

Özellikler

VAV Compact

①

②

③

⑤

⑧

⑥

④

⑦

① VAV-Compact
② Mekanizmayı devreden çıkartma düğmesi
③ Fark basınç sensörünün bağlantıları
④ Servis soketi
⑤ Klape mili kelepçesi
⑥ Mekanik durdurucu
⑦ Gösterge ışıkları
⑧ Bağlantı kablosu

0 – 10 V DC
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0 – 10 V DC

=actual nom
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2 – 10 V DC
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Referans değer sinyalinin özelliği

0 2
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min unit

nom (100%)

10 V DC

①

②

① 0 – 10 V DC
② 2 – 10 V DC

Gerçek (geri besleme) değer sinyalinin  
özelliği

0 2 10 V DC
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nom (100%)
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① 0 – 10 V DC
② 2 – 10 V DC
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Kablolama

  ...  /  BC0  /  ...  
Sipariş kodu detayı

Bağlantı kablosu damar tanımlama

Compact

1 2 3 5
~ w U5/MP⊥

– +

BK RD WH OG

1 ⊥, –: Toprak, nötr
2 ~, +: Besleme voltajı
3 w: Referans değer sinyali ve manuel (override)  

kontrol
5 U5/MP: Gerçek (geri besleme) değer sinyali ve  

iletişim

 Değişken hava debisi kontrolü ve manuel (override) kontrol, 0 ila 10 V DC arası voltaj sinyali

~ y⊥

1 2 3 5

1 2 3 5

Compact

24 V
Room temperature

controller

Slave controller Compact

S5 S4 S3 S1

Operating mode S

Operating mode E, M, F

Anahtar fonksiyonları
S1 Oda sıcaklık kontrolü
S3 Maksimum hava debisi maks
S4 Damper klapesi KAPALI (yalnızca 24 V AC  besleme 

voltajında)
S5 Damper klapesi AÇIK (yalnızca 24 V AC  besleme 

voltajında)
Tümü AÇIK: Minimum hava debisi min

 Çeşitli manuel (override) kontrollerini  kombine 
ederken kısa devre olmasını önlemek için  anahtarlar 
içten kilitlenmelidir.

 Diyot: örn, 1N 4007

Compact: LMV-D3-MP, LMV-D3-MP-F, NMV-D3-MP, LMV-D3L-MP-F
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  ...  /  BC0  /  ...  
Sipariş kodu detayı

Değişken hava debisi kontrolü ve manuel (override) kontrol, 2 ila 10 V DC arası voltaj sinyali

1 2 3 5

1 2 3 5

~ y⊥

Compact

Room temperature
controller

Slave controller Compact

S5 S4 S3 S2 S1

Operating mode S

24 V

Operating mode E, M, F

Anahtar fonksiyonları
S1 Oda sıcaklık kontrolü
S2 Kapama KAPALI
S3 Maksimum hava debisi maks
S4 Damper klapesi KAPALI (yalnızca 24 V AC  besleme 

voltajında)
S5 Damper klapesi AÇIK (yalnızca 24 V AC  besleme 

voltajında)
Tümü AÇIK: Minimum hava debisi min

 Çeşitli manuel (override) kontrollerini  kombine 
ederken kısa devre olmasını önlemek için  anahtarlar 
içten kilitlenmelidir.

 Diyot: örn, 1N 4007

Compact: LMV-D3-MP, LMV-D3-MP-F, NMV-D3-MP, LMV-D3L-MP-F
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  ...  /  BF0  /  ...  
Sipariş kodu detayı

TVM Tipi çift kanallı terminal üniteleri

1 2 3 5 1 2 3 5

1 2 3

~ y⊥

TVM

24 V
Raumtemperatur-

regler

Kaltregler Compact Warmregler Compact

Folgeregler Compact

Betriebsart E, M, F

Betriebsart S

Compact: LMV-D3-MP, LMV-D3-MP-F, NMV-D3-MP, LMV-D3L-MP-F
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Uygulama
– Compact kontrolör olarak LMV-D3LON veya  

NMV-D3LON elektronik hava debisi kontrolörü
– Değişken hava veya sabit hava debisi kontrolü  

mümkündür.
– Debi, dinamik ölçüm prensibi kullanılarak  

ölçülür.
– 2 – 10 V DC gerçek (geri besleme) değer  

sinyaline ait voltaj aralığı
– LonMark sertifikasyonlu hava debisi kontrolörü
– Standart ağ değişkenlerinin aktarılması için  

LonWorks arayüzleri
– Fonksiyonel profiller: Node-Object #0, Damper- 

Actuator-Object #8110, Open-Loop-Sensor- 
Object #1 ve Thermostat-Object #8060

– Thermostat-Object #8060 ile ayrı oda kontrolü  
mümkündür.

– Yapılandırma için tüm LNS tabanlı ağ  
entegrasyon araçlarına (LNS versiyon 3.3 ve  
üstü) ait bir plug-in (takılabilir birim) mevcuttur.

Konstrüksiyon
– BL0: TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ ve  

TVA için LMV-D3LON
– BL0: TVJ ve TVT için NMV-D3LON

Kullanışlı ilaveler
– AT-VAV-B: Ayarlama cihazı

Sinyal voltaj aralığı
Gerçek (geri besleme) değer sinyali
– 2: 2 – 10 V DC

Devreye alma
– Eğitimli bir LonWorks sistem entegratörü, tüm  

sisteme entegrasyonu gerçekleştirmelidir.
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Tanım

  ...  /  BL0  

Sipariş kodu detayı

Ayar cihazları hakkında  
detaylı bilgi için Bölüm K5  
– 1.4'e bakınız.

Teknik bilgiler

LMV-D3LON Compact  
kontrolörü

LMV-D3LON Compact kontrolörü
Besleme voltajı (AC) 24 V AC ± %20, 50/60 Hz
Besleme voltajı (DC) 24 V DC −10/+%20
Güç derecesi (AC) 4,5 VA maks.
Güç derecesi (DC) 2,5 W maks.
Tork 5 Nm
90° için çalışma süresi 110 – 150 s

İletişim LonWorks FTT-10A alıcı-verici haberleşme cihazı, serbest topoloji,  
bükümlü tel çifti

Gerçek (geri besleme) değer çıkış sinyali 2 – 10 V DC, maks. 0,5 mA
IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi IP 54
EC uygunluğu 2004/108/EC'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk
Ağırlık 0,5 kg
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NMV-D3LON Compact  
kontrolörü

Fonksiyon

NMV-D3LON Compact kontrolörü
Besleme voltajı (AC) 24 V AC ± %20, 50/60 Hz
Besleme voltajı (DC) 24 V DC −10/+%20
Güç derecesi (AC) 6 VA maks.
Güç derecesi (DC) 3,5 W maks.
Tork 10 Nm
90° için çalışma süresi 110 – 150 s

İletişim LonWorks FTT-10A alıcı-verici haberleşme cihazı, serbest topoloji,  
bükümlü tel çifti

Gerçek (geri besleme) değer çıkış sinyali 2 – 10 V DC, maks. 0,5 mA
IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi IP 54
EC uygunluğu 2004/108/EC'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk
Ağırlık 0,7 kg

VAV Compact

①

②

③

⑤

⑧

⑥

④

⑦

① VAV-Compact
② Mekanizmayı devreden çıkartma düğmesi
③ Fark basınç sensörünün bağlantıları
④ Servis soketi
⑤ Klape mili kelepçesi
⑥ Mekanik durdurucu
⑦ Gösterge ışıkları ve LonWorks servis düğmesi
⑧ Bağlantı kablosu
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Özellikler

Kablolama

Gerçek (geri besleme) değer sinyalinin  
özelliği

0 2 10 V DC

min unit

nom (100%)

Actual value signal U5

Se
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 ra
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e
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w

2 – 10 V DC

=actual nom
U5 − 2

8

Bağlantı kablosu damar tanımlama

Compact

1 2 3 5 6 7

BK RD WH OG PK GY

– Y MFT LON LON
⊥

+
~

1 ⊥, –: Toprak, nötr
2 ~, +: Besleme voltajı
3 Y: Harici sensör veya anahtar bağlantısı
5 MFT: Gerçek (geri besleme) değer sinyali ve  

iletişim
6, 7 LON: LonWorks

Compact: LMV-D3LON, NMV-D3LON
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Hava debisi kontrolü

Compact

1 2 3 5 6 7

24 V

LonWorks

Compact: LMV-D3LON, NMV-D3LON
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Uygulama
– Compact kontrolör olarak 227V-024-10  

elektronik hava debisi kontrolörü
– Değişken hava veya sabit hava debisi kontrolü  

mümkündür.
– Debi, dinamik ölçüm prensibi kullanılarak  

ölçülür.
– 0 – 10 V DC ya da 2 – 10 V DC gerçek (geri  

besleme) ve referans değer sinyallerine ait  
voltaj aralığı

Konstrüksiyon
– XB0: TVR, TVJ, TVT, TZ-Silenzio, TA-Silenzio,  

TVZ, TVA için 227V-024-10
– BG0: TVM için 227V-024

Kullanışlı ilaveler
– AT-VAV-G: Ayar cihazı

Sinyal voltaj aralığı
– 0: 0 – 10 V DC
– 2: 2 – 10 V DC kapama fonksiyonlu  

(< 0,8 V DC)

Çalışma modları
E: Tekil (single) ve M: Yöneten (master)
– min: Minimum hava debisi
– maks: Maksimum hava debisi

S: Yönetilen (slave) çalışma
– min: %0
– maks: Hava debisinin yöneten kontrolöre oranı

F: Sabit değer
– min: sabit hava debisi
– maks: %100

Parametreler fabrika ayarlıdır. Müşteri, sipariş  
sırasında gerekli çalışma modunu ve hava  
debilerini sipariş kodunda belirtir.

Devreye alma
– Sahada ayarlamaya gerek yoktur.
– VAV terminal ünitelerini monte ederken, sipariş  

edilen hava debilerine dayanarak her bir odaya  
doğru üniteyi atamak önemlidir.

– Başarılı montaj ve kablolamadan sonra  
kontrolör kullanıma hazırdır.
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Tanım

  ...  /  XB0  /  ...  

Sipariş kodu detayı

  ...  /  XG0  /  ...  

Sipariş kodu detayı

Ayar cihazları hakkında  
detaylı bilgi için Bölüm K5  
– 1.4'e bakınız.

Teknik bilgiler

227V-024-10 Compact  
kontrolörü

227V-024-10 Compact kontrolörü
Besleme voltajı (AC) 24 V AC ± %20, 50/60 Hz
Besleme voltajı (DC) 24 V DC ± %20
Güç derecesi (AC) 5,5 VA maks.
Güç derecesi (DC) 3 W maks.
Tork 10 Nm
90° için çalışma süresi 100 s
Referans değer giriş sinyali 0 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Gerçek (geri besleme) değer çıkış sinyali 0 – 10 V DC, maks. 0,5 mA
IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi IP 42
EC uygunluğu 2004/108/EC'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk
Ağırlık 0,570 kg
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Özel bilgiler – XB0, XG0
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Compact

1
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Fonksiyon

Özellikler

VAV Compact

①

③

④

⑤

②

① VAV-Compact
② Fark basınç sensörünün bağlantıları
③ Mekanizmayı devreden çıkartma düğmesi
④ Servis soketi
⑤ Bağlantı kablosu

0 – 10 V DC

= Y
10Soll (max      min)    min

+−

0 – 10 V DC

=Ist Nenn
U
10

2 – 10 V DC

= Y − 2
8Soll (max      min)    min

+−

2 – 10 V DC

=Ist Nenn
U − 2

8

Referans değer sinyalinin özelliği

0 2 10 V DC

①

②
min

max

Setpoint value signal Y

min unit

nom (100%)

Vo
lu

m
e 

flo
w

① 0 – 10 V DC
② 2 – 10 V DC

Gerçek (geri besleme) değer sinyalinin  
özelliği

0 2 10 V DC

①

②

min unit

nom (100%)

Actual value signal U

Vo
lu

m
e 

flo
w

Se
tti

ng
 ra

ng
e

① 0 – 10 V DC
② 2 – 10 V DC



VAV terminal ünitelerine ait kontrol bileşenleri
Özel bilgiler – XB0, XG0

02/2016

Compact

 – DE/tr

1

K5 – 1.3 – 26

Kablolama

  ...  /  XB0  /  ...  

Sipariş kodu detayı

Bağlantı kablosu damar tanımlama

1
+
~

–

Compact

2 3 4

Y/Z U/pp

BU BN BK GY

⊥

1 ⊥, –: Toprak, nötr
2 ~, +: Besleme voltajı
3 Y/Z: Referans değer sinyali ve manuel (override)  

kontrol
4 U/pp: Gerçek (geri besleme) değer sinyali ve  

iletişim

Değişken hava debisi kontrolü ve manuel (override) kontrol, 0 ila 10 V DC arası voltaj sinyali

~ y

1 2 3 4

1 2 3 4

⊥

Compact

24 V
Raumtemperatur-

regler

Compact

S5 S4 S3 S1

Betriebsart E, M, F

Betriebsart E, M, F

Anahtar fonksiyonları
Tümü AÇIK: Minimum hava debisi min
S1 Oda sıcaklık kontrolü
S3 Maksimum hava debisi maks
S4 Damper klapesi KAPALI (yalnızca 24 V AC  besleme 

voltajında)
S5 Damper klapesi AÇIK (yalnızca 24 V AC  besleme 

voltajında)

 Çeşitli manuel (override) kontrollerini  kombine 
ederken kısa devre olmasını önlemek için  anahtarlar 
içten kilitlenmelidir.

 Diyot: örn, 1N 4007

Compact: 227V-024-10

Compact: 227V-024-10
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  ...  /  XB0  /  ...  

Sipariş kodu detayı

Değişken hava debisi kontrolü ve manuel (override) kontrol, 2 ila 10 V DC arası voltaj sinyali

~ y

1 2 3 4

1 2 3 4

⊥

Compact

Betriebsart E, M, F

24 V AC
Raumtemperatur-

regler

Compact

S5 S4 S3 S2 S1

Betriebsart E, M, F

Anahtar fonksiyonları
S1 Oda sıcaklık kontrolü
S2 Kapama KAPALI
S3 Maksimum hava debisi maks
S4 Damper klapesi KAPALI (yalnızca 24 V AC  besleme 

voltajında)
S5 Damper klapesi AÇIK (yalnızca 24 V AC  besleme 

voltajında)
Tümü AÇIK: Minimum hava debisi min

 Çeşitli manuel (override) kontrollerini  kombine 
ederken kısa devre olmasını önlemek için  anahtarlar 
içten kilitlenmelidir.

 Diyot: örn, 1N 4007

Compact: 227V-024-10



VAV terminal ünitelerine ait kontrol bileşenleri
Özel bilgiler – XB0, XG0

02/2016

Compact

 – DE/tr

1

K5 – 1.3 – 28

  ...  /  XG0  /  ...  

Sipariş kodu detayı

TVM Tipi çift kanallı terminal üniteleri

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3

~ y⊥
24 V

Raumtemperatur-
regler

Kaltregler Compact Warmregler Compact

Folgeregler Compact

Betriebsart S

TVM

Betriebsart E, M, F

Compact: 227V-024-10
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Compact

1
Uygulama
– Compact kontrolör olarak GLB181.1E/ 

3 elektronik hava debisi kontrolörü
– Değişken hava veya sabit hava debisi kontrolü  

mümkündür.
– Debi, dinamik ölçüm prensibi kullanılarak  

ölçülür.
– 0 – 10 V DC gerçek (geri besleme) ve referans  

değer sinyallerine ait voltaj aralığı
– 0 – 10 V DC çıkış sinyaline sahip oda sıcaklık  

kontrolörleri için

Konstrüksiyon
– LN0: TVR, TVJ, TVT, TZ-Silenzio, TA-Silenzio,  

TVZ, TVA için GLB181.1E/3
– LY0: TVM için GLB181.1E/3

Kullanışlı ilaveler
– AT-VAV-S: Ayarlama cihazı

Sinyal voltaj aralığı
– 0: 0 – 10 V DC

Çalışma modları
E: Tekil (single) ve M: Yöneten (master)
– min: Minimum hava debisi
– maks: Maksimum hava debisi

S: Yönetilen (slave)
– min: %0
– maks: Hava debisinin yöneten kontrolöre oranı

F: Sabit değer
– min: sabit hava debisi
– maks: %100

Parametreler fabrika ayarlıdır. Müşteri, sipariş  
sırasında gerekli çalışma modunu ve hava  
debilerini sipariş kodunda belirtir.

Devreye alma
– Sahada ayarlamaya gerek yoktur.
– VAV terminal ünitelerini monte ederken, sipariş  

edilen hava debilerine dayanarak her bir odaya  
doğru üniteyi atamak önemlidir.

– Başarılı montaj ve kablolamadan sonra  
kontrolör kullanıma hazırdır.
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Tanım

  ...  /  LN0  /  ...  

Sipariş kodu detayı

  ...  /  LY0  /  ...  

Sipariş kodu detayı

Ayar cihazları hakkında  
detaylı bilgi için Bölüm K5  
– 1.4'e bakınız.

Teknik bilgiler

GLB181.1E/3 Compact  
kontrolörü

GLB181.1E/3 Compact kontrolörü
Besleme voltajı (AC) 24 V AC ± %20, 50/60 Hz
Güç derecesi (AC) 3 VA maks.
Tork 10 Nm
90° için çalışma süresi 125 – 150 s
Referans değer giriş sinyali 0 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Gerçek (geri besleme) değer çıkış sinyali 0 – 10 V DC, maks. 1 mA
IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi IP 54
EC uygunluğu 2004/108/EC'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk
Ağırlık 0,6 kg
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Fonksiyon

Özellikler

VAV/Compact

⑤

⑥

⑦

①

②

③

④

① Mekanik durdurucu
② Klape mili kelepçesi
③ Konum göstergesi
④ Servis soketi
⑤ Mekanizmayı devreden çıkartma düğmesi
⑥ Fark basınç sensörünün bağlantıları
⑦ Bağlantı kablosu

0 – 10 V DC

= YC
10Soll (max      min)    min

+−

0 – 10 V DC

=Ist Nenn
U
10

Referans değer sinyalinin özelliği

0 10 V DC

min unit

min

nom (100%)

max

Setpoint value signal YC

Se
tti

ng
 ra

ng
e

Vo
lu

m
e 

flo
w

① 0 – 10 V DC

Gerçek (geri besleme) değer sinyalinin  
özelliği

0 10 V DC

min unit

nom (100%)

Actual value signal U

Vo
lu

m
e 

flo
w

① 0 – 10 V DC
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Kablolama

  ...  /  LN0  /  ...  

Sipariş kodu detayı

Bağlantı kablosu damar tanımlama

Compact

1 2 6 7 8 9

G G0 Y1 Y2 YC U

RD BK VT OG GY PK

1 G: Besleme voltajı
2 G0: Toprak, nötr
6 Y1: Manuel (override) kontrol
7 Y2: Manuel (override) kontrol
8 YC: Referans değer sinyali ve iletişim
9 U: Gerçek (geri besleme) değer sinyali

Değişken hava debisi kontrolü ve manuel  
(override) kontrol

G G0 Y1 Y2 YC U

G G0 Y1 Y2 YC U

S1 S2

24 V AC
Raumtemperatur-

regler
G0 YG

Compact

Folgeregler Compact

Anahtar fonksiyonları
S1 Damper klapesi AÇIK
S2 Damper klapesi KAPALI
S1 ve S2 Maksimum hava debisi maks
Tümü AÇIK: Oda sıcaklık kontrolü veya minimum hava  

debisi min

Compact: GLB181.1E/3

Compact: GLB181.1E/3
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  ...  /  LN0  /  ...  

Sipariş kodu detayı

TVM Tipi çift kanallı terminal ünitesi

TVM

24 V AC
Raumtemperaturregler

G0 yG

G0 Y1 Y2 YC

Kaltregler Compact

U G G0 Y1 Y2 YC

Warmregler Compact

U

G G0 Y1 Y2 YC

Folgeregler Compact

U

Betriebsart S

Betriebsart E, M, F

Compact: GLB181.1E/3
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Değişken hava debisi
kon trolü – VARYCONTROL
Temel bilgiler ve tanımlar

1

 ■ Ürün seçimi
 ■ Ana boyutlar
 ■ Tanımlar
 ■ Konstrüksiyon
 ■ Sistem yutumu için düzeltme değerleri
 ■ Ölçüler
 ■ Boyutlandırma ve boyutlandırma örneği
 ■ Fonksiyon
 ■ Çalışma modları

  1.5 –

X XTemel bilgiler ve tanımlar testregistrierung

K5 – 1.5 – 1
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1
Ürün seçimi

K5 – 1.5 – 2

Tip
LVC TVR TVJ TVT TZ-Silenzio TA-Silenzio TVZ TVA TVM TVRK TVLK TVR-Ex

Sistem türü
Üfleme havası ● ● ● ● ● ● ● ●
Emiş havası ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Çift kanal (üfleme havası) ●
Kanal bağlantısı, fan ucu
Dairesel kesitli ● ● ● ● ● ● ● ●
Dikdörtgen kesitli ● ● ● ●
Hava debisi aralığı
Azami [m³/h] 1080 6050 36360 36360 3025 3025 6050 6050 6050 6050 1295 6050
Azami [l/s] 300 1680 10100 10100 840 840 1680 1680 1680 1680 360 1680
Hava kalitesi
Filtreli ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ofis emiş havası ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Kirli ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
Kontamine ● ●
Kontrol fonksiyonu
Değişken ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Sabit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Min/Maks ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Basın kontrolü ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Yöneten (Master) / Yönetilen  
(Slave) ● ● ● ● ● ● ● ● Yöneten (master) ● ● ●

Kapama
Kaçak ●
Düşük sızıntı ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Akustik koşullar

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

Diğer fonksiyonlar
Hava debisinin ölçümü ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Özel alanlar
Patlayıcı ortamlara sahip  
alanlar ●

Laboratuarlar, temiz odalar,  
ameliyathaneler  
(EASYLAB, TCU-LON II)

● ● ● ● ● ● ●

● Mümkün

○ Belli şartlar altında mümkündür: Sağlam ünite türü ve/veya belirli kontrol bileşeni (eklenti) ya da kullanışlı ek bir ürün
Mümkün değil



Değişken hava debisi kontrolü – VARYCONTROL
Temel bilgiler ve tanımlar
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1
ØD [mm]
Paslanmaz çelikten yapılmış VAV terminal  üniteleri: 
Bağlantı boğazının dış çapı
Plastikten yapılmış VAV terminal üniteleri: Bağlantı  
boğazının iç 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]
Asgari olarak gerekli eklenti elemanları (örneğin,  
Compact kontrolörü) dâhil 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 – 1.5 – 3

Ana boyutlar

Gürültünün tanımı

LPA

①②

① Havadan yayılan gürültü
② Gövdeden yayılan gürültü
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1
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.

– Yüzdeleri hesaplamakta kullanılan referans  
değer (örneğin, maks)

– VAV terminal ünitesine ait ayarlama aralığı ve  
maksimum hava debisi referans değerinin üst  
sınırı

min ünite [m³/h] ve [l/s]
Teknik açıdan olası en düşük hava debisi
– Bu değer ürün tipine, nominal ölçüye ve kontrol  

bileşenine (eklenti elemanı) bağlıdır.
– Değerler Easy Product Finder tasarım  

yazılımında kaydedilmiştir.
– VAV terminal ünitesi için ayarlama aralığı ve  

minimum hava debisi referans değerin alt sınırı
– Kontrolöre bağlı olarak, min ünite'nin altındaki  

referans değerler (min sıfıra eşitse) kararsız  
kontrole ya da kapanmaya yol açabilir. 

maks [m³/h] ve [l/s]
Müşteriler tarafından ayarlanabilen VAV terminal  
ünitesi için çalışma aralığının üst sınırı
– maks sadece nom değerinden düşük veya buna  

eşit olabilir.
– Hava debisi kontrolörlerine (tipik olarak  

kullanılan) analog sinyalizasyon durumunda  
ayarlanan maksimum değer (maks) maksimum  
referans değer sinyaline (10 V) ayrılmıştır  
(özelliklerine bakınız). 

min [m³/h] ve [l/s]
Müşteriler tarafından ayarlanabilen VAV terminal  
ünitesi için çalışma aralığının alt sınırı
– min maks değerinden düşük veya buna eşit  

olmalıdır.
– min değerini min ünite değerinden daha düşüğe  

ayarlamayın aksi takdirde kontrol kararsız hâle  
gelebilir ve damper klapesi kapanabilir.

– min sıfıra eşit olabilir.
– Hava debisi kontrolörlerine (tipik olarak  

kullanılan) analog sinyalizasyon durumunda  
ayarlanan minimum değer (min) minimum  
referans değer sinyaline (0 veya 2 V) ayrılmıştır  
(özelliklerine bakınız). 

 [m³/h] ve [l/s]
Hava debisi

Δ [± %]
Referans değere göre hava debisi toleransı

Δsıcak [± %]
Çift kanallı terminal ünitelerinin sıcak hava  
debisine ait hava debisi toleransı
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Referans değer sinyalinin özelliği

0 2

min

max

Setpoint value signal

Vo
lu

m
e 

flo
w

min unit

nom (100%)

10 V DC

①

②

① 0 – 10 V DC
② 2 – 10 V DC

Gerçek (geri besleme) değer sinyalinin  
özelliği

0 2 10 V DC

min unit

nom (100%)

Actual value signal U5

Se
tti

ng
 ra

ng
e

Vo
lu

m
e 

flo
w

① 0 – 10 V DC
② 2 – 10 V DC
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1
Fark basıncı

Δpst [Pa]
Statik fark basıncı

Δpst min [Pa]
Statik fark basıncı, minimum
– Akış direncinden (sensör tüpleri, damper  

mekanizması) dolayı damper klapesi açık  
olduğunda statik minimum fark basıncı, VAV  
terminal ünitesinin basınç kaybına eşittir.

– VAV terminal ünitesindeki basınç çok düşükse  
damper klapesi açık olmadığında bile referans  
değer hava debisi elde edilemeyebilir.

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

– Tüm çalışma koşulları ve tüm terminal üniteleri  
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 – 1.5 – 5

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, VAV terminal üniteleri 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 30 dB(A)

Hızlı seçim
TVZ-D/200
Havadan yayılan gürültü LPA = 23 dB(A)
Gövdeden yayılan gürültü LPA3 = 24 dB(A)

Odadaki ses basıncı seviyesi = 27 dB(A)
(terminal ünitesi, odanın asma tavanına monte  
edildiği için logaritmik toplamdan sonra)
 

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.
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Hava debisi kontrolü
Hava debisi, kapalı bir devrede kontrol edilir.  
Kontrolör, efektif basınç ölçümünden kaynaklanan  
gerçek (geri besleme) değeri transdüserden alır.  
Çoğu uygulama için referans değer, bir oda  
sıcaklık kontrolöründen gelir. Kontrolör, gerçek  
(geri besleme) değer ile referans değeri  
karşılaştırır ve iki değer arasında bir fark varsa  
servomotorun komut sinyalini değiştirir.

Kanal basınç değişikliklerin düzeltilmesi
Kontrolör, örneğin diğer ünitelerde hava debisi  
değişikliklerinden dolayı oluşabilen kanal  
basıncındaki değişiklikleri tespit edip düzeltir.  
Bundan dolayı basınç değişiklikleri oda sıcaklığını  
etkilemeyecektir.

Değişken hava debisi
Eğer giriş sinyali değişirse kontrolör, hava debisini  
yeni referans değere ayarlar. Değişken hava  debisi 
aralığı sınırlıdır yani, bir minimum değeri ve  bir 
maksimum değeri vardır. Bu kontrol stratejisi,  
örneğin kanalın kapatılmasıyla manuel  
olarakdevre dışı bırakılabilir (override).

Üfleme/emiş havası izleme kontrolü
Bağımsız odalar ve kapalı ofis alanlarında üfleme  
ve emiş havası debisi arasında denge  
sağlanmalıdır. Aksi takdirde, kapı aralıklarında  
rahatsız edici ıslık sesleri çıkabilir ve kapıların  
açılması zor olabilir. Bu nedenle bir VAV  
sisteminde emiş havası değişken kontrole sahip  
olmalıdır.
Üfleme havası gerçek değeri (çift kanallı terminal  
üniteleri için sıcak hava kontrolörünün gerçek  
değer sinyali), referans değer sinyali olarak emiş  
havası kontrolöre (yönetilen: slave kontrolörü)  
sinyal olarak gönderilir. Sonuç olarak emiş havası  
daima üfleme havasını takip eder.
 

Fonksiyon

Kontrol devresi

+ -


①

④ ③

②

① Efektif basınç transdüseri
② Servomotor
③ Hava debisi kontrolörü
④ Referans değer sinyali

Kontrol şeması

①

②

min

max

Setpoint adjuster

Vo
lu

m
e 

flo
w

① Üfleme havası
② Emiş havası
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Çalışma modları Tekil çalıştırma

+ -

t

Yönetilen (slave) çalışması (yöneten: master)

+ -

t

+ -

Sabit değer

+ -

Yönetilen çalışması (yönetilen: slave)

+ -

t

+ -




