




Uygulama

Uygulama

Sabit hava debisi sistemlerinde hassas üfleme havası veya emiş havası akış kontrolü için VFC Tipi dairesel CAV kontrolörleri
Harici güç kaynağı olmadan mekanik gücünü kendini sağlayan hava debisi kontrolü
Düşük hava hızları için
Nominal ölçüye dayanan siparişler ile kolaylaştırılmış proje idaresi

Özellikler

Hava debisi, harici bir ölçek kullanarak ayarlanabilir; herhangi bir alete gerek yoktur.
Bir servomotorun basitçe güçlendirilmesi mümkündür
En olumsuz giriş yönü veya çıkış koşullarında bile doğru çalışma (giriş yönünde 1,5 D düz kanal kesiti gerekir)
Herhangi bir yönde monte edilebilir
Sevkiyattan önce özel bir test ekipmanında her bir ünitenin aerodinamik fonksiyon testi

Tanım

Parçalar ve özellikleri

Devreye almaya hazır kontrolör
Düşük sürtünmeli yataklara sahip damper klapesi
Salınım damperi işlevi gören körük
Yaprak yay
Hava debisini ayarlamak için ibreli döner ayar düğmesi
Dudaklı conta

Eklentiler

Min/Maks servomotorları: Minimum ile maksimum hava debisi referans değerleri arasında geçiş yapmak için kullanılan servomotorlar
Modülasyon servomotorları: Hava debilerinin kademesiz ayarlanması için kullanılan servomotorlar

VFC

DÜŞÜK HAVA HIZLARI IÇIN

Düşük hava hızlarına sahip sabit hava debisi sistemlerinde üfleme havası veya
emiş havasının kontrolü için mekanik gücünü kendi sağlayan dairesel kesitli
hava debisi kontrolörleri

0,8 m/s'den başlayan hava hızları için uygun
Devreye alması çok kolay
Gövdenin dışında bir döner ayar düğmesi ve bir ölçek kullanarak hava
debisi ayarlanabilir.
Değişken hava debileri için bir servomotorun basit güçlendirilmesi
Herhangi bir yönde monte edilebilir; bakım gerektirmez
Gövde hava sızdırmazlığı EN 1751, sınıf C'ye uygun

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar

Havadan yayılan gürültünün azaltılması için CA, CS veya CF Tipi ikincil
susturucu
Hava akışının yeniden ısıtılması için WL Tipi sıcak su ısı eşanjörü ve EL Tipi
elektrikli hava ısıtıcısı
Değişken hava debileri ya da V  / V  anahtarlama servomotorlarımin maks
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Kullanışlı ekler

CA, CS veya CF Tipi ikincil susturucu
WL Tipi ısı eşanjörü
EL Tipi elektrikli hava ısıtıcısı

Konstrüksiyon özellikleri

Dairesel gövde
Dairesel bağlantı kanallarına ait dudaklı contaya sahip bağlantı boğazı EN 1506 ve EN 13180'e göredir.
Düşük sürtünmeli yataklara ve özel körüğe sahip damper klapesi

Malzemeler ve yüzeyler

Galvanizli çelik sacdan yapılmış gövde
DIN 4102'ye göre B2 malzeme sınıfında UL 94'e göre V1 yüksek kaliteli plastikten yapılmış damper klapesi ve diğer parçalar
Paslanmaz çelikten yapılmış yaprak yay
Poliüretan körük

TEKNIK BILGILER
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