




Uygulama

Uygulama

Değişken hava debisi sistemlerinde hassas üfleme havası veya emiş havası akış kontrolü için TVR-Ex Tipi dairesel EXCONTROL VAV terminal üniteleri
Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda (ATEX) kullanım için
Harici bir güç kaynağı kullanan kapalı devre debi kontrolü
Elektronik veya pnömatik hava debisi kontrolörü
Anahtarlama (başkaları tarafından sağlanan ekipman) aracılığıyla kapama

Özellikler

ATEX işareti ve belgesi
ATEX ekipman grubu II, bölge 1 ve 2 için ve elektronik kontrol ile bölge 21 ve 22 için de kullanımı onaylıdır
Hava debisi sonradan ölçülebilir ve sahada ayarlanabilir; kişisel bilgisayar yazılımı kullanarak yapılandırma mümkündür.

Tanım

Konstrüksiyon

Galvanizli çelik sac
P1: İç kanal toz boya kaplı, gümüş rengi (RAL 7001)
A2: Paslanmaz çelikten iç kanal

Parçalar ve özellikleri

Mekanik parçalardan ve kontrol bileşenlerinden oluşan devreye almaya hazır ünite
Hava debisinin ölçümü için ortalama fark basınç sensörü
Damper kanadı
Eşpotansiyelli bağlantı
Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanmaya uygun kablo rakorları
Kablo ve boru bağlantıları yapılmış, ATEX uyumlu ve fabrika montajlı kontrol bileşenleri
Her bir ünitenin sevkiyattan önce özel bir test ekipmanında aerodinamik fonksiyon testi
Kurulum verileri, üniteye eklenmiş bir etiket veya hava debisi ölçeği üzerinde verilmiştir.
Yüksek kontrol hassasiyeti (R = 1D giriş yönündeki dirseklerde bile).

Eklentiler

Elektronik kontrol
Pnömatik kontrol

TVR-EX

POTANSIYEL OLARAK PATLAYICI ORTAMLARDA (ATEX)
DEĞIŞKEN HAVA DEBILERININ KONTROLÜ IÇIN

Potansiyel olarak patlayıcı ortamlara (ATEX) yönelik onayanmış ve belgelenmiş
olan değişken hava debisi sistemlerine ait dairesel VAV terminal üniteleri

ATEX uyumlu konstrüksiyon ve parçalar
Bölge 1 ve 2'de tüm gazlar, buğular ve buharlara ek olarak elektronik
kontrol ile Bölge 21 ve 22'de tozlara karşı onaylı
Üfleme veya emiş havasının kontrolü ile birlikte fark basınç kontrolüne
uygun
Elektronik veya pnömatik kontrol bileşenleri
Kapalı klape hava sızdırmazlığı EN 1751, sınıf 4'e uygun
Gövde hava sızdırmazlığı EN 1751, sınıf C'ye uygun

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar

Yay geri dönüşlü servomotor
Devre sonu konumlarını algılamak için ayarlanabilir anahtarlama
noktalarına sahip ilave siviç
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Aksesuarlar

Devre sonu konumlarını algılamak için ilave siviçli servomotor
Yay geri dönüşlü servomotor

Kullanışlı ekler

Zorlu akustik gereksinimlere yönelik CA Tipi ikincil susturucu

Konstrüksiyon özellikleri

Yapı ve malzemeler, potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda (ATEX) kullanıma yönelik AB direktifine ve kılavuzlarına uymaktadır.
Dairesel bağlantı kanallarına ait dudaklı contaya sahip bağlantı boğazı EN 1506 ve EN 13180'e göredir.

Malzemeler ve yüzeyler

Galvanizli çelik sacdan yapılmış gövde ve iç tüp
Basınçlı alüminyum dökümden yapılmış kontrol bileşenleri (pnömatik kontrol: plastikten)
Plastik yataklar
Paslanmaz çelikten ve TPE contalı (termoplastik elastomer) damper klapesi
Alüminyumdan yapılmış fark basınç sensörü
İsteğe bağlı olarak paslanmaz çelikten veya toz boya kaplamalı hava kanalı (iç boru)
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