




Uygulama

Uygulama

Değişken hava debisi sistemlerinde tercihen emiş havası akış kontrolü için plastik yapılmış, dairesel kesitli TVRK Tipi VARYCONTROL VAV terminal üniteleri
Harici bir güç kaynağı kullanan kapalı devre debi kontrolü
Kirli hava içi uygun
Anahtarlama (başkaları tarafından sağlanan ekipman) aracılığıyla kapama

Özellikler

3 mm ölçüm deliklerine sahip entegre sürgülü fark basınç sensörü (toza ve kirlenmeye karşı dayanıklı)
Fabrikada kurulum veya programlama ve aerodinamik fonksiyon testi
Hava debisi sonradan ölçülebilir ve sahada ayarlanabilir; ek ayar cihazı gerekebilir.

Tanım

Türler

TVRK: VAV terminal ünitesi
TVRK-FL: Her iki ucunda flanşlı VAV terminal ünitesi

Parçalar ve özellikleri

Mekanik parçalardan ve kontrol bileşenlerinden oluşan devreye almaya hazır ünite
Hava debisinin ölçümü için ortalama fark basınç sensörü, temizlik için yerinden çıkarılabilir.
Damper klapesi
Kablo ve boru bağlantıları yapılmış 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).

TVRK

KIRLI HAVA IÇIN

Değişken hava debisi sistemlerinde agresif emiş havası için plastikten yapılmış,
dairesel kesitli VAV terminal üniteleri

Aleve dayanıklı polipropilenden yapılmış gövde ve damper klapesi
Sürgülü fark basınç sensörü, kolay temizlemeye olanak sağlar.
Hava debisi, oda basıncı ve kanal basıncının kontrolü için uygundur
Farklı uygulamalar için elektronik kontrol bileşenleri (Universal ve
LABCONTROL)
13 m/s'ye kadar hava hızları için uygun
Kapalı klape hava sızdırmazlığı EN 1751, sınıf 3'e uygun
Gövde hava sızdırmazlığı EN 1751, sınıf B'ye uygun

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar

Her iki uçta flanşlara sahip
Her iki uçta karşı flanşlar
Havadan yayılan gürültünün azaltılması için CAK Tipi plastik ikincil
susturucu
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Eklentiler

Universal kontrolörü: Özel uygulamalar için kontrolör, fark basınç transdüseri ve servomotorları
LABCONTROL: Hava yönetimi sistemlerine ait kontrol bileşenleri

Aksesuarlar

Her iki uçta karşı flanşlar

Kullanışlı ekler

Zorlu akustik gereksinimlere yönelik CAK Tipi plastik ikincil susturucu

Konstrüksiyon özellikleri

Dairesel gövde
DIN 8077'ye göre kanallara uygun bağlantı boğazı
Her iki tarafta aynı çapa sahip bağlantı boğazları
Mil uzatmasında dışarıdan gösterilmiş damper klapesinin konumu

Malzemeler ve yüzeyler

Aleve dayanıklı polipropilenden (PPs) yapılmış gövde ve damper klapesi
Polipropilenden (PP) yapılmış fark basınç sensörü ve basit yataklar
Kloroprenli kauçuktan (CR) yapılmış damper klapesi contası

TEKNIK BILGILER
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