
ETN-24-VAV-227-P oda  
sıcaklık kontrolörü

02/2016 – DE/tr

VAV terminal ünitelerine
ait  kontrol bileşenleri
RC Tipi

1

Akıllı sensör teknolojisi sayesinde daha düşük işletme maliyetleri
 ■ Sıcaklık aralığı 10 – 45 °C
 ■ Değişken hava debisi sistemleri ve 2 veya 4 borulu su sistemleri için
 ■ Entegre sıcaklık sensörü ile birlikte

İsteğe bağlı ekipman
 ■ Kullanıcı, çalışma modunu seçebilir.
 ■ RC/M1 için uzaktan kumanda

RC 1.3 –

X XRCtestregistrierung

K5 – 1.3 – 95

Odalarda bağımsız sıcaklık kontrolü için



VAV terminal ünitelerine ait kontrol bileşenleri
Genel bilgiler

02/2016 – DE/tr

RC

1
Tip

RC Genel bilgiler 1.3 – 96
Sipariş kodu 1.3 – 98
Özel bilgiler – RC/B1 1.3 – 99
Özel bilgiler – RC/B2 1.3 – 100
Özel bilgiler – RC/B3 1.3 – 101
Özel bilgiler – RC/M1 1.3 – 102
Teknik şartname 1.3 – 103

Uygulama
– Oda sıcaklık kontrolörü
– İdeal olarak Easy, Compact veya Universal  

kontrolörlerini kullanan VAV terminal  ünitelerinin 
kontrolü için uygun

– Oda sıcaklığının rahat kontrolü
– İhtiyaç temelli çalışma modları sayesinde düşük  

enerji tüketimi
– Soğutma ve/veya ısıtma
– Hava-su sistemleri dâhil birçok farklı  

havalandırma ve iklimlendirme sistemlerine  
yönelik farklı çıkış dizilerine sahip cihaz  
versiyonları

Türler
– B1: Soğutma veya ısıtma için bir adet analog  

çıkışlı oda sıcaklık kontrolörü (değiştirme)
– B2: Soğutma veya ısıtma için iki  adet analog  

çıkışlı oda sıcaklık kontrolörü (3 nokta)
– B3: Soğutma veya ısıtma için üç adet analog  

çıkışlı oda sıcaklık kontrolörü (0 – 10 V DC ve 3  
nokta)

– M1: Soğutma veya ısıtma için iki adet analog  
çıkışlı oda sıcaklık kontrolörü (0 – 10 V DC)

Devreye alma
– Bir mikro-anahtar kullanarak kontrol  

fonksiyonunu yapılandırın.
– Fonksiyonel test
 

Fonksiyonel tanım
Kontrol bileşenleri dâhil oda sıcaklık kontrolörü ve  
VAV terminal ünitesi, odada bulunanların oda  
sıcaklığını ayrı olarak ve mümkün olan en düşük  
enerji tüketimiyle kontrol etmesine olanak  
sağlayan fonksiyonel bir ünite oluşturur. Sıcak su  
veya soğuk su sistemlerinin su vanalarını kontrol  
etmeye de olanak sağlar.
Oda sıcaklık kontrolü, bir kapalı devre kontrolüdür.  
Kontrolör, oda sıcaklığını ölçen bir sıcaklık sensörü  
ile donatılmıştır. Referans değeri sabit bir değer  
olabilir ya da odada bulunanlar tarafından  
değiştirilebilir. Kontrolör, gerçek (geri besleme)  
değer ile referans değeri karşılaştırır ve buna göre  
hava debisi referans değeri ve/veya vana ayarlarını  
değiştirir.
Oda sıcaklık kontrolü P kontrolü veya  
PI kontrolüdür.
Kullanıcı veya üst otomasyon tarafından  
etkinleştirilebilen talep tabanlı çalışma modları  
sayesinde maksimum enerji verimliliği elde edilir.

Çalışma modları
Enerji tasarrufu modu
Örneğin açık pencereli bir odada oda sıcaklığı,  
ısıtma referans sıcaklığının çok düşük ve soğutma  
referans sıcaklığının çok yüksek olmasından  dolayı 
cihazlar zorlanmayacak şekildedir.

Bekleme modu
Örneğin o anda kullanılmayan bir oda için, ısıtma  
referans sıcaklığı hafifçe biraz azaltılır ve soğutma  
referans sıcaklığı hafifçe biraz artırılır.

Donma koruma modu
Oda sıcaklığı 10 °C'nin altına düşerse, donma  
önleyici fonksiyonu etkinleşir.

Mod değiştirme
Soğutmadan ısıtmaya ya da ısıtmadan soğutmaya  
değiştirir.

Arttırma
Maksimum hava debisi (maks) ya da maksimum  
ısıtma veya soğutma ile odanın havalandırılmasını  
sağlar.

Temel bilgiler ve tanımlar 1.5 – 1

Sayfa

K5 – 1.3 – 96

Türler

Ürün örnekleri

Tanım

Fonksiyon

CR24-B1 oda sıcaklık  
kontrolörü

ETN-24-VAV-227-P  
oda sıcaklık  
kontrolörü



VAV terminal ünitelerine ait kontrol bileşenleri
Genel bilgiler

02/2016 – DE/tr

RC

1

  
 

K5 – 1.3 – 97
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VAV terminal ünitelerine ait kontrol bileşenleri
Sipariş kodu

02/2016 – DE/tr

RC

1

K5 – 1.3 – 98

Sipariş örneği

RC

 

  RC  /  B1  

 Tip
RC Oda sıcaklık kontrolörü

 Tip
B1 CR24-B1
B2 CR24-B2
B3 CR24-B3
M1 ETN-24-VAV-277V-P
M2 M1 için uzaktan kumanda

Sipariş kodu

RC/M1
Tip ETN-24-VAV-277V-P



VAV terminal ünitelerine ait kontrol bileşenleri
Özel bilgiler – RC/B1

02/2016 – DE/tr

RC

1
Uygulama
– Oda uygulamaları için, tek çıkışlı CR24-B1 oda  

sıcaklık kontrolörü 
– Soğutma veya ısıtma (değiştirme)
– Easy, Compact veya Universal kontrolörlerine  

sahip VAV terminal ünitelerinin kontrolüne  
yönelik 0 – 10 V DC analog çıkış

Parçalar ve özellikleri
– Duvara monte hoş görünümlü ünite, sinyal  

beyazı (RAL 9003)
– Entegre sıcaklık sensörü
– Referans değer ayarlayıcısı (sıcaklık ayarı)
– Çalışma modu düğmesi 
– Durum gösterge ışığı
– Değişken hava debisi kontrolüne yönelik  

0 – 10 V DC analog çıkış
– Harici sıcaklık sensörü ve harici bir üniteyle  

yapılan referans değer değişiklikleri için  
0 – 10 V DC analog girişler

– Enerji tasarrufu, bekleme ve değiştirme  
modlarına ait dijital girişler

– Yapılandırma mikro-anahtarı
– Ayarlama cihazlarının haberleşme bağlantısı

Devreye alma
– Bir mikro-anahtar kullanarak kontrol  

fonksiyonunu yapılandırın.
– Fonksiyonel test
 

K5 – 1.3 – 99

Tanım

CR24-B1 oda sıcaklık  
kontrolörü

Teknik bilgiler

Kablolama

Besleme voltajı 24 V AC ± %20, 50/60 Hz
Güç derecesi 3 VA
Harici sıcaklık sensörü NTC, 5 kΩ, 10 – 45 °C
Harici referans değer değişiklikleri 0 – 10 K ile ilgili olarak 0 – 10 V DC
Değişken hava debisine ait çıkış 0 – 10 V DC, maks. 5 mA
IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi IP 30
EC uygunluğu 2004/108/EC'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk
Boyutlar (B × H × T) 84 × 99 × 32 mm
Ağırlık 0,105 kg

Klemens bağlantıları

~ ai/di1 di2 ai2 PP1ao1

CR24-B1

2 3 4 5 6 7
PP2

81
⊥

1 ⊥: Nötr
2 ~: Besleme voltajı
3 ai/di1: Harici sıcaklık sensörü veya enerji tasarrufu  

modu
4 di2: Bekleme/Değiştirme
5 ai2: Harici referans değer değişiklikleri
6 ao1: Hava debisi kontrolörü
7 PP1: Tanılama bağlantısı 1
8 PP2: Tanılama bağlantısı 2



VAV terminal ünitelerine ait kontrol bileşenleri
Özel bilgiler – RC/B2

02/2016 – DE/tr

RC

1
Uygulama
– Oda uygulamaları için, iki çıkışlı CR24-B2 oda  

sıcaklık kontrolörü
– Soğutma ve ısıtma
– Easy, Compact veya Universal kontrolörlerine  

sahip VAV terminal ünitelerinin kontrolüne  
yönelik 0 – 10 V DC analog çıkış

– Isıtmaya ait 3 noktalı (3P) çıkış

Parçalar ve özellikleri
– Duvara monte için hoş görünümlü ünite, sinyal  

beyazı (RAL 9003)
– Entegre sıcaklık sensörü
– Referans değer ayarlayıcısı (sıcaklık ayarı)
– Çalışma modu düğmesi 
– Durum gösterge ışığı
– Değişken hava debisi kontrolüne yönelik  

0 – 10 V DC analog çıkış
– Bir ısıtma vanasının kontrol edilmesine yönelik  

3 noktalı (3P) çıkış
– Harici sıcaklık sensörü ve harici bir üniteyle  

yapılan referans değer değişiklikleri için  
0 – 10 V DC analog girişler

– Enerji tasarrufu, bekleme ve değiştirme  
modlarına ait dijital girişler

– Yapılandırma mikro-anahtarı
– Ayarlama cihazlarının haberleşme bağlantısı

Devreye alma
– Bir mikro-anahtar kullanarak kontrol  

fonksiyonunu yapılandırın.
– Fonksiyonel test
 

K5 – 1.3 – 100

Tanım

CR24-B2 oda sıcaklık  
kontrolörü

Teknik bilgiler

Kablolama

Besleme voltajı 24 V AC ± %20, 50/60 Hz
Güç derecesi 3 VA
Harici sıcaklık sensörü NTC, 5 kΩ, 10 – 45 °C
Harici referans değer değişiklikleri 0 – 10 K ile ilgili olarak 0 – 10 V DC
Değişken hava debisine ait çıkış 0 – 10 V DC, maks. 5 mA

Isıtma vanasına ait çıkış 3-noktalı, 24 V AC, maksimum 0,5 A, 10 VA, yaklaşık 150 s çalışma süresine  
sahip servomotorlar için optimize edilmiş

IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi IP 30
EC uygunluğu 2004/108/EC'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk
Boyutlar (B × H × T) 84 × 99 × 32 mm
Ağırlık 0,105 kg

Klemens bağlantıları

~ ai/di1 di2 ai2 PP1ao1

CR24-B2

2 3 4 5 6 7
PP2

8
ao3ao3

9 10
di3
121

⊥

1 ⊥: Nötr
2 ~: Besleme voltajı
3 ai/di1: Harici sıcaklık sensörü veya enerji tasarrufu  

modu
4 di2: Bekleme
5 ai2: Harici referans değer değişiklikleri
6 ao1: Hava debisi kontrolörü
7 PP1: Tanılama bağlantısı 1
8 PP2: Tanılama bağlantısı 2
9,10 ao3: Isıtma vanası (3 noktalı)
12 di3: Maksimum hava debisi



VAV terminal ünitelerine ait kontrol bileşenleri
Özel bilgiler – RC/B3

02/2016 – DE/tr

RC

1
Uygulama
– Oda uygulamaları için, üç çıkışlı CR24-B3 oda  

sıcaklık kontrolörü 
– Soğutma ve ısıtma
– Easy, Compact veya Universal kontrolörlerine  

sahip VAV terminal ünitelerinin kontrolüne  
yönelik 0 – 10 V DC analog çıkış

– Soğutma veya ısıtma (değiştirme) için  
0 – 10 V DC analog çıkış

– Isıtmaya ait 3 noktalı (3P) çıkış

Parçalar ve özellikleri
– Duvara monte hoş görünümlü ünite, sinyal  

beyazı (RAL 9003)
– Entegre sıcaklık sensörü
– Referans değer ayarlayıcısı (sıcaklık ayarı)
– Çalışma modu düğmesi 
– Durum gösterge ışığı
– Değişken hava debisi kontrolüne yönelik  

0 – 10 V DC analog çıkış
– Bir su vanasının kontrol edilmesine yönelik  

0 – 10 V DC analog çıkış
– Bir ısıtma vanasının kontrol edilmesine yönelik  

3 noktalı (3P) çıkış
– Harici sıcaklık sensörü ve harici bir üniteyle  

yapılan referans değer değişiklikleri için  
0 – 10 V DC analog girişler

– Enerji tasarrufu, bekleme ve değiştirme  
modlarına ait dijital girişler

– Yapılandırma mikro-anahtarı
– Ayarlama cihazlarının haberleşme bağlantısı

Devreye alma
– Bir mikro-anahtar kullanarak kontrol  

fonksiyonunu yapılandırın.
– Fonksiyonel test
 

K5 – 1.3 – 101

Tanım

CR24-B3 oda sıcaklık  
kontrolörü

Teknik bilgiler

Kablolama

Besleme voltajı 24 V AC ± %20, 50/60 Hz
Güç derecesi 3 VA
Harici sıcaklık sensörü NTC, 5 kΩ, 10 – 45 °C
Harici referans değer değişiklikleri 0 – 10 K ile ilgili olarak 0 – 10 V DC
Değişken hava debisine ait çıkış 0 – 10 V DC, maks. 5 mA
Isıtmaya/soğutmaya ait çıkış 0 – 10 V DC, maks. 5 mA

Isıtma vanasına ait çıkış 3-noktalı, 24 V AC, maksimum 0,5 A, 10 VA, yaklaşık 150 s çalışma süresine  
sahip servomotorlar için optimize edilmiş

IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi IP 30
EC uygunluğu 2004/108/EC'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk
Boyutlar (B × H × T) 84 × 99 × 32 mm
Ağırlık 0,105 kg

Klemens bağlantıları

~ ai/di1 di2 ai2 PP1ao1

CR24-B3

2 3 4 5 6 7
PP2

8
ao3ao3

9 10
ao2
11

di3
121

⊥

1 ⊥: Nötr
2 ~: Besleme voltajı
3 ai/di1: Harici sıcaklık sensörü veya enerji tasarrufu  

modu
4 di2: Bekleme
5 ai2: Harici referans değer değişiklikleri
6 ao1: Hava debisi kontrolörü
7 PP1: Tanılama bağlantısı 1
8 PP2: Tanılama bağlantısı 2
9,10 ao3: Isıtma vanası (3 noktalı)
11 ao2: Isıtma/soğutma vanası (0 –10 V DC)
12 di3: Maksimum hava debisi/değiştirme veya çiy  

noktası



VAV terminal ünitelerine ait kontrol bileşenleri
Özel bilgiler – RC/M1

02/2016 – DE/tr

RC

1
Uygulama
– Oda uygulamaları için, iki çıkışlı ETN-24-VAV- 

227V-P oda sıcaklık kontrolörü
– Soğutma ve ısıtma
– Easy, Compact veya Universal kontrolörlerine  

(soğutma işlemi) sahip VAV terminal  ünitelerinin 
kontrolüne yönelik 0 – 10 V DC  analog çıkış

– Yeniden ısıtmayı kontrol eden 0 – 10 V DC  
analog çıkış

Kullanışlı ilaveler
– M2: Uzaktan kumanda

Parçalar ve özellikleri
– Duvara monte hoş görünümlü ünite, beyaz
– Referans değer ayarlayıcısı (sıcaklık ayarı)
– Çalışma modu düğmesi 
– Entegre sıcaklık sensörü
– Harici sıcaklık sensörüne ait analog giriş
– Sıcaklık ve durum ekranı
– Değişken hava debisi kontrolüne yönelik  

0 – 10 V DC analog çıkış
– Bir ısıtma vanasının kontrol edilmesine yönelik  

0 – 10 V DC analog çıkış
– Ayarlama cihazlarının haberleşme bağlantısı

Devreye alma
– Kontrol fonksiyonunun yapılandırılması
– Fonksiyonel test
 

K5 – 1.3 – 102

Tanım

ETN-24-VAV-227-P oda  
sıcaklık kontrolörü

ETN-24-VAV-227-P oda  
sıcaklık kontrolörüne ait  
uzaktan kumanda

Teknik bilgiler Besleme voltajı 24 V AC, 50/60 Hz
Güç derecesi 1.2 VA
Harici sıcaklık sensörü 45 °C'de 50 kΩ termistör
Soğutma ve ısıtma işlemi için analog çıkışlar 0 – 10 V DC, maks. 5 mA
IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi IP 30
EC uygunluğu 2004/108/EC'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk
Boyutlar (B × H × T) 92 × 80 × 22 mm
Ağırlık 0,136 kg

Kablolama Klemens bağlantıları

C G X To

ENT-24-VAV-227V-P

0Y W TR

R ⊥: Nötr
C ~: Besleme voltajı
0: Toprak
Y: Soğutma için 0 – 10 V çıkış (hava debisi  kontrolörü)

To, T: Harici sıcaklık sensörü
X: İletişim (pp)
W: Isıtma için 0 – 10 V çıkış (vana)



VAV terminal ünitelerine ait kontrol bileşenleri
Teknik şartname

02/2016 – DE/tr

RC

1

K5 – 1.3 – 103

VAV terminal ünitelerinin kontrolüne yönelik oda  
sıcaklık kontrolörü Referans değer ayarlayıcısına  
(sıcaklık ayarı) sahip duvara monte hoş görünümlü  
ünite ve çalışma modunu seçmek için basmalı bir  
düğme Harici sıcaklık ölçme ünitesine ait entegre  
sıcaklık sensörü (NTC) ve girişi Soğutmaya ya da  
değiştirme modunda ısıtma ve soğutmaya yönelik  
bir elektronik hava debisi kontrolüne bağlantı için  
0 – 10 V DC voltaj çıkışı

Teknik bilgiler
– Besleme voltajı: 24 V AC, 50/60 Hz
– Güç derecesi: 3 VA
– Harici referans değer değişiklikleri: 0 – 10 V DC
– Değişken hava debisine ait çıkış: 0 – 10 V DC
 

 Tip
RC Oda sıcaklık kontrolörü

 Tip
B1 CR24-B1
B2 CR24-B2
B3 CR24-B3
M1 ETN-24-VAV-277V-P
M2 M1 için uzaktan kumanda

Standart metin

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



02/2016 – DE/tr

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



Değişken hava debisi kontrolü – VARYCONTROL
Temel bilgiler ve tanımlar

02/2016 – DE/tr

 

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

02/2016 – DE/tr

 

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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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
 

K5 – 1.5 – 4

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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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

+ -




