




Uygulama

Uygulama

İklimlendirme sistemlerinde hava debilerinin kolay bir şekilde dengelenmesi için VFL Tipi dairesel hava debisi sınırlayıcıları
Harici güç kaynağı olmadan mekanik gücünü kendini sağlayan hava debisi sınırlayıcı
Nominal ölçüye dayanan siparişler ile kolaylaştırılmış proje idaresi
Bir ölçek kullanarak gerekli hava debisini ayarlayın

Özellikler

Mekanik gücünü kendi sağlayan
Düşük sürtünmeli körük
Dairesel kesitli kanallar için
Sıkı geçme ve güvenli takma için dudaklı conta
Aerodinamik olarak test edilmiş ve fabrikada referans bir hava debisine ayarlanmış
Her bir sınırlayıcı için ayarlanabilen hava debilerini gösteren etiket (l/s, m³/h ve cfm cinsinden)

Tanım

VFL

KANAL SISTEMININ IÇINE TAKILAN HAVA DEBISI
SINIRLAYICISI

Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde sabit hava debilerinin hızlı ve kolay
bir şekilde dengelenmesi için kanal sisteminin içine takılan dairesel ve mekanik
gücünü kendi sağlayan kontrolörler

Akustik optimizasyon için benzersiz damper kanadı ucu
Sahada basit ve hızlı şekilde devreye alma
Her bir nominal ölçüye ait hava debisi referans değerleri aralığı
Bir ölçek kullanarak hava debisinin hassas ve basit ayarı
İçine takılabilir kontrolörler arasında en yüksek hassasiyet
0,8 m/s'den başlayan düşük hava hızlarına uygun
Herhangi bir yönde monte edilebilir; bakım gerektirmez
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Parçalar ve özellikleri

Devreye almaya hazır sınırlayıcı
Düşük sürtünmeli yataklara sahip damper klapesi
Salınım damperi işlevi gören körük
Yaprak yay
Dudaklı conta
Çok seviyeli hava debisi referans değerleri

Konstrüksiyon özellikleri

Dairesel gövde
EN 1506 ya da EN 13180'e göre dairesel kesitli kanalların içine takılmaya uygun
Sıkı geçme ve güvenli takma için dudaklı conta
Düşük sürtünmeli yataklara ve özel körüğe sahip, akustik olarak optimize edilmiş damper kanadı
150 nominal ebat için, farklı damper kanadı konstrüksiyonu ve hava debisi etiketi

Malzemeler ve yüzeyler

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