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Regulatoarele electronice de debit volumetric de tip Easy sunt dispozitive de comandă compacte, all-in-one pentru unităţile terminale VAV
Traductorul de presiune diferenţială dinamic, regulatorul electronic şi servomotorul sunt montate împreună într-o carcasă
Potrivite pentru activităţi diferite de comandă în funcţie de cum este utilizată intrarea pentru semnalul valorii punctului setat
Semnalele de ieşire ale regulatorului temperaturii încăperii, BMS central, regulatorul calităţii aerului sau a altor unităţi similare ce comandă punctul setat al
debitului volumetric
Comanda preluării priorităţii prin intermediul întrerupătoarelor sau releelor
Debitul de aer real este disponibil ca semnal de tensiune liniar

Filtrarea standard în sistemele de aer condiţionat de confort permite utilizarea regulatorului în alimentarea cu aer fără protecţie anti praf suplimentară. Deoarece un debit
volumetric parţial este trecut prin traductor pentru a putea măsura debitul volumetric, vă rugăm să aveţi în vedere:

Cu nivele mari de praf în încăpere, trebuie puse la dispoziţie filtre adecvate de aer evacuat.
Dacă aerul este poluat cu scame sau particule aderente sau dacă conţine medii agresive, regulatoarele Easy nu pot fi utilizate
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MANEVRARE RAPIDĂ ŞI UŞOARĂ

Componente de control pentru unităţi terminale VAV, pentru montaj pe unitatea
terminală în vederea operării uşoare

Comandarea simplificată şi alocarea pe şantier la încăperi ca selecţie se
bazează pe mărimea nominală a tronsonului de tubulatură
Setarea rapidă a debitului de aer fără dispozitive suplimentare
Lumina indicatoare simplifică controlul funcţionării
Tehnologie probată a regulatoarelor de debit constant
Adecvat pentru debite volumetrice constante şi variabile precum şi pentru
comutareV  / V  min max
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