




Aplicaţie

Aplicaţie

Regulatoare circulare CAV de tip VFC pentru comanda precisă a debitului de aer introdus sau extras în sisteme cu debit constant de aer
Reglarea mecanică a debitului de aer cu sursă de alimentare proprie, fără alimentare din sursă externă
Pentru viteze reduse ale debitului de aer
Procesarea simplificată a proiectului având comenzi bazate pe mărimi nominale

Caracteristici speciale

Debitul de aer poate fi setat utilizând o scală externă; nu sunt necesare unelte
Este posibilă simpla modernizare a unui servomotor
Operare corectă chiar şi în condiţii nefavorabile în amonte sau în aval (tronson drept necesar în amonte de lungime 1,5 D)
Orice poziţie de montaj
Testare funcţională aerodinamică a fiecărei unităţi pe un stand de probe special înainte de livrare

Descriere

Componente şi caracteristici

Regulator gata pregătit pentru a fi pus în funcţiune
Lamela clapetei cu lagăre cu frecare scăzută
Burduf pentru reglarea mecanica a debitului de aer
Arc lamelar
Buton rotativ pentru setarea debitului de aer volumetric
Garnitură de etanşare

Ataşamente

VFC

PENTRU VITEZE REDUSE ALE DEBITULUI DE AER

Regulatoare mecanice circulare cu sursă de alimentare proprie pentru controlul
aerului introdus sau extras în sisteme cu debit constant de aer cu viteze reduse
ale debitului de aer

Potrivit pentru viteze ale debitului de aer de la 0,8 m/s
Foarte simplă punere în funcţiune
Debitul de aer poate fi reglat utilizând un buton rotativ şi o scală aflate pe
partea exterioară a carcasei
Modernizare simplă a unui servomotor pentru debite de aer volumetrice
variabile
Orice poziţie de montaj; fără mentenanţă
Pierderile de aer ale carcasei sunt în conformitate cu EN 1751, clasa C

Echipamente opţionale şi accesorii

Atenuator de zgomot secundar tip CA, CS sau CF pentru diminuarea
zgomotului regenerat de aer
Schimbător de căldură cu apă caldă tip WL şi încălzitor electric tip EL
pentru reîncălzirea fluxului de aer
Servomotor pentru debite volumetrice variabile sau pentru comutare
V  / Vmin max
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Servomotoare min/max: servomotoare pentru comutarea între valorile punctului setat ale debitelor de aer minim şi maxim
Servomotoare cu modulaţie: Servomotoare pentru reglare fără trepte a debitului de aer

Suplimente utile

Atenuator de zgomot secundar de tip CA, CS sau CF
Schimbător de căldură tip WL
Încălzitor electric de aer tip EL

Caracteristici ale modelului

Carcasă circulară
Ştuţ de racord cu garnitură de etanşare pentru tubulaturi cu racordare circulară la EN 1506 sau EN 13180
Lamelă clapetă cu lagăre cu frecare scăzută şi burdufuri speciale

Materiale şi suprafeţe

Carcasă din tablă de oţel galvanizat
Lamela clapetei şi alte piese confecţionate din material plastic de înaltă calitate, conform UL 94, V1; conform DIN 4102, clasificare material B2
Arc lamelar confecţionat din oţel inoxidabil
Burduf de poliuretan

INFORMAŢII TEHNICE
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