
Aplicaţie

Aplicaţie

Limitatoare circulare de debit volumetric de tip VFL pentru echilibrarea simplă a debitelor de aer în sisteme de aer condiţionat
Limitator mecanic de debit volumetric cu sursă de alimentare proprie, fără alimentare din sursă externă
Procesarea simplificată a proiectului având comenzi bazate pe mărimi nominale
Setaţi debitul de aer solicitat utilizând o scală externă

Caracteristici speciale

Mecanic cu sursă de alimentare proprie
Burduf cu frecare scăzută
Pentru tronsoane de tubulatură circulare
Garnitură de etanşare pentru poziţionare strânsă şi sigură
Testat aerodinamic şi setat din fabrică conform unui debit de aer de referinţă
Autocolant debite volumetrice (în l/s, m³/h şi cfm) la care poate fi setat fiecare limitator

VFL

LIMITATOR DE DEBIT VOLUMETRIC PENTRU
INSTALARE ÎN TUBULATURA DE VENTILARE

Regulatoare circulare, cu sursă de alimentare proprie mecanică pentru instalare
în tubulaturi de ventilaţie, pentru echilibrarea rapidă şi simplă a debitelor de aer
constante în sistemele de ventilaţie şi aer condiţionat

Marginea lamelei clapetei unicată pentru optimizare acustică
Punere în funcţiune simplă şi rapidă la locul montajului
Domeniu de puncte de reglare ale debitului de aer pentru fiecare mărime
nominală
Reglare precisă şi simplă a debitului de aer utilizând o scală
Cea mai bună precizie printre regulatoarele cu instalare în tubulatura
Potrivit pentru viteze ale debitului de aer de la 0,8 m/s
Orice poziţie de montaj; fără mentenanţă
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Descriere

Componente şi caracteristici

Limitator 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
Garnitură de etanşare
Valori punct setat debit de aer pe mai multe nivele

Caracteristici ale modelului

Carcasă circulară
Adecvat pentru instalarea în tronsoane de tubulatură circulare conform EN 1506 sau EN 13180
Garnitură de etanşare pentru poziţionare strânsă şi sigură
Lamelă clapetă cu rulmenţi de frecare scăzută şi burdufuri speciale optimizată acustic
Execuţie diferită lamelă clapetă şi autocolant de debit pentru dimensiunea nominală 150

Materiale şi suprafeţe

Carcasa şi lamela clapetei confecţionate din material plastic de calitate înaltă conform UL 94, V1; conform DIN 4102, clasificare material B2
Arc lamelar confecţionat din oţel inoxidabil
Burduf de poliuretan
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