




Aplicaţie

Aplicaţie

Piese kit de modernizare pentru regulatoarele mecanice pentru debit volumetric cu sursă de alimentare proprie sau clapete de reglare debit cu servomotoare.

Regulatoare CAV de tip EN sau RN, precum şi pentru VFC

Comutare min/max a valorilor punctului de setare debit volumetric
Reglare variabilă a valorilor punctelor de setare debit volumetric

Clapete de reglare debit de tip VFR

Schimbare min/max a poziţiei lamelei clapetei

Descriere

Componente şi caracteristici

Lamela clapetei poate lua diferite poziţii

KIT-URI RETROFIT

PENTRU DEBITE DE AER VARIABILE SAU COMUTARE
V<SUB>MIN</SUB>/V<SUB>MAX</SUB> ÎN SISTEME DE
AER CONDIŢIONAT ÎN ÎNCĂPERI

Servomotoare şi accesorii pentru montare pentru regulatoare mecanice CAV cu
sursă de alimentare proprie de tip EN, RN, sau VFC, şi clapete de reglare debit
de tip VFR

Piese kit pentru modernizare simplă
Potenţiometru sau opritoare mecanice
Alimentare cu tensiune 24 V AC/DC sau 230 V AC
Semnal de intrare comandă: Semnal tensiune 0 – 10 V pentru
servomotoare cu modulaţie
Comandă semnal intrare: 1 conductor comandă sau 2 conductori comandă
(3 puncte) pentru comutare min/max
Conexiune cu blocare pozitivă cu regulator CAV sau clapetă de reglare
debit

Accesorii opţionale pentru tipurile RN şi EN

Comutator auxiliar cu puncte de comutarea reglabile de exemplu pentru
captare poziţiilor de capăt
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Opritoare mecanice sau potenţiometre (numai pentru tipurile VFC şi VFR) pentru setarea debitelor de aer volumetrice
Alimentare cu tensiune 24 V AC/DC sau 230 V AC
Comutarea între valorile punctului setat sau domeniul tensiunii de semnal 0 – 10 V DC

INFORMAŢII TEHNICE
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