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Regulatoarele electronice de debit volumetric de tip Compact 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
Parametrii regulatorului sunt setaţi din fabrică
Nu este necesară reglarea la locul montajului

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 Compact nu pot fi utilizate
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CU INTERFAŢĂ DE SERVICE ŞI CU ECHIPAMENTE DE
COMUNICAŢIE MAGISTRALĂ

Dispozitiv Compact pentru utilizare cu unităţi terminale VAV

Regulatorul, traductorul de presiune diferenţială şi servomotorul sunt
montate împreună într-o carcasă
Debitele volumetrice V and V  sunt memorate din fabrică ca şi
parametrii
Ideal pentru a efectua service la tabloul electric sau panoul de comandă
Schimbarea parametrilor utilizând dispozitive de reglare
Adecvat pentru debite volumetrice constante şi variabile precum şi pentru
comutareV  / V  
Comunicare magistrală (bus) este posibilă datorită MP bus sau interfeţelor
LonWorks

min max

min max
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