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Atenuatoare de zgomot  
secundare pentru
unităţi  terminale VAV
Tip CAK

1

Atenuator de zgomot circular din material plastic pentru reducerea zgomotului
în  tronsoanele de tubulatură circulare ale sistemelor de evacuare a aerului 
pentru medii  agresive

 ■ Materialul de absorbţie este vată minerală neinflamabilă cu marcă de calitate  
RAL, biosolubil şi în consecinţă sigur igienic conform standardului german  
TRGS 905 (Reguli tehnice pentru substanţe periculoase) şi directiva 
UE 97/ 69/CE

 ■ Vată minerală acoperită cu fibră de sticlă neţesută ca protecţie contra eroziunii  
datorate vitezei debitului de aer de până la 20 m/s

 ■ Carcasa şi tronsonul de tubulatură roerior perforat sunt din polipropilenă (PP)  
rezistentă la foc conform DIN 4102, clasă construcţie B1

 ■ Variantă cu ştuţ adecvat pentru tronsoane de tubulatură circulare conform  
DIN 8077 sau DIN 8078

 ■ Pierderea prin inserţii măsurată conform ISO 7235
 ■ Pierderile de aer ale carcasei conform EN 15727, clasa D

Echipamente opţionale şi accesorii
 ■ Cu flanşe la ambele capete

X XCAKtestregistrierung
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Pentru reducerea zgomotului în tronsoanele de
tubulaturăcircularedinmaterialplasticadecvate
pentrutoateunităţileterminalecirculareVAVşi
regulatoareCAV,construcţiidinmaterialplastic
pentruaercontaminat
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Tip

CAK Informaţii generale  1.2 – 2
Cod de comandă  1.2 – 3
Dimensiuni şi greutate – CAK  1.2 – 4
Dimensiuni şi greutate – CAK/.../VF2  1.2 – 5
Specificaţii  1.2 – 6

Aplicaţie
– Atenuator de zgomot circular de tip CAK
 pentru  reducerea zgomotului în tronsoanele
 de  tubulatură circulare ale sistemelor de aer  

condiţionat
– Adecvate pentru aer contaminat
– Pentru reducerea zgomotului de aer regenerat  

a unităţilor terminale de aer TVRK şi TVLK
– Pentru reducerea zgomotului ventilatoarelor

Variante
– CAK: Atenuator de zgomot circular
– VF2: Atenuator de zgomot circular
 cu flanşe la  ambele capete

Măriminominale
– 125, 160, 200, 250, 315, 400 mm

Accesorii
– GZ: Flanşe compatibile pentru ambele capete

Caracteristicispeciale
– Pierderea prin inserţii măsurată conform  

ISO 7235
– Materialul absorbant este necombustibil

Componenteşicaracteristici
– Carcasă
– Tub roerior perforat
– Material absorbant

Caracteristiciproiect
– Carcasă rotundă
– Ştuţuri adecvate pentru tubulaturi de aer  

circulare conform DIN 8077 sau DIN 8078
– Presiunea de exploatare maximă 1000 Pa
– Temperatura de exploatare maximă 100 °C

Materialeşisuprafeţe
– Carcasa şi tronsonul de tubulatură roerior  

perforat sunt din polipropilenă (PP) rezistentă  
la foc conform DIN 4102, clasa de  
construcţie B1

– Izolaţie din vată minerală

Vată minerală
– Conform EN13501, Clasa de materiale de  

construcţie A2, neinflamabilă
– Marcajul de calitate RAL: RAL-GZ 388
– Fără risc igienic datorită biosolubilităţii ridicate,  

conform TRGS 905 precum şi directivei
 UE 97/ 69/CE
– Protejat de abraziune datorită fibrei de sticlă  

faţă de fluxul de aer până la max. 20 m/s
– Inert faţă de dezvoltarea ciupercilor şi  

bacteriilor

Standardeşidirective
– Pierderea prin inserţii măsurată
 conform  ISO 7235
– Pierderile de aer ale carcasei
 conform  EN 15727, clasa D

Întreţinerea
– Fără întreţinere, deoarece construcţia şi  

materialele nu sunt supuse la uzură
 

Informaţii de bază şi nomenclator 1.3 – 1

Pagina
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Descriere

Atenuator de zgomot  
circular tip CAK
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CAK

1

K6 –  1.2 – 3

CAK

    

  CAK  /  160×1000  /  GZ  /  VF2  

 Tip
CAK Atenuator de zgomot circular

 Mărime nominală [mm]
125
160
200
250
315
400

 Lungime [mm]
500
1000
1500

 Flanşă compatibilă
 Nici o menţiune: fără
GZ la ambele capete (numai VF2)

Tip de conexiune
 Nici o menţiune: ştuţ racord
VF2 Flanşe la ambele capete

Coddecomandă

Exemplucomandă CAK/200×1000
Mărimeanominală  200 mm
Lungime  1000 mm
Tipdeconexiune Ştuţ de racord



Atenuatoare de zgomot secundare pentru unităţi terminale VAV
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1
– Atenuator de zgomot circular pentru reducerea  

zgomotului
– Ştuţ pentru conectare la tubulatură
 

Aplicaţie

K6 –  1.2 – 4

Dimensiuni

Dimensiuni

Mărimea
nominală

ØD ØD3

mm
125 125 225
160 160 250
200 200 280
250 250 355
315 315 415
400 400 500

Masa

Mărimea
nominală

500 1000 1500

m

kg
125 2.2 4,1 5,9
160 2.6 4,7 6,8
200 3,2 5,8 8,5
250 4,3 7,6 10,9
315 4,6 8,6 12,5
400 5,2 9,3 13,4

Dimensiuni

Lungime  
nominală

L L1

mm
500 595 495

1000 1095 995
1500 1595 1495

CAK

Ø
D

Ø
D
₃

L

L₁



Atenuatoare de zgomot secundare pentru unităţi terminale VAV
Dimensiuni şi greutate – CAK/.../VF2
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CAK

1
– Atenuator de zgomot circular pentru reducerea  

zgomotului
– Cu flanşe la ambele capete pentru racordări  

detaşabile la tubulatură
 

Aplicaţie

K6 –  1.2 – 5

Dimensiuni

Dimensiuni

Mărimea
nominală

ØD ØD3 ØD1 ØD2 n
T

mm mm
125 125 225 165 185 8 8
160 160 250 200 230 8 8
200 200 280 240 270 8 8
250 250 355 290 320 12 8
315 315 415 350 395 12 10
400 400 500 445 475 16 10

Masa

Mărimea
nominală

500 1000 1500

m

kg
125 2.5 4,4 6,2
160 3.0 5,1 7,2
200 3,6 6,2 8,9
250 4,9 8,2 11,5
315 5,3 9,3 13,7
400 6,8 10,9 15,0

Dimensiuni

Lungime 
nominală

L L1

mm
500 595 495

1000 1095 995
1500 1595 1495

CAK/.../VF2

Ø
D

Ø
D
₃

L

L₁

n x Ø10
T

ØD₂

ØD₁
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1
Atenuatoare de zgomot circulare din material  
plastic pentru utilizare în sisteme de evacuare aer  
supuse mediilor agresive; ele reduc zgomotul de  
aer regenerat în tronsoanele de tubulatură din  
material plastic (principiul absorbţiei).
Pierderea prin inserţii măsurată conform  
ISO 7235.
Materialul absorbant este vata minerală cu marcă  
de calitate RAL-GZ 388.
Ştuţ, adecvat pentru tronsoane de tubulatură  
conform DIN 8077.
Pierderile de aer ale carcasei conform EN 15727,  
clasa D.

Caracteristicispeciale
– Pierderea prin inserţii măsurată conform  

ISO 7235
– Materialul absorbant este necombustibil

Materialeşisuprafeţe
– Carcasa şi tronsonul de tubulatură roerior  

perforat sunt din polipropilenă (PP) rezistentă  
la foc conform DIN 4102, clasa de  
construcţie B1

– Izolaţie din vată minerală

Vată minerală
– Conform EN13501, Clasa de materiale de  

construcţie A2, neinflamabilă
– Marcajul de calitate RAL: RAL-GZ 388
– Fără risc igienic datorită biosolubilităţii ridicate,  

conform TRGS 905 precum şi directivei 
 UE 97/ 69/CE
– Protejat de abraziune datorită fibrei de sticlă  

faţă de fluxul de aer până la max. 20 m/s
– Inert faţă de dezvoltarea ciupercilor şi  

bacteriilor

Text standard

Acest text de specificaţii  
descrie proprietăţile  
generale ale produsului.  
Textele pentru variante 
pot fi generate cu ajutorul  
programului nostru de  
proiectare Easy Product  
Finder.

 Tip
CAK Atenuator de zgomot circular

 Mărime nominală [mm]

 Lungime [mm]

125
160
200
250
315
400

500
1000
1500

 Flanşă compatibilă
 Nici o menţiune: fără

Tip de conexiune
 Nici o menţiune: ştuţ racord

GZ la ambele capete (numai VF2)

VF2 Flanşe la ambele capete

K6 –  1.2 – 6

Opţiunicomandă



Informaţii de bază şi  
nomenclator

1

 ■ Selectare produs
 ■ Dimensiuni principale
 ■ Termeni
 ■ Construcţie
 ■ Valori de corecţie pentru atenuarea sistemului
 ■ Măsurători
 ■ Dimensionare şi exemple de dimensionare
 ■ Funcţionare
 ■ Moduri de funcţionare

X XInformaţii de bază şi nomenclatortestregistrierung
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Reglareavariabilăadebituluivolumetric–
LABCONTROL
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Reglarea variabilă a debitului volumetric – LABCONTROL
Informaţii de bază şi nomenclator  

1
Selectareprodus

K6 –  1.3 – 2

Tip
LVC TVR TVJ TVT TZ-Silenzio TA-Silenzio TVZ TVA TVM TVRK TVLK TVR-Ex

Tipulsistemului
Alimentare aer ● ● ● ● ● ● ● ●
Evacuare aer ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Tronson dublu de tubulatură  
(aer rorodus) ●

Conectarelatubulatură,capătventilator

Circular ● ● ● ● ● ● ● ●
Rectangular ● ● ● ●
Domeniudebitvolumetric
până la [m³/h] 1080 6050 36360 36360 3025 3025 6050 6050 6050 6050 1295 6050
până la [l/s] 300 1680 10100 10100 840 840 1680 1680 1680 1680 360 1680
Calitatea aerului
Filtrat ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Aer evacuat din birouri ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Aer poluat ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
Aer contaminat ● ●
Funcţiedecomandă
Variabilă ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Constant ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Min/Max ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Controlul presiunii ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Master/Slave ● ● ● ● ● ● ● ● Master ● ● ●
Mod de închidere
Pierdere ●
Pierdere redusă ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Cerinţeacustice

Valoare < 40 dB(A) ○ ○ ● ● ● ● ○
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Altefuncţii
Măsurarea debitelor  
volumetrice ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Zonespeciale
Zone cu atmosfere cu  potenţial 
exploziv ●

Laboratoare, camere curate,  
săli de operaţii  
(EASYLAB, TCU-LON II)

● ● ● ● ● ● ●

● Posibil

○ Posibil în anumite condiţii: variantă de unitate robustă şi/sau componentă de comandă specifică (ataşament) sau produs suplimentar folositor
Imposibil

12/2015 – DE/ro



Reglarea variabilă a debitului volumetric – LABCONTROL
Informaţii de bază şi nomenclator  

1
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ØD [mm]
Unităţi terminale VAV confecţionate din oţel  
inoxidabil: diametrul exterior al ştuţului de racord
Unităţi terminale VAV confecţionate din material  
plastic: diametrul roerior al ştuţului de racord

ØD₁[mm]
Diametrul de divizare a găurilor flanşelor

ØD₂[mm]
Diametrul exterior al flanşelor

ØD₄[mm]
Diametrul roerior al găurilor pentru şuruburi ale  
flanşei

L [mm]
Lungimea unităţii inclusiv ştuţul de racord

L₁[mm]
Lungimea carcasei sau izolaţiei acustice

B[mm]
Lăţimea tronsonului de tubulatură

B₁[mm]
Pasul găurilor flanşei (orizontal)

B₂[mm]
Dimensiunea exterioară flanşei (lăţime)

B₃[mm]
Lăţimea dispozitivului

H [mm]
Înălţimea tronsonului de tubulatură

H₁[mm]
Pasul găurilor flanşei (vertical)

H₂[mm]
Dimensiunea exterioară a flanşei (înălţime)

H₃[mm]
Înălţimea unităţii

n [ ]
Numărul găurilor de şuruburi ale flanşei

T [mm]
Grosime flanşă

m [kg]
Greutate unitate inclusiv accesoriile minime  
necesare (de ex. regulator compact)
 

Date acustice

fm [Hz]
Frecvenţa centrală a benzii de octave

LPA[dB(A)]
Nivel de presiune sonoră ponderat A al  
zgomotului a aerului regenerat al unităţii terminale  
VAV, luând în considerare atenuarea sistemului

LPA1[dB(A)]
Nivel de presiune sonoră ponderat A a zgomotului  
aerului regenerat a unităţii terminale VAV, cu  
atenuator de zgomot secundar, luând în  
considerare atenuarea sistemului

LPA2[dB(A)]
Nivel de presiune sonoră ponderat A a zgomotului  
radiat de carcasa unităţii terminale VAV, luând în  
considerare atenuarea sistemului

LPA3[dB(A)]
Nivel de presiune sonoră ponderat A al  
zgomotului emis de carcasă al unităţii terminale  
VAV, cu capitonaj acustic, luând în considerare  
atenuarea sistemului

Toate nivelele de presiune sonoră se bazează pe  
20 μPa.
 

Termeni

Dimensiuniprincipale

Definiţiazgomotului

LPA

①②

① Zgomot aer regenerat
② Zgomot radiat prin carcasă



Reglarea variabilă a debitului volumetric – LABCONTROL
Informaţii de bază şi nomenclator  

1
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Debitevolumetrice

nom[m³/h]and[l/s]
Debit volumetric nominal (100 %)
– Valoarea depinde de tipul de produs şi  

dimensiunea nominală
– Valorile sunt publicate pe roernet şi în pliantele  

tehnice, şi înmagazinate în software-ul de  
proiectare Easy Product Finder.

– Valoare de referinţă pentru calculul procentelor  
(de ex. max)

– Limita superioară a domeniului de setare şi  
valoarea punctului setat al debitului volumetric  
maxim  pentru unitatea terminală VAV

min unitate[m³/h]şi[l/s]
Debitul volumetric minim posibil tehnic
– Valoarea depinde de tipul de produs,  

dimensiunea nominală şi componenta de reglaj  
(ataşamentul)

– Valorile sunt înmagazinate în software-ul de  
proiectare Easy Product Finder

– Limita inferioară a domeniului de setare şi  
valoarea punctului setat al debitului volumetric  
minim pentru unitatea terminală VAV

– În funcţie de regulator, valorile punctului setat  
de mai josmin unitate (dacă min este egal cu zero)  
pot conduce la un reglaj instabil sau închidere 

max[m³/h]şi[l/s]
Limita superioară a domeniului de funcţionare  
pentru unitatea terminală VAV care poate fi setată  
de către clienţi
– max poate fi numai mai mic sau egal cu nom
– În caz de semnalizare analogică la  

regulatoarele de debit volumetric (care sunt  
folosite în mod uzual) valoarea setată maximă  
(max) este alocată punctului setat de semnal  
maxim (10 V) (vezi caracteristica) 

min[m³/h]şi[l/s]
Limita inferioară a domeniului de funcţionare  
pentru unitatea terminală VAV care poate fi setată  
de către clienţi
– min trebuie să fie mai mic decât sau egal cu  

max
– Nu setaţi min mai mic decâtmin unitate, deoarece  

în caz contrar reglajul poate deveni instabil sau  
lamela clapetei se poate închide

– min poate fi egal cu zero
– În caz de semnalizare analogică la  

regulatoarele de debit volumetric (care sunt  
folosite în mod uzual) valoarea setată minimă  
(min) este alocată punctului setat de semnal  
minim (0 sau 2 V) (vezi caracteristica) 

[m³/h]şi[l/s]
Debit volumetric

Δ[±%]
Toleranţa debitului volumic de la valoarea  
punctului setat

Δcald[±%]
Toleranţa debitului volumetric pentru debitul de  
aer cald a unităţii terminale cu tronsoane duble
 

Caracteristicăasemnaluluivaloriipunctului
setat

0 2

min

max

Setpoint value signal

min unit

nom (100%)

10 V DC

Vo
lu

m
e 

flo
w

①

②

① 0 – 10 V DC
② 2 – 10 V DC

Caracteristicăasemnaluluivaloriireale

0 2 10 V DC

min unit

nom (100%)

Actual value signal U5

Se
tti

ng
 ra

ng
e

Vo
lu

m
e 

flo
w

①

②

① 0 – 10 V DC
② 2 – 10 V DC
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Reglarea variabilă a debitului volumetric – LABCONTROL
Informaţii de bază şi nomenclator  

1
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Presiunediferenţială

Δpst [Pa]
Presiune diferenţială statică

Δpst min [Pa]
Presiune diferenţială statică, minimă
– Presiunea diferenţială statică minimă este  

egală cu pierderea de presiune a unităţii  
terminale VAV când lamela clapetei este  
deschisă, cauzată de rezistenţa la curgere  
(tuburi de senzori, mecanism clapetă).

– Dacă presiunea la unitatea terminală VAV este  
prea scăzută, debitul volumetric al punctului  
setat poate să nu fie atins nici char atunci când  
lamela clapetei este deschisă

– Factor important în proiectarea traseului  
tubulaturii şi în determinarea clasei de putere a  
ventilatorului, inclusiv reglarea vitezei.

– Trebuie asigurată presiune suficientă în  
tubulatură pentru toate condiţiile de funcţionare  
şi toate unităţile terminale, şi punctul sau  
punctele de măsurare pentru reglarea vitezei  
trebuie să fi fost selectate corespunzător  
pentru a realiza aceasta

 

Tablădeoţelgalvanizat
– Carcasă executată din tablă de oţel galvanizată
– Piese în contact cu fluxul de aer aşa cum este  

descris pentru tipul de produs
– Piesele exterioare, de ex. console de montaj  

sau capace sunt executate de regulă din tablă  
de oţel galvanizat

Suprafaţăvopsită(P1)
– Carcasă executată din tablă de oţel galvanizat,  

vopsită RAL 7001, gri argroiu
– Piesele în contact cu fluxul de aer sunt vopsite  

sau executate din plastic
– Din motive de producţie, unele piese care vin în  

contact cu fluxul de aer pot fi din oţel inoxidabil  
sau aluminiu, vopsite

– Piesele exterioare, de ex. console de montaj  
sau capace sunt executate de regulă din tablă  
de oţel galvanizat

Oţelinoxidabil(A2)
– Carcasă executată din oţel inoxidabil 1.4201
– Piesele în contact cu fluxul de aer sunt vopsite  

sau executate din oţel inoxidabil
– Piesele exterioare, de ex. console de montaj  

sau capace sunt executate de regulă din tablă  
de oţel galvanizat

 

Execuţii

Presiunediferenţialăstatică



∆pst



Reglarea variabilă a debitului volumetric – LABCONTROL
Informaţii de bază şi nomenclator  

1
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Tabelele de dimensionare  
rapidă indică nivelele de  
presiune a sunetului care  
sunt de aşteptat într-o  
încăpere atât de la  
zgomotul aerului  
regenerat cât şi de la  
zgomotul radiat prin  
carcasă. Nivelul de  
presiune sonoră într-o  
încăpere rezultă de la  
nivelul de putere sonoră a  
produselor – pentru un  
debit volumetric şi o  
presiune diferenţială date  
– şi a atenuării şi izolaţiei  
de la locul montajului. Au  
fost luate în considerare  
valorile general acceptate  
de atenuare şi izolare. 
Distribuţia aerului de-a  
lungul tubulaturii de  
ventilaţie, schimbările de  
direcţie, reflecţia de capăt  
şi atenuarea încăperii  
toate au afectează nivelul  
presiunii sonore a  
zgomotului aerului  
regenerat. Izolaţia  
plafonului şi atenuarea  
încăperii influenţează  
nivelul de presiune  sonoră 
al zgomotului  radiat prin 
carcasă.

Reducereaniveluluidepresiunesonorăazgomotuluigeneratdeaer

①

②
③④⑤

① Unitate terminală VAV
② Distribuţie în tubulatură
③ Schimbarea direcţiei

④ Reflexia de capăt
⑤ Izolaţie de plafon

12/2015 – DE/ro

Valoridecorecţie
pentrudimensionare
rapidăacustică

Valorile de corecţie pentru  
distribuţia în tubulatură  
sunt bazate pe numărul  
de difuzoare alocate  
oricărei unităţi terminale  
de aer. Dacă există doar  
un difuzor (ipoteză: 140 l/ 
s sau 500 m³/h), nu este  
necesară nicio corecţie.

O schimbare de direcţie  
de ex. la conexiune  
orizontală a cutiei plenum  
difuzor a fost luată în  
considerare pentru  
valorile de atenuare  
sistem. Conexiunea  
verticală a cutiei plenum  
nu are ca rezultat o  
atenuare de sistem. Benzi  
suplimentare au ca  
rezultat nivele de presiune  
sonoră mai scăzute.

AtenuaresistemperoctavăconformVDI2081pentrucalcululzgomotuluiaeruluiregenerat

Frecvenţă
centrală[Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ΔL
dB

Schimbarea  
direcţiei 0 0 1 2 3 3 3 3

Reflexiade
capăt 10 5 2 0 0 0 0 0

Atenuare
încăpere 5 5 5 5 5 5 5 5

Corecţieoctavăpentrucalcululzgomotuluiradiatdecarcasă

Frecvenţă
centrală[Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ΔL
dB

Izolaţie
deplafon 4 4 4 4 4 4 4 4

Atenuare
încăpere 5 5 5 5 5 5 5 5

Corecţiaoctaveipentrudistribuţiaîntubulaturăutilizatăpentrucalcululzgomotului
aerului regenerat
[m³/h] 500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000
[l/s] 140 280 420 550 700 840 1100 1400
[dB] 0 3 5 6 7 8 9 10



Reglarea variabilă a debitului volumetric – LABCONTROL
Informaţii de bază şi nomenclator  
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Măsurători

Datele acustice pentru  
zgomotul aerului  
regenerat şi zgomotul  
radiat prin carcasă  
sunt determinate  
conform EN ISO 5135.  
Toate măsurătorile  
sunt efectuate într-o  
cameră de reverberaţii  
conform EN ISO 3741.

Nivelurile de presiune sonoră pentru zgomotul de aer regenerat LPA prezentate de noi rezultă din măsurători într-o  
cameră de reverberaţie. Presiunea sonoră LP este măsurată pe întreg domeniul de frecvenţă. Evaluarea  măsurătorilor, 
incluzând atenuarea sistemului şi media ponderată A dă ca rezultat nivelul de presiune sonoră LPA.

Nivelurile de presiune sonoră pentru zgomotul radiat de carcasă LPA2 prezentate de noi rezultă din măsurători într-o  
cameră de reverberaţie. Presiunea sonoră LP este măsurată pe întreg domeniul de frecvenţă. Evaluarea  măsurătorilor, 
incluzând atenuarea sistemului şi media ponderată A dă ca rezultat nivelul de presiune sonoră LPA2.

Măsurareazgomotuluiaeruluiregenerat

Δpst

LP



①

③

② ⑤⑤④

① Camera de reverberaţii
② Unitate terminală VAV
③ Microfon

④ Ventilator
⑤ Atenuator de zgomot

Măsurareazgomotuluiradiatprincarcasă

Δpst

LP



①

③

②

⑤④

① Camera de reverberaţii
② Unitate terminală VAV
③ Microfon

④ Ventilator
⑤ Atenuator de zgomot
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Acest catalog furnizează tabele de dimensionare  
rapide adecvate pentru unităţile terminale VAV.
Nivelele de presiune sonoră pentru zgomotul  
aerului regenerat şi zgomotul radiat prin carcasă  
sunt furnizate pentru toate mărimile nominale. În  
plus au fost luate în considerare valorilor general  
acceptate de atenuare şi izolare.
Datele de dimensionare pentru alte debite  
volumetrice şi presiuni diferenţiale pot fi  
determinate rapid şi precis utilizând programul de  
proiectare Easy Product Finder

 

Dateoferite
max = 280 l/s (1010 m3/h)
Δpst = 150 Pa
Nivel de presiune sonoră necesar în încăpere 30  
dB(A)

Dimensionarerapidă
TVZ-D/200
Zgomot aer regenerat LPA = 23 dB(A)
Zgomot radiat de carcasă  LPA3 = 24 dB(A)

Nivel de presiune sonoră în încăpere = 27 dB(A)
(adunare logaritmică deoarece unitatea terminală  
este montată în plafonul suspendat al încăperii)
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Dimensionare cu 
aju torul acestui catalog

Exemplu
de dimensio nare

EasyProductFinder

Easy Product Finder vă  
permite să dimensionaţi  
produse utilizând datele  
specifice ale proiectului  
dumneavoastră.

Veţi găsi Easy Product  
Finder pe pagina noastră  
de web.
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Reglareadebituluivolumetric
Debitul volumetric este reglat în buclă închisă.  
Regulatorul primeşte de la traductor valoarea  
reală care rezultă în urma măsurării presiunii  
efective. Pentru majoritatea aplicaţiilor, valoarea  
punctului setat rezultă de la un regulator al  
temperaturii in încăpere (termostat de cameră).  
Regulatorul compară valoarea efectivă cu  
valoarea punctului setat şi corectează semnalul  
de comandă a servomotorului dacă există o  
diferenţă între cele două valori.

Corecţiaschimbărilorpresiuniiîntronsonul
detubulatură
Regulatorul detectează şi corectează schimbările  
presiunii în tronsonul de tubulatură care ar putea  
surveni, de exemplu datorită schimbărilor  
debitelor volumetrice de la alte unităţi.  Schimbările 
presiunii se schimbă nu vor afecta în  consecinţă 
temperatura încăperii.

Debitvolumicvariabil
Dacă semnalul de rorare este schimbat  
regulatorul reglează debitul volumic la noul punct  
setat. Domeniul debitului volumetric variabil este  
limitat adică există o valoare minimă şi o valoare  
maximă. Conceptul de control poate fi şuntat, de  
ex. prin închidere tronsonului de tubulatură.

Controlulalimentării/evacuăriiaerului
în încăperile individuale şi în spaţiile de birouri  
închise, în care trebuie să fie menţinut un echilibru  
între debitul de aer extras şi debitul de aer  
rorodus. În caz contrar, se pot produce şuierături  
deranjante la fantele uşilor, iar acestea se pot  
deschide mai greu. Din acest motiv, în sistemul  
DVV trebuie să existe o posibilitate de control  
variabil a aerului extras.
Valoarea efectivă a debitului de aer alimentat  
(pentru unităţile terminale de aer cu tronson dublu  
de tubulatură semnalul valorii efective a  
regulatorului de aer cald) este semnalizată către  
regulatorul de aer evacuat (regulator slave) ca  
semnal de punct setat. În consecinţă, aerul  
evacuat urmează întotdeauna aerul alimentat.
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Funcţionare

Moduridefuncţionare Funcţionaresingură

+ -

t

Funcţionareslave(master)

+ -

t

+ -

Buclădereglaj

+ -


①

④ ③

②

① Traductor de presiune reală
② Servomotor
③ Regulator debit volumetric
④ Semnal valoare punct setat

Diagrama de control

min

max

Setpoint adjuster

Vo
lu

m
e 

flo
w

①

②

① Aer rorodus
② Aer evacuat
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Valoareconstantă

+ -

Funcţionareslave(slave)

+ -

t

+ -
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