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Unităţi terminale VAV
Tip TVA

1

Unităţi terminale VAV pentru reglarea debitului aerului evacuat în clădiri
cu sisteme  cu volum de aer variabil şi cerinţe acustice exigente

 ■ Atenuator integrat de înalt randament
 ■ Execuţie gen cutie pentru reducerea vitezei debitului de aer
 ■ Componente de reglare electronice pentru diferite aplicaţii 

(Easy, Compact,  Universal, şi LABCONTROL)
 ■ Adecvat pentru viteze ale fluxului de aer până la 13 m/s
 ■ Pierderile de aer ale lamelei închise a clapetei sunt în conformitate 

cu EN  1751, clasa 4
 ■ Pierderile de aer ale carcasei sunt în conformitate cu EN 1751, clasa A

Echipamente opţionale şi accesorii
 ■ Izolatie acustica pentru reducerea zgomotului radiat prin carcasă
 ■ Atenuator de zgomot secundar tip TS pentru diminuarea zgomotului 

regenerat  de aer

TVA 1.1 –

Regulator Easy

X XTVAtestregistrierung

K5 – 1.1 – 88

Pentru sisteme de evacuare aer cu cerinţe exigente
de  acustică



Unităţi terminale VAV
Informaţii generale

04/2013 – 

TVA

DE/ro

1
Tip

TVA Informaţii generale 1.1 – 89
Cod de comandă 1.1 – 92
Date aerodinamice 1.1 – 93
Dimensionare rapidă 1.1 – 94
Dimensiuni şi greutate – TVA 1.1 – 95
Dimensiuni şi greutate – TVA-D 1.1 – 96
Specificaţii 1.1 – 97

Aplicaţie
– Unităţile terminale VAV VARYCONTROL VAV  

de tip TVA pentru reglarea debitului aerului de  
evacuare în sistemele cu volum de aer variabil

– Reglarea debitului volumetric în buclă închisă  
cu ajutorul unei surse de energie externe

– Atenuator integrat pentru cerinţe
 acustice  exigente
– Închidere de la comutator
 (echipamentul  trebuie furnizat de către terţi)

Variante
– TVA: Unitate de extragere aer
– TVA-D: Unitate de extragere aer
 cu izolatie  acustica
– Unităţi cu izolatie acustica şi/sau un atenuator  

de zgomot secundar tip TS pentru cerinţe  
acustice foarte exigente

– Izolatia acustica nu poate fi aplicata
 ulterior la  echipamente gata instalate

Mărimi nominale
– 125, 160, 200, 250, 315, 400

Ataşamente
– Regulator Easy: unitate compactă alcătuită  

dintr-un regulator cu potenţiometre, traductoare  
de presiune diferenţială şi servomotoare

– Regulator Compact: unitate compactă alcătuită  
dintr-un regulator, traductoare de presiune  
diferenţială şi servomotoare

– Regulator Universal: regulator, traductor de  
presiune diferenţială şi servomotoare pentru  
aplicaţii speciale

– LABCONTROL: componente de reglaj
 pentru  sistemele de administrare a aerului

Accesorii
– Garnitură de etansare (echipată din fabrică)

Suplimentări utile
– Atenuator de zgomot secundar tip TS

Funcţii speciale
– Atenuator integrat cu o pierdere
 de cel puţin  26 dB la 250 Hz
– Testat igienic şi autorizat
– Setare iniţială din fabrică sau programare
 şi  testare a funcţiilor aerodinamice
– Debitul volumetric poate fi măsurat ulterior
 şi  ajustat pe şantier; poate fi necesar
 un  dispozitiv suplimentar de ajustare

Componente şi caracteristici
– Unitate gata de punere în funcţiune,
 care  constă din componente mecanice
 şi  componente de reglare
– Senzor de presiune diferenţială cu mediere  

pentru măsurarea debitului volumetric
– Lamela clapetei
– Atenuator integrat
– Componente de reglare montate din fabrică,  

complete cu cablaj şi tubulatură
– Testare funcţionalitate aerodinamică
 pe un  stand special de probe,
 înainte de livrarea  fiecărei unităţi
– Datele de setare iniţială sunt date
 pe o etichetă  sau o scală de debit
 volumetric aplicată pe  unitate
– Precizie înaltă a reglajului,
 chiar şi în cazul  condiţiilor
 nefavorabile în amonte

Informaţii de bază şi nomenclatură 1.5 – 1

Pagina

K5 – 1.1 – 89

Variante

Exemple produs

Descriere

Unitate terminală VAV,  
varianta TVA

Pentru informaţii detaliate  
privind componentele
de  reglare vezi Capitolul 
K5 –  1.3.

Pentru informaţii
detaliate  privind sistemul 
de  reglare LABCONTROL  
vezi catalogul Sisteme
de  reglare.

Unitate terminală VAV, varianta TVA Unitate terminală VAV, varianta TVA-D



Unităţi terminale VAV
Informaţii generale

04/2013 – DE/ro

TVA

1
Caracteristici ale modelului
– Carcasă dreptunghiulară
– Ştuţ de racord la capătul ventilatorului
 adecvat  pentru tubulaturi circulare
 la EN 1506 sau  EN 13180
– Ştuţ de racord cu canelură
 pentru garnitura de  etansare
– Conexiune la capătul încăperii adecvată
 pentru  profilele tronsoanelor de tubulatură
– Placa şicană este echipată după
 lamela  clapetei pentru performanţă 

aerodinamică  optimă
– Poziţia lamelei clapetei indicată
 în exterior la  prelungirea axului
– Izolaţie termică şi acustică (căptuşeală) 

Materiale şi suprafeţe
– Carcasa şi lamela clapetei confecţionate
 din  tablă de oţel galvanizată
– Garnitura lamelei clapetei este realizată
 din  plastic TPE
– Căptuşeala este executată din vată minerală
– Senzor presiune diferenţială executat
 din  aluminiu
– Lagăre din plastic

TVA-D
– Izolatia acustica executata
 din tablă de oţel  galvanizată
– Căptuşeala este executată din vată minerală
– Elemente din cauciuc pentru izolarea  

zgomotelor transmise prin structură

Vată minerală
– Conform EN 13501, categoria antifoc clasa A1,  

necombustibil
– RAL marcaj de calitate RAL-GZ 388
– Biosolubil şi în consecinţă sigur igienic
 conform  standardului german TRGS 905 

(Reguli  tehnice pentru substanţe periculoase) 
şi  directiva UE 97/69/CE

– Suprafaţa acoperită cu fibră de sticlă
 ca  protecţie contra eroziunii datorate
 vitezelor  fluxului de aer până la 20 m/s
– Inert la dezvoltarea ciupercilor şi bacteriilor

Montaj şi punere în funcţiune
– Orice poziţie de montaj (cu excepţia unităţilor  

cu traductor de presiune diferenţială statică)
– Muchii întoarse ale carcasei cu găuri
 perforate  adecvate pentru tiranţi filetaţi M10

Standarde şi directive
– Igiena conformă cu VDI 6022
– VDI 2083, puritatea aerului clasa 3,
 şi standard  SUA 209E, clasa 100
– Pierderile de aer ale lamelei închise
 conforme  cu EN 1751, clasa 4
 (mărimi nominale 125 şi  160, clasa 3)
– Mărimile nominale 125, şi 160 respectă  

cerinţele generale, mărimile nominale
 200 –  400 respectă cerinţele majorate ale 

DIN 1946,  partea 4, cu privire la pierderile
 de aer  acceptabile ale lamelei închise
– Pierderile de aer ale carcasei sunt
 în  conformitate cu EN 1751, clasa A

Întreţinerea
– Fără întreţinere, deoarece execuţia
 şi  materialele nu sunt supuse la uzură

K5 – 1.1 – 90

Date tehnice Mărimi nominale 125 – 400 mm

Domeniu debit volumetric 15 – 1680 l/s
54 – 6048 m³/h

Domeniul de reglare al debitului volumetric
 (unitate cu măsurarea presiunii diferenţiale  dinamice) aprox. 10 – 100 % din debitul volumetric nominal

Presiune diferenţială 5 – 1500 Pa
Temperatură de funcţionare 10 – 50 °C



Unităţi terminale VAV
Informaţii generale

04/2013 – 

TVA

DE/ro

1
Descrierea funcţionării
Unitatea terminală VAV este echipată
cu un  senzor de presiune diferenţială
pentru măsurarea  debitului volumetric.
Componentele de reglare (ataşamentele)
includ  un traductor de presiune diferenţială
care  transformă presiunea diferenţială
(presiunea  efectivă) într-un semnal electric,
un regulator şi un  servomotor; funcţiile de reglare 
pot fi activate cu  un regulator Easy, un regulator 
Compact sau  componente individuale
(Universal sau  LABCONTROL).
Pentru majoritatea aplicaţiilor,
valoarea punctului  setat este generată
de regulatorul de temperatură  al încăperii.
Regulatorul compară valoarea efectivă
cu  valoarea punctului setat şi corectează
semnalul  de comandă a servomotorului
dacă există o  diferenţă între cele două valori.
Un atenuator integrat reduce zgomotul creat
prin  limitarea fluxului de aer.
Viteza fluxului de aer la capătul încăperii
este  aproape jumătate din viteza într-un
tronson de  tubulatură circular datorită
secţiunii transversale  rectangulare mai mari.

K5 – 1.1 – 91

Funcţionare

Ilustrare schematică a TVA

①

②

③
④

⑥

⑤

① Atenuator integrat
② Placă şicană pentru performanţă acustică optimă
③ Garnitură de etansare

④ Lamelă clapetă
⑤ Senzor presiune diferenţială
⑥ Componente de reglare, de ex. un regulator Easy



Unităţi terminale VAV
Cod de comandă

04/2013 – DE/ro

TVA

1

TVA-D/160/D1/BC0/E0/200–800 m³/h

Izolatie acustica .......................cu izolatie acustica
Mărime nominală ......................................160 mm
Accesorii ..............................garnitură de etansare
Ataşamente ...........................  Regulator Compact
Mod de funcţionare ......................................singur
Domeniu tensiune semnal ..................0 – 10 V DC
Debit volumetric .............................200 – 800 m³/h

TVA/200/Easy

Izolatie acustica ...............................................fără
Mărime nominală  .....................................200 mm
Ataşamente .................................. Regulator Easy

Exemple de comandă
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TVA, TVA/.../Easy

       

  TVA – D  /  160  /  D1  /  B1B  /  E  0  /  200 – 900  /  NO  

   

  TVA – D  /  160  /  D1  /  Easy



 Tip
TVA unitate terminală VAV, aer extras

 Izolatie acustica
 Acces interzis: fără
D Cu izolatie acustica

 Mărimea nominală [mm]
125
160
200
250
315
400

 Accesorii
 Acces interzis: fără
D1 Garnitură de etansare

 Ataşamente
 Exemplu
BC0 Regulator Compact
B13 Regulator Universal

 Mod de funcţionare
E Singur
M Master
S Slave
F Valoare constantă

 Domeniu tensiune semnal
 Semnale pentru valoarea
 efectivă şi a  punctului setat
0 0 – 10 V DC
2 2 – 10 V DC

 Debite volumetrice [m³/h sau l/s]
 min – max pentru setări fabrică

 Poziţia lamelei clapetei
 Numai cu servomotoare cu arc de revenire
NO Curent întrerupt pentru a deschide
NC Curent întrerupt pentru a închide

Cod de comandă



Unităţi terminale VAV
Date aerodinamice

04/2013 – 

TVA

DE/ro

1
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Domenii de valori
ale  debitului volumetric

Presiunea diferenţială  
minimă a unităţilor  
terminale VAV este
un  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.  
Punctele de măsurare  
pentru reglarea vitezei  
trebuie selectate  
corespunzător.

Condiţii în amonte

Precizia debitului  
volumetric Δ se aplică
la  un segment drept de  
tronson de tubulatură
în  amonte. Curburile,  
derivaţiile sau o reducere  
sau mărire a secţiunii  
tronsonului pot cauza  
turbulenţe care să  
afecteze măsurătoarea.  
Racordurile la tubulatură,  
de ex. ramificaţii din  
tubulatura principală,  
trebuie să îndeplinească  
cerinţele EN 1505. Unele  
situaţii de montaj necesită  
segmente de tubulatură  
drepte în amonte.

Domenii de debite volumetrice şi valori minime de presiune diferenţială


① ②

∆
Mărimea
nomi nală

∆pst min

l/s m³/h Pa ± %

125

15 54 5 5 19
60 216 25 35 8

105 378 75 95 7
150 540 150 190 5

160

25 90 5 5 19
100 360 25 30 8
175 630 75 85 7
250 900 150 170 5

200

40 144 5 5 19
160 576 30 35 8
280 1008 95 105 7
405 1458 190 210 5

250

60 216 5 5 19
250 900 25 30 8
430 1548 75 85 7
615 2214 150 170 5

315

100 360 5 5 19
410 1476 30 35 8
720 2592 90 110 7

1030 3708 180 220 5

400

170 612 5 5 19
670 2412 25 35 8

1175 4230 75 95 7
1680 6048 150 190 5

① TVA
② TVA cu atenuator de zgomot secundar TS

O curbură – fără segment de tubulatură dreaptă
în  amonte din unitatea terminală VAV – are numai
un efect  neglijabil asupra preciziei debitului.

Precizia declarată a debitului volumetric Δ va
fi  realizată chiar şi atunci când unitatea terminală VAV 
este  montată la o derivaţie şi la punctul de convergenţă 
a  două debite de aer.

Curbură

Δp M

H

Convergenţa a două debite de aer

Δp M

H



Unităţi terminale VAV
Dimensionare rapidă

04/2013 – DE/ro

TVA

1
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Zgomot aer regenerat

Tabelele de dimensionare  
rapidă oferă o bună  
imagine generală asupra  
nivelurilor de presiune  
sonoră a încăperii care  
sunt de aşteptat. Valorile  
intermediare aproximative  
pot fi obţinute prin  
interpolare. Valorile  
intermediare precise
şi  datele spectrale pot fi  
calculate cu programul  
nostru de proiectare  
pentru găsirea uşoară
a  produsului
Easy Product  Finder.

Primele criterii de selecţie  
pentru dimensiunea  
nominală sunt debitele  
efective min şi max.  
Tabelele de dimensionare  
rapidă se bazează pe  
nivelurile de atenuare  
acceptate normal. Dacă  
nivelul presiunii sonore  
depăşeşte nivelul impus,  
este necesară o unitate  
terminală VAV mai mare  
şi/sau un atenuator de  
zgomot.

Selecţie rapidă: Nivelul presiunii sonore a zgomotului regenerat de aer [dB(A)]
Dimensionare rapidă: Nivelul presiunii sonore la o presiune diferenţială 150 Pa

Mărimea 
nominală


Zgomot aer regenerat Zgomot emis prin carcasă

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

l/s m³/h dB(A)

125

15 54 18 16 15 <15
60 216 24 21 26 21

105 378 26 23 30 25
150 540 25 25 33 27

160

25 90 16 15 15 <15
100 360 28 23 24 20
175 630 28 23 29 24
250 900 23 22 32 27

200

40 144 15 <15 16 <15
160 576 20 17 24 20
280 1008 23 18 30 25
405 1458 26 25 32 27

250

60 216 16 <15 15 <15
250 900 19 16 25 20
430 1548 20 18 29 24
615 2214 27 27 33 28

315

105 378 17 15 15 <15
410 1476 26 21 28 23
720 2592 25 22 34 29

1030 3708 27 27 37 32

400

170 612 16 <15 17 <15
670 2412 18 <15 32 26

1175 4230 23 19 37 32
1680 6048 32 29 42 38

① TVA
② TVA cu atenuator de zgomot secundar TS
③ TVA-D



Unităţi terminale VAV
Dimensiuni şi greutate – TVA

04/2013 – 

TVA

DE/ro

1
– Unitate terminală VAV pentru reglarea debitelor  

volumetrice variabile de aer de extragere

K5 – 1.1 – 95

Descriere

Unitate terminală VAV,  
varianta TVA

Dimensiuni

30
H

 ×
 B②

①

Desen cotat – detaliu al  
profilului tronsonului
de  tubulatură

① Garnitură
de  etanşare  
comprimabilă,
se  asigură
de către terţi

② Profil
tronson  tubulatură

Dimensiuni şi greutate

Mărimea 
nominală

ØD L B3 H3 B B1 H H1 A W m

mm kg
125 124 1220 300 236 198 232 152 186 185 115 21
160 159 1205 410 236 308 342 152 186 170 140 25
200 199 1460 560 281 458 492 210 244 140 175 33
250 249 1540 700 311 598 632 201 235 100 215 55
315 314 1685 900 361 798 832 252 286 245 265 73
400 399 1995 1000 446 898 932 354 388 175 335 118

Desen cotat TVA

Z

L

H
₃

B₃

∅
D

20 20

H

B

Z

~ 80

~ 300
< 600

50

H
₃−

50
 

B₁

M 8

H
₁

A

①

① Păstraţi spaţiu pentru a asigura accesul la  ataşamente 
 (componentele de reglaj  LABCONTROL necesită spaţiu suplimentar)



Unităţi terminale VAV
Dimensiuni şi greutate – TVA-D

04/2013 – DE/ro

TVA

1
– Unitate terminală VAV cu izolatie acustica  

pentru reglarea debitelor volumetrice
 variabile  de aer de extragere
– Pentru încăperi în care zgomotul emis
 de  carcasa unităţii nu este redus suficient
 de un  tavan fals
– Tubulaturile de ventilaţie circulare pentru  

încăperea considerată trebuie să aibă izolaţie  
acustică adecvată (furnizată de terţi)

 la capătul  ventilatorului
– Izolatia acustica nu poate fi aplicata
 ulterior la  echipamente gata instalate
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Descriere

Unitate terminală VAV,  
varianta TVA-D

Dimensiuni

30
H

 ×
 B②

①

Desen cotat – detaliu al  
profilului tronsonului
de  tubulatură

① Garnitură
de  etanşare  
comprimabilă,
se  asigură
de către terţi

② Profil
tronson  tubulatură

Dimensiuni şi greutate

Mărimea 
nominală

ØD L B3 H3 B B1 H H1 A W m

mm kg
125 124 1220 380 316 198 232 152 186 145 155 41
160 159 1205 490 316 308 342 152 186 130 180 50
200 199 1460 640 361 458 492 210 244 100 215 63
250 249 1540 780 391 598 632 201 235 60 255 95
315 314 1685 980 441 798 832 252 286 205 305 133
400 399 1995 1080 526 898 932 354 388 135 375 193

Desen cotat TVA-D

Z

L

∅
D

20 20B₃

H
₃ 

~ 80

Z

H

B

50

< 600

H
₃−

50
 

~ 300

A

B₁

H
₁

M8

①

① Păstraţi spaţiu pentru a asigura accesul la  ataşamente
 (componentele de reglaj  LABCONTROL necesită spaţiu suplimentar)



Unităţi terminale VAV
Specificaţii

04/2013 – 

TVA

DE/ro

1
Unităţi terminale VAV rectangulare pentru
sisteme  cu volum de aer variabil şi constant, 
adecvate  pentru extragerea aerului,
disponibile în 6 mărimi  nominale.
Precizie ridicată a reglajului debitelor volumice.
Unitatea gata de punere în funcţiune constă
din  componentele mecanice şi componentele  
electronice de reglare. Fiecare unitate conţine
un  senzor de presiune diferenţială cu mediere 
pentru  măsurarea debitului volumetric, o lamelă 
clapetă  şi un atenuator integrat. Componente
de reglare  montate din fabrică,
complete cu cablaj şi  tubulatură.
Senzor de presiune diferenţială cu orificii de  
măsurare de 3 mm (rezistent la praf şi poluare)
La capătul ventilatorului ştuţ de racord cu canal  
pentru garnitură cu bordură, adecvat pentru  
racordarea tubulaturilor conform
EN 1506 sau  EN 13180.
Capăt încăpere adecvat pentru conexiunea  
profilelor tronsoanelor de tubulatură.
Placa şicană este echipată după lamela
clapetei  pentru performanţă acustică
şi aerodinamică  optimă.
Carcasă cu izolaţie termică şi acustică.
Poziţia lamelei clapetei este indicată în
exterior la  prelungirea axului.
Pierderile de aer ale lamelei închise
conforme cu  EN 1751, clasa 4
(mărimi nominale 125 şi 160,  clasa 3).
Pierderile de aer ale carcasei conforme
cu EN  1751, clasa B.
Conformă cu VDI 2083, cameră curată clasa 3,
şi  standardul SUA 209E, clasa 100.
Igiena conformă  cu VDI 6022, DIN 1946,
partea 4, precum şi  EN 13779 şi VDI 3803.

Funcţii speciale
– Atenuator integrat cu o pierdere
 de cel puţin  26 dB la 250 Hz
– Testat igienic şi autorizat
– Setare iniţială din fabrică sau programare
 şi  testare a funcţiilor aerodinamice
– Debitul volumetric poate fi măsurat ulterior
 şi  ajustat pe şantier; poate fi necesar
 un  dispozitiv suplimentar de ajustare

Materiale şi suprafeţe
– Carcasa şi lamela clapetei confecţionate
 din  tablă de oţel galvanizată
– Garnitura lamelei clapetei este realizată
 din  plastic TPE
– Căptuşeala este executată din vată minerală
– Senzor presiune diferenţială executat
 din  aluminiu
– Lagăre din plastic

TVA-D
– Izolatia acustica executata
 din tablă de oţel  galvanizată
– Căptuşeala este executată din vată minerală
– Elemente din cauciuc pentru izolarea  

zgomotelor transmise prin structură

Vată minerală
– Conform EN 13501, categoria antifoc clasa A1,  

necombustibil
– RAL marcaj de calitate RAL-GZ 388
– Biosolubil şi în consecinţă sigur igienic
 conform  standardului german TRGS 905 

(Reguli  tehnice pentru substanţe periculoase) 
şi  directiva UE 97/69/CE

– Suprafaţa acoperită cu fibră de sticlă
 ca  protecţie contra eroziunii datorate
 vitezelor  fluxului de aer până la 20 m/s
– Inert la dezvoltarea ciupercilor şi bacteriilor

Date tehnice
– Mărimi nominale: 125 – 400 mm
– Domeniu debit volumetric: 
 15 – 1680 l/s sau  54 – 6048 m³/h
– Domeniul de reglare al debitului volumetric  

(unitate cu măsurarea presiunii diferenţiale  
dinamice): aprox. 10 – 100 %

 din debitul  volumic nominal
– Presiune diferenţială: 5 – 1500 Pa

Ataşamente
Reglare variabilă a debitului volumetric
cu  regulator electronic Easy pentru conectarea
la un  semnal de reglare extern; semnalul de 
valoare  efectivă poate fi integrat în BMS central.
– Tensiune alimentare 24 V AC/DC
– Tensiuni semnal 0 – 10 V DC
– Preluare posibilă a priorităţii reglajelor cu  

comutatoare exterioare prin contacte fără  
tensiune: ÎNCHIS, DESCHIS, min şi max

– Potenţiometre cu scală procentuală pentru  
setarea debitelor volumetrice min şi max

– Semnalul valorii efective se raportează la  
debitul volumetric nominal astfel încât sunt  
simplificate punerea în funcţiune şi ajustarea  
ulterioară

– Debitul volumetric aprox. 10 – 100 %
 din  debitul nominal
– Lampă indicatoare externă vizibilă pentru  

semnalizarea funcţiilor: setat, nesetat şi
 cădere  alimentare cu energie
Conexiuni electrice cu borne filetate.
Borne duble  pentru realizarea unei bucle
a tensiunii de  alimentare, de ex. pentru
conectarea simplă a  transmiterii tensiunii
către următorul regulator.

Date dimensionare
–  ______________________________ [m³/h]
– Δpst ______________________________ [Pa]
– LPA Zgomot aer regenerat __________ [dB(A)]
– LPA Zgomot radiat prin carcasă ______ [dB(A)]
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Text standard

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



Unităţi terminale VAV
Specificaţii
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TVA

1 Tip
TVA unitate terminală VAV, aer extras

 Izolatie acustica
 Acces interzis: fără

 Mărimea nominală [mm]

 Accesorii
 Acces interzis: fără

 Ataşamente
 Exemplu

D Cu izolatie acustica

125
160
200
250
315
400

D1 Garnitură de etansare

BC0 Regulator Compact
B13 Regulator Universal

 Mod de funcţionare

 Domeniu tensiune semnal
 Semnale pentru valoarea
 efectivă şi a  punctului setat

 Debite volumetrice [m³/h sau l/s]
 min – max pentru setări fabrică

 Poziţia lamelei clapetei
 Numai cu servomotoare
 cu arc de  revenire

E Singur
M Master
S Slave
F Valoare constantă

0 0 – 10 V DC
2 2 – 10 V DC

NO Curent întrerupt pentru a deschide
NC Curent întrerupt pentru a închide
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Opţiuni comandă
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Informaţii de bază
şi  nomenclatură

1

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

 1.5 –

X XInformaţii de bază şi nomenclaturătestregistrierung
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Reglare variabilă 
a debitului volumetric –  VARYCONTROL
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Informaţii de bază şi nomenclatură
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1
Selectare produs

K5 – 1.5 – 2

Tip

LVC TVR TVJ TVT TZ-
Silenzio

TA-
Silenzio TVZ TVA TVM TVRK TVLK TVR-Ex

Tipul sistemului
Introducerea aerului ● ● ● ● ● ● ● ●

Extragerea aerului ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tronson dublu de tubulatură 
(aer introdus) ●

Conectarea la tubulatură,
capăt ventilator
Circular ● ● ● ● ● ● ● ●

Rectangular ● ● ● ●

Domeniu debit de aer
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
Filtrată ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Extragerea aerului
din birouri ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Aer poluat ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
Aer contaminat ● ●

Funcţie de comandă
Variabilă ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Constant ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Min/Max ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Reglare presiune 
diferenţailă ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Master/Slave ● ● ● ● ● ● ● ● Master ● ● ●

Închidere
Pierdere ●

Pierdere redusă ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cerinţe acustice
Înalt < 40 dB (A) ○ ○ ● ● ● ● ○
Scăzut < 50 dB (A) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Alte funcţii
Măsurarea debitelor 
volumetrice ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Zone speciale
Atmosfere potenţial 
explozive ●

Laboratoare, camere curate, 
blocuri operatorii  
(EASYLAB, TCU-LON II)

● ● ● ● ● ● ●

● Posibil
○ Posibil în anumite condiţii: variantă de unitatea robustă şi/sau componentă de comandă specifică sau produs suplimentar folositor

Imposibil
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1
ØD [mm]
Unităţi terminale VAV fabricate din oţel inoxidabil:  
diametru exterior a ştuţului de racord
Unităţi terminale VAV fabricate din material plastic:  
diametru interior a ştuţului de racord

ØD₁ [mm]
Diametrul de divizare a găurilor flanşelor

ØD₂ [mm]
Diametrul exterior al flanşelor

ØD₄ [mm]
Diametrul interior al găurilor şuruburilor flanşei

L [mm]
Lungimea unităţii inclusiv ştuţul de racord

L₁ [mm]
Lungimea carcasei sau izolatia acustica

W [mm]
Lăţimea tronsonului de tubulatură

B₁ [mm]
Pasul găurilor de înşurubare ale profilului  
tronsonului de tubulatură de aer (orizontal)

B₂ [mm]
Dimensiunea exterioară a profilului tronsonului
de  tubulatură de aer (lăţime)

B₃ [mm]
Lăţimea unităţii

H [mm]
Înălţimea tronsonului de tubulatură

H₁ [mm]
Pasul găurilor pentru şuruburi a profilului  
tronsonului de tubulatură pentru aer (vertical)

H₂ [mm]
Dimensiuni exterioare a profilului tronsonului
de  tubulatură (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)

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

nom [m³/h] şi [l/s]
Debit volumetric nominal (100 %)

 [m³/h] şi [l/s]
Debit volumetric

Δ [± %]
Precizia debitului volumetric

ΔCald [± %]
Precizia debitului volumetric pentru debitul  
volumetric de aer cald a unităţii terminale VAV
cu  tronsoane duble

Δpst [Pa]
Presiune diferenţială statică

Δpst min [Pa]
Presiune diferenţială statică minimă

Toate nivelele de presiune sonoră se bazează
pe  20 μPa.

K5 – 1.5 – 3

Dimensiuni principale

Termeni

Definiţia zgomotului

LPA

①②

① Zgomot aer regenerat
② Zgomot radiat prin carcasă

Presiune diferenţială statică



∆pst
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K5 – 1.5 – 4

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 faţa locului. Din  
acest motiv valorile  
general acceptate de  
atenuare şi izolare au
fost  luate în considerare  
pentru tabele. 

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  
presiunii sonore a  
zgomotului emis
de  carcasă.

Valori de corecţie
pen tru dimensionare  
rapidă acustică

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.  
Schimbări suplimentare  
de direcţie nu au ca  
rezultat nivele de presiune  
sonoră mai scăzute.

Atenuare sistem per octavă conform VDI 2081 pentru calculul zgomotului aerului regenerat

Frecvenţă
cen trală 

[Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ΔL

dB dB dB dB dB dB dB dB
Schimbarea  

direcţiei 0 0 1 2 3 3 3 3

Reflexia
de  capăt 10 5 2 0 0 0 0 0

Atenuare  
încăpere 5 5 5 5 5 5 5 5

Corecţia octavei pentru distribuţia în tubulatură utilizată pentru calculul zgomotului 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

Reducerea nivelului de presiune sonoră a zgomotului generat de aer

①

②
③④⑤

① Unitate terminală VAV
② Distribuţie în tubulatură
③ Schimbarea direcţiei

④ Reflexia de capăt
⑤ Izolaţie de plafon

Corecţie octavă pentru calculul zgomotului emis de carcasă

Frecvenţă
cen trală 

[Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ΔL

dB dB dB dB dB dB dB dB
Izolaţie

de  plafon 4 4 4 4 4 4 4 4

Atenuare  
încăpere 5 5 5 5 5 5 5 5
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K5 – 1.5 – 5

Măsurători

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

Măsurarea zgomotului aerului regenerat

Δpst

LPA



①

③

② ⑤⑤④

① Camera de reverberaţii
② Unitate terminală VAV
③ Microfon

④ Ventilator
⑤ Atenuator de zgomot

Măsurarea zgomotului radiat prin carcasă

Δpst

LPA2



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 emis de 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  design Easy Product Finder
(căutător simplu de  produs).

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

Dimensionare rapidă
TVZ-D/200
Zgomot aer regenerat LPA = 23 dB(A)
Zgomot emis prin carcasă LPA = 24 dB(A)

Nivel de presiune sonoră în încăpere = 27 dB(A)
(adunare logaritmică deoarece unitatea terminală  
este montată în plafonul suspendat al încăperii)

K5 – 1.5 – 6

Dimensionare
cu aju torul acestui 
catalog

Exemplu
de dimensio nare

Easy Product Finder  
(căutătorul simplu
de  produs)

Easy Product Finder  
(căutătorul simplu
de  produs) vă permite 
să  dimensionaţi 
produse  utilizând 
datele  dumneavoastră  
specifice.

Veţi găsi
Easy Product  Finder 
pe pagina  noastră 
de web.
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Controlul debitelor volumetrice
Debitul volumetric este reglat în buclă închisă.  
Regulatorul primeşte de la traductor valoarea  
reală care rezultă în urmă măsurării presiunii  
efective. Pentru majoritatea aplicaţiilor, valoarea  
punctului setat este generată de regulatorul
de  temperatură al încăperii. Regulatorul compară  
valoarea efectivă cu valoarea punctului setat
şi  corectează semnalul de comandă
a  servomotorului dacă există o diferenţă
între cele  două valori.

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

Debit volumic variabil
Dacă semnalul de intrare 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.
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Funcţionare

Moduri de funcţionare Funcţionare singură

+ -

t

Funcţionare master slave (master)

+ -

t

+ -

Buclă de reglaj

+ -


①

④ ③

②

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

Diagrama de control

①

②

min

max

Setpoint adjuster

Vo
lu

m
e 

flo
w

① Aer introdus
② Aer evacuat

Valoare constantă

+ -

Funcţionare master slave (slave)

+ -

t

+ -




