
Servomotor pentru  
comutare între valorile  
de puncte setate
cu tip  EN

Servomotor pentru  
comutare între valorile  
de puncte setate
cu  tip RN

Servomotor cu opritoare  
mecanice pentru
tipul  VFC sau VFR

Servomotor
cu potenţio metru pentru
tipul VFC  sau VFR
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Servomotoare pentru
regu latoare CAV
Tip: Kit modernizare
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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 o modernizare simplă
 ■ Potenţiometru sau opritoare mecanice
 ■ Tensiune alimentare 24 V AC/DC sau 230 V AC
 ■ Semnal intrare comandă: Tensiune semnal 0 – 10 V 

pentru servomotoare de  reglare variabilă
 ■ 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

Kit-uri de modernizare 2.2 –

X XKit-uri de modernizaretestregistrierung
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Pentru debite volumetrice variabile sau min / max-
comutare în sisteme de aer condiţionat în încăperi
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Tip

Kit-uri de modernizare Informaţii generale 2.2 – 18

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  de debit volumetric
Clapete de reglare debit de tip VFR
– Schimbare min/max a poziţiei lamelei clapetei

Componente şi caracteristici
– Lamela clapetei poate lua diferite poziţii
– Opritoare mecanicel 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 de bază şi nomenclator 2.3 – 1

Pagina

K5 – 2.2 – 18

Descriere

Servomotor pentru  
comutarea între valorile  
punctului setat (B*0)  
pentru tipul RN sau EN

Comutator auxiliar
(B*2)  S2A

Servomotoare pentru regulatoarele de debit volumetric de tip RN sau EN

Număr piesă Calitate Tensiune
de alimen tare Model Identic

conform  anexă

NR-VAV-B50 Comutare min/max,  
opritoare mecanice 24 V AC/DC LMA24-F B50

NR-VAV-B60 Comutare min/max,  
opritoare mecanice 230 V AC LMA230-F B60

NR-VAV-B70 Reglare variabilă,  
opritoare mecanice 24 V AC/DC LMA24-SR-F B70

NR-VAV-S2 Comutator auxiliar S2A B*2

NR-VAV-RNMAT Accesorii montaj 
pentru  RN

NR-VAV-ENMAT Accesorii montaj 
pentru  EN

Accesorii montaj pentru regulatoarele CAV de tip EN sau RN se comandă separat
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Servomotor cu  
potenţiometru (E0*)  
pentru tipurile VFC şi VFR

Servomotor cu opritoare  
mecanice (M0*) pentru  
tipul VFC sau VFR

Kit recondiţionare pentru EN, RN, VFC, VFR



  NR-VAV-E01  

 Kit Retrofit
 pentru tipurile RN şi EN
NR-VAV-B50 Servomotor Retrofit pentru comutare
          min/max, identic conform anexei B50
NR-VAV-B60 Servomotor Retrofit pentru comutare
          min/max, identic conform anexei B60
NR-VAV-B70 Servomotor pentru reglare variabilă,
          identic conform anexei B70
NR-VAV-S2 Întrerupător auxiliar Retrofit,
       identic  conform anexei B*2
NR-VAV-RNMAT Accesorii de montaj pentru RN
NR-VAV-ENMAT Accesorii de montaj pentru EN
                pentru tipurile VFC şi VFR

NR-VAV-E01 Servomotor Retrofit pentru comutare
          min/max, identic conform anexei E01
NR-VAV-E02 Servomotor Retrofit pentru comutare
          min/max, identic conform anexă E02
NR-VAV-E03 Servomotor Retrofit pentru reglare
           variabilă, identic conform anexă E03
NR-VAV-M01 Servomotor Retrofit pentru    

           comutarer min/max,
          identic conform anexă  M01
NR-VAV-M02 Servomotor Retrofit pentru
           comutare min/max,
          identic conform anexă  M02

Cod de comandă

Servomotoare pentru regulatoare de debit volumetric de tip VFC
şi pentru clapete de reglare  debit de tip VFR

Număr piesă Calitate Tensiune
de alimen tare Model Identic

conform anexă

NR-VAV-E01 Comutare min/max,  
potenţiometru 24 V AC/DC 224-024-02-001 E01

NR-VAV-E02 Comutare min/max,  
potenţiometru 230 V AC 224-230-02-002 E02

NR-VAV-E03 Reglare variabilă,  
potenţiometru 24 V AC/DC 224C-024-02-003 E03

NR-VAV-M01 Comutare min/max,  
opritoare mecanice 24 V AC/DC CM24-F M01

NR-VAV-M02 Comutare min/max,  
opritoare mecanice 230 V AC CM230-F M02
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 ■ Selectare produs
 ■ Dimensiuni principale
 ■ Termeni
 ■ Valori de corecţie pentru atenuarea sistemului
 ■ Măsurători
 ■ Dimensionare şi exemple de dimensionare

 2.3 –

X XInformaţii de bază şi nomenclator testregistrierung
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Regulator de debit constant – CONSTANTFLOW
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Selectare produs Tip

RN EN VFL VFC RN-Ex EN-Ex

Tipul sistemului
Introducerea aerului ● ● ● ● ● ●

Extragerea aerului ● ● ● ● ● ●

Conectarea la tubulatură,
capăt ventilator
Circular ● ● ● ●

Rectangular ● ●

Domeniu debit de aer
până la [m³/h] 5040 12100 900 1330 5040 12100
până la [l/s] 1400 3360 250 370 1400 3360

Calitatea aerului
Filtrat ● ● ● ● ● ●

Aer extras din birouri ● ● ● ● ● ●

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

Funcţie de comandă
Constant ● ● ● ● ● ●

Variabil ○ ○ ○
Min/Max ○ ○ ○

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

Zone speciale
Atmosfere potenţial 
explozive ● ●

● Posibil
○ Posibil în anumite condiţii: variantă de unitatea robustă şi/sau servomotor specific 

sau produs suplimentar folositor
Imposibil
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ØD [mm]
Diametrul exterior al 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 aerului regenerat al regulatorului CAV,  
luând în considerare atenuarea sistemului

LPA1 [dB(A)]
Nivel de presiune sonoră ponderat A
al  zgomotului aerului regenerat al regulatorului 
CAV  cu atenuator de zgomot secundar,
luând în  considerare atenuarea sistemului

LPA2 [dB(A)]
Nivel de presiune sonoră ponderat A
al  zgomotului regenerat emis de carcasa  
regulatorului CAV, luând în considerare
atenuarea  sistemului

LPA3 [dB(A)]
Nivel de presiune sonoră ponderat A
al  zgomotului regenerat emis de carcasa  
regulatorului CAV cu izolaţie acustică,
luând în  considerare atenuarea sistemului

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

 [m³/h] şi [l/s]
Debit volumetric

Δ [± %]
Precizia debitului de aer volumetric

Δpst [Pa]
Presiune diferenţială statică

Δpst min [Pa]
Presiune diferenţială statică minimă

Toate nivelele de presiune sonoră
se bazează pe  20 μPa.

K5 – 2.3 – 3

Dimensiuni principale

Termeni

Definiţia zgomotului

LPA

①②

① Zgomot aer regenerat
② Zgomot radiat prin carcasă

Presiune diferenţială statică



∆pst

● Posibil
○ Posibil în anumite condiţii: variantă de unitatea robustă şi/sau servomotor specific 

sau produs suplimentar folositor
Imposibil
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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 volumic şi o  
presiune diferenţială date  
– şi a atenuării şi izolaţiei  
de la locul montajului. 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

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 tubulatura de ventilaţie
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

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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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  
rapidă, comodă pentru regulatoarele CAV.
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
RN/200
Zgomot aer regenerat LPA = 47 dB(A)
Zgomot radiat prin carcasă LPA = 39 dB(A)

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

K5 – 2.3 – 6

Dimensionare cu
aju torul acestui catalog

Exemplu 
de dimensio nare

Easy Product Finder  
(căutătorul
simplu de  produs)

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

Veţi găsi
Easy Product  Finder 
pe pagina  noastră
de web.




