




Aplicaţie

Aplicaţie

Unităţi terminale VARYCONTROL VAV de tip TA-Silenzio pentru reglarea debitului aerului de extragere în sisteme cu volum de aer variabil cu viteze reduse ale
fluxului de aer
Reglarea debitului de aer în buclă închisă cu ajutorul unei surse de energie externe
Atenuator integrat pentru cerinţe acustice exigente
Închidere de la comutator (echipament furnizat de către terţi)

Caracteristici speciale

Testat igienic şi certificat
Racordare directă a tronsonului de tubulatură
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

Descriere

Variante

TA-Silenzio: Unitate de extragere aer
TZ-Silenzio-D: Unitate de extragere aer cu izolaţie acustică
Unităţi cu izolaţie acustică şi/sau un atenuator de zgomot secundar tip TS pentru cerinţe acustice exigente
Izolaţia acustică nu poate fi aplicata ulterior la echipamente gata instalate

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 de aer
Lamela clapetei
Atenuator integrat
Componente de reglare montate din fabrică, complete cu cablaj şi tubulatură

TA-SILENZIO

PENTRU SISTEME DE EXTRAGERE AER CU CERINŢE
EXIGENTE DE ACUSTICĂ ŞI VITEZE REDUSE ALE
FLUXULUI DE AER

Unităţi terminale rectangulare VAV pentru reglarea debitului aerului extras în
clădiri cu sisteme cu volum de aer variabil, cu cerinţe acustice exigente şi viteze
reduse ale fluxului de aer

Atenuator integrat de înalt randament
Optimizat pentru viteze ale fluxului de aer de 0,7 – 6 m/s
Precizie înaltă a reglajului, chiar şi în cazul condiţiilor nefavorabile în
amonte
Construcţie compactă cu racordări rectangulare la ambele capete
Componente de reglaj electronice pentru diferite aplicaţii (Uşor, Compact şi
Universal)
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 B

Echipamente opţionale şi accesorii

Izolaţie acustică pentru reducerea zgomotului emis prin carcasă
Atenuator de zgomot secundar tip TS pentru diminuarea zgomotului
regenerat de aer
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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

Ataşamente

Regulator Easy: Unitate compactă cu potenţiometre
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

Suplimente utile

Atenuator de zgomot secundar tip TS

Caracteristici ale modelului

Carcasă dreptunghiulară
Garnituri de etanşare înlocuibile
Flanşe la ambele capete pentru racordare la tubulatură
Poziţia lamelei clapetei indicată în exterior la extensia axului
Izolaţie termică şi acustică (căptuşeală)

Materiale şi suprafeţe

Carcasă din tablă de oţel galvanizat
Lamelă clapetă şi senzori presiune diferenţială confecţionate din aluminiu
Izolaţie confecţionată din vată minerală
Lagăre din plastic

TA-Silenzio-D

Izolaţie acustică din tablă de oţel galvanizat
Izolaţie confecţionată din vată minerală
Elemente din cauciuc pentru izolarea zgomotelor transmise prin structură

Vată minerală

Conform EN 13501, clasa antifoc 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
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