




Aplicaţie

Aplicaţie

Unităţi terminale circulare LABCONTROL VAV de tip TVLK, confecţionate din plastic, pentru controlul debitului de aer în nişe de laborator şi hote
Potrivite pentru aer contaminat
Reglarea debitului de aer în buclă închisă cu ajutorul unei surse de energie externe
Închidere de la comutator (echipament furnizat de către terţi)

Caracteristici speciale

Precizie înaltă a reglajului, chiar şi în cazul condiţiilor nefavorabile în amonte
Senzor de presiune diferenţială integrat care glisează în afară cu orificii de măsurare de 3 mm (rezistent la praf şi poluare)
Nici o piesă de metal nu vine în contact cu fluxul de aer
Setare iniţială din fabrică sau programare şi testare a funcţiilor aerodinamice
Debitul volumetric poate fi măsurat şi ajustat ulterior pe şantier; poate fi necesară o sculă suplimentară de ajustare sau un software de configurare

Descriere

TVLK

OPTIMIZAT PENTRU UTILIZARE ÎN LABORATOARE ŞI
NIŞE DE LABORATOR

Unităţi terminale VAV circulare din plastic pentru evacuare aer agresiv în
laboratoare şi secţii de producţie

Carcasa şi lamela clapetei confecţionate din polipropilenă rezistentă la
flacără
Construcţie compactă, numai 400 mm lungime
Precizie înaltă a reglajului, chiar şi în cazul condiţiilor nefavorabile în
amonte
Combinaţie cu servomotoare rapide (sisteme de administrare a aerului)
Măsurarea debitului volumetric cu corp de rezistenţă aerodinamică sau
duză
Tuburile senzorilor glisante permit curăţare uşoară
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 C

Echipamente opţionale şi accesorii

Cu flanşe la ambele capete
Atenuator de zgomot secundar din plastic tip CAK pentru diminuarea
zgomotului regenerat de aer
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Variante

TVLK: unitate terminală VAV
TVLK-FL: unitate terminală VAV cu flanşe la ambele capete

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, poate fi scos pentru curăţare
Lamela clapetei
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
Unitatea e prevăzută cu etichetă de test cu datele relevante

Ataşamente

LABCONTROL: componente de reglaj pentru sistemele de administrare a aerului
Regulator Universal: regulator, traductor de presiune diferenţială şi servomotoare pentru aplicaţii speciale

Accesorii

Flanşe compatibile la ambele capete

Suplimente utile

Atenuator de zgomot secundar din plastic tip CAK pentru cerinţe acustice exigente

Caracteristici ale modelului

Carcasă circulară
Carcasă scurtă: 392 mm fără flanşă, 400 mm cu flanşă
Ştuţ adecvat pentru tronsoane de tubulatură conform DIN 8077
Ambele ştuţuri cu acelaşi diametru (250 mm)
Poziţia lamelei clapetei indicată în exterior la extensia axului

Materiale şi suprafeţe

Carcasa şi lamela clapetei confecţionate din polipropilenă rezistentă la flacără (PP), inflamabilitate conform UL 94, V-0
Senzor de presiune diferenţială (cu corp robust sau duză) şi lagăr confecţionate din polipropilenă (PP)
Garnitura lamelei clapetei confecţionată din elastomeri termoplastici (TPE)
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