




Aplicaţie

Aplicaţie

Unităţi terminale rectangulare VARYCONTROL VAV de tip TVT pentru reglarea precisă a debitului aerului de alimentare sau a aerului extras în sisteme cu volum
de aer variabil
Reglarea debitului de aer în buclă închisă cu ajutorul unei surse de energie externe
Pentru reglarea, limitarea sau închiderea debitului de aer în sistemele de aer condiţionat
Închidere de la comutator (echipament furnizat de către terţi)

Caracteristici speciale

Senzor de presiune diferenţială integrat cu orificii de măsurare de 3 mm (rezistent la praf şi poluare)
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

TVT

PENTRU DOMENII DE VALORI ALE DEBITULUI
VOLUMETRIC NORMALE ŞI PIERDERE DE AER REDUSĂ
LA ÎNCHIDERE

Unităţi terminale rectangulare VAV pentru aplicaţii standard privind reglarea
debitului aerului de alimentare sau a aerului extras în sisteme cu volum de aer
variabil la care se cere pierdere de aer redusă la închidere

Pentru domenii de debite volumetrice până la 21.000 m³/h sau 5.800 l/s
Potivit pentru reglarea debitului volumetric, presiunii în încăperi sau a
presiunii în tubulaturi
Componente de reglare electronice pentru diferite aplicaţii (Easy, Compact,
Universal, şi LABCONTROL)
Precizie înaltă a reglajului
Potivit pentru viteze ale debitului de aer până la 10 m/s
Pierderile de aer ale lamelei închise a clapetei sunt în conformitate cu EN
1751, clasa 3
Pierderile de aer ale carcasei sunt în conformitate cu EN 1751, clasa C

Echipamente opţionale şi accesorii

Izolaţie acustică pentru reducerea zgomotului emis prin carcasă
Atenuator de zgomot secundar tip TX pentru diminuarea zgomotului
regenerat de aer
Schimbător de căldură cu apă caldă tip WT pentru reîncălzirea debitului de
aer
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Variante

TVT: unitate terminală VAV
TVT-D: unitate terminală VAV cu izolatie acustica
Unităţi cu izolaţie acustică şi/sau un atenuator de zgomot secundar tip TX pentru cerinţe acustice exigente
Izolaţia acustică nu poate fi aplicata ulterior la echipamente gata instalate

Construcţia

Tablă de oţel galvanizat
P1: vopsit, gri argintiu (RAL 7001)

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
Lamele clapete
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 ridicată a reglajului debitelor volumetrice

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

Suplimente utile

Atenuator de zgomot secundar tip TX pentru cerinţe acustice exigente
Schimbător de căldură tip WT

Caracteristici ale modelului

Carcasă dreptunghiulară
Flanşe la ambele capete, adecvate pentru cuplarea tubulaturilor
Lamele cu acţiune opusă, lamelele cuplate prin angrenaje interne la ambele capete (incluse)
Lamele clapete cu garnituri de etanşare înlocuibile
Poziţia lamelei clapetei indicată în exterior la extensia axului
Lagăre cu inele de etanşare

Materiale şi suprafeţe

Carcasă din tablă de oţel galvanizat
Ax şi mecanism de acţionare din oţel galvanizat
Lamelele clapetei şi senzorul de presiune diferenţială din aluminiu
Angrenaje confecţionate din plastic antistatic (ABS), rezistente la temperatură până la 50 °C
Lagăre din plastic

TVT-D

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

Vată minerală

Conform EN 13501, clasa antifoc A2, 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
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