




Aplicaţie

Aplicaţie

Unităţi terminale circulare EXCONTROL VAV de tip TVR-Ex pentru reglarea precisă a debitului aerului de introducere sau a aerului extras în sisteme cu volum de
aer variabil
Pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive (ATEX)
Reglarea debitului de aer în buclă închisă cu ajutorul unei surse de energie externe
Componente de reglare electronice sau pneumatice ale debitului volumetric
Închidere de la comutator (echipament furnizat de către terţi)

Caracteristici speciale

Marcaj ATEX şi certificare
Echipament ATEX grupa II, omologat pentru utilizare în zonele 1 şi 2; de asemenea reglaj electronic şi pentru zonele 21 şi 22
Debitul volumetric poate fi măsurat ulterior şi ajustat pe şantier; configurarea este posibilă cu ajutorul unui software de calculator personal

Descriere

Construcţia

Tablă de oţel galvanizat
P1: Tronson de tubulatură vopsit în interior, gri argintiu (RAL 7001)
A2: Tronson de tubulatură interior din oţel inoxidabil

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
Conexiune pentru legătură echipotenţială
Mufe de cabluri adecvate pentru utilizarea în atmosfere potenţial explozive
Componente de reglare conforme ATEX, montate din fabrică şi 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 la curburi în amonte R = 1D)

TVR-EX

PENTRU REGLAREA DEBITULUI VARIABIL DE AER ÎN
ATMOSFERE POTENŢIAL EXPLOZIVE (ATEX)

Unităţi terminale circulare VAV pentru sisteme cu volum de aer variabil, aprobate
şi certificate pentru atmosfere potenţial explozive (ATEX)

Execuţie şi componente conforme cu ATEX
Aprobat pentru toate gazele, ceţurile şi vaporii în zonele 1 şi 2, cu reglaj
electronic suplimentar pentru pulberi în zonele 21 şi 22
Adecvat pentru reglarea alimentării sau extragerii aerului precum şi pentru
reglarea presiunii diferenţiale
Componente de reglare electronice sau pneumatice
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

Servomotor cu arc de revenire
Comutator auxiliar cu puncte de comutare ajustabile pentru captarea
poziţiilor de capăt
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Ataşamente

Reglare electronică
Reglare pneumatică

Accesorii

Servomotor cu comutator auxiliar pentru captarea poziţiilor de capăt
Servomotor cu arc de revenire

Suplimente utile

Atenuator de zgomot secundar tip CA pentru cerinţe acustice exigente

Caracteristici ale modelului

Execuţia şi materialele îndeplinesc directivele UE şi indicaţiile de utilizare în atmosfere potenţial explozive (ATEX)
Ştuţ de racord cu garnitură de etanşare pentru tubulaturi cu racordare circulară la EN 1506 sau EN 13180

Materiale şi suprafeţe

Carcasa şi tubulatura interioară din tablă de oţel galvanizat
Componentele de reglare confecţionate din aluminiu turnat (reglare pneumatică: plastic)
Lagăre din plastic
Lamela clapetei din oţel inoxidabil şi cu garnitură TPE  (elastomer termoplastic)
Senzor presiune diferenţială confecţionat din aluminiu
Tubulatură de aer (ţeavă interioară) din oţel inoxidabil sau acoperit cu pulberi ca opţiuni
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