




Toepassing

Toepassing

Rechthoekige CONSTANTFLOW CAV-regelaar serie EN voor toevoer- en afvoerluchthoeveelheidsregeling in constant volumesystemen
Mechanisch zelfstandige luchthoeveelheidsregeling zonder hulp energie
Vereenvoudigd beheer van projecten door bestelling volgens grootte

Speciale kenmerken

Instellen van de gevraagde luchthoeveelheid zonder hulpmiddelen uitwendig op een schaalverdeling
Hoge regelnauwkeurigheid van de ingestelde luchthoeveelheid
In elke stand te monteren
Goede werking bij ongunstige aanstroomsituaties (noodzakelijke rechte aanstroomlengte 1,5B benodigd)

Beschrijving

Uitvoeringen

EN: Luchthoeveelheidsregelaar
EN-D: Luchthoeveelheidsregelaar met ommanteling
Luchthoeveelheidsregelaars met ommanteling en/of een extra geluiddemper serie TX voor zware akoestische eisen
Later voorzien van een ommanteling is niet mogelijk

Uitvoeringen

Verzinkte staalplaat
P1: Oppervlak gepoedercoat, zilvergrijs (RAL 7001)

Onderdelen en eigenschappen

Inbedrijfname regelaar

TYPE EN

VOOR NAUWKEURIGE REGELING VAN NORMALE TOT
HOGERE CONSTANTE VOLUMESTROOM

rechthoekige mechanisch zelfwerkende regelaars voor toe- en afvoersystemen
met constante luchthoeveelheid.

geschikt voor luchthoeveelheid toto 12.096 m³/h of 3.360 l/s
luchthoeveelheidsinstelling met een uitwendige schaalverdeling
Hoge regelnauwkeurigheid
Geen meting op locatie nodig
Geschikt voor luchtsnelheid tot 8 m/s
Lekkage van behuizing volgens EN 1751, tot klasse C

Optionele uitrusting en toebehoren

Ommanteling voor demping van het afgestraalde geluid
Extra geluiddemper serie TX voor demping van het stromingsgeluid
Warmwater-warmtewisselaar serie WT voor naverwarming
servomotor met setpointverstelling
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De regelaar heeft een soepel gelagerde regelklep.
Regelbalg als demper voor druk verschillen
Curveschijf met bladveer
Schaalverdeling met wijzer om de luchthoeveelheid in te stellen
Elke luchthoeveelheidsregelaar wordt op een speciale meetopstelling gecontroleerd

Toebehoren

Min-Max-servomotor: servomotor voor omschakeling van gewenste waarde
Variabele servomotor: servomotor voor variabele luchthoeveelheden of het omschakelen van luchthoeveelheden
accessoireset: servomotor en montage toebehoren
EN met servomotor tot H = 300 mm

Aanvullende producten

Extra geluiddemper serie TX
Warmtewisselaar serie WT

Constructiegegevens

Rechthoekige behuizing
Aan beide zijden voorzien van flenzen geschikt voor luchtkanaalprofielen
Luchthoeveelheidsregelaar vanaf H = 400 mm als dubbele regelaar uitgevoerd (twee kleppen met afzonderlijke instelschaal)

Materialen en afwerking

Uitvoering verzinkt staalplaat

Huis en regelklep van verzinkt staalplaat
bladveer van roestvast staal
Regelbalg van poly-urethaan
Glijlager met PTFE coating

Uitvoering poedercoating (P1)

Huis en regelklep van verzinkt plaatstaal met poedercoating

Variant met ommanteling (-D)

Ommanteling van verzinkt staalplaat
Rubber elementen ter voorkoming van contactgeluid
Isolatie van minerale wol

Mineraalwol

Volgens EN 13501 bouwmateriaal klasse A1, niet brandbaar
RAL-Gütezeichen RAL-GZ 388
Hygiënisch onschadelijk door biologisch afbreekbaarheid volgens TRGS 905 en EU-richtlijn 97/69/EG

TECHNISCHE INFORMATIE

Functieomschrijving

De luchthoeveelheidsregelaar werkt zonder hulpenergie. Een lichtlopende gelagerde regelklep wordt door de aërodynamische krachten in een zodanige
stand gehouden dat de ingestelde luchthoeveelheid over het totale drukbereik constant gehouden wordt.

Door de luchtstroom ontstaat een sluitmoment op het klepblad Een zich opblazende regelbalg versterkt dit sluitmoment en heeft tevens een dempende
werking Een bladveer die over een curveschijf loopt zorgt voor een draaimoment in tegengestelde richting Door de vorm van de curveschijf wordt de
regelklep bij veranderende druk zodanig versteld dat de luchthoeveelheid binnen kleine toleranties gelijk blijft.

Economische inbedrijfsname



De gewenste luchthoeveelheid kan eenvoudig op de schaal van de RNS/RN worden ingesteld.

Het voordeel ten opzichte van de gebruikelijke regelkleppen is dat er niet meerdere malen gemeten en nagesteld moet worden. Als de systeemdruk
verandert, bijvoorbeeld door openen of sluiten van een ander deel, dan zullen bij gewone inregelkleppen alle luchthoeveelheden veranderen. Bij
toepassing van mechanisch zelfwerkende constantvolumeregelaars niet. De regelaar reageert direct en de klepstand verandert, zodat de ingestelde
luchthoeveelheid over het gehele drukbereik constant wordt gehouden.





Luchthoeveelheidsregelaar in rechthoekige uitvoering voor constante luchthoeveelheidsystemen, mechanisch zelfwerkend, zonder hulpenergie, voor toevoer- of
afvoerlucht, in 19 grootten.

Regelaar gereed voor inbedrijfname, bestaande uit de behuizing met soepel gelagerde regelklep, balg en externe kurveschijf met bladveer.

Luchthoeveelheidsregelaars worden in de fabriek op een referentieluchthoeveelheid ingesteld (instelling van de gewenste luchthoeveelheid op het werk).

Aan beide zijden geschikt voor aansluiten met luchtkanaalprofielen.

Lekkage van de behuizing volgens EN 1751, klasse C (B + H ≤ 400, Klasse B)

Speciale kenmerken

Instellen van de gevraagde luchthoeveelheid zonder hulpmiddelen uitwendig op een schaalverdeling
Hoge regelnauwkeurigheid van de ingestelde luchthoeveelheid
In elke stand te monteren
Goede werking bij ongunstige aanstroomsituaties (noodzakelijke rechte aanstroomlengte 1,5B benodigd)

Materialen en afwerking

Uitvoering verzinkt staalplaat

Huis en regelklep van verzinkt staalplaat
bladveer van roestvast staal
Regelbalg van poly-urethaan
Glijlager met PTFE coating

Uitvoering poedercoating (P1)

Huis en regelklep van verzinkt plaatstaal met poedercoating

Variant met ommanteling (-D)

Ommanteling van verzinkt staalplaat
Rubber elementen ter voorkoming van contactgeluid
Isolatie van minerale wol

Mineraalwol

Volgens EN 13501 bouwmateriaal klasse A1, niet brandbaar
RAL-Gütezeichen RAL-GZ 388
Hygiënisch onschadelijk door biologisch afbreekbaarheid volgens TRGS 905 en EU-richtlijn 97/69/EG

Uitvoeringen

Verzinkte staalplaat
P1: Oppervlak gepoedercoat, zilvergrijs (RAL 7001)

Technische gegevens

Nominale grootten: 200 × 100 – 600 × 600 mm
Luchthoeveelheidsbereik: 40 – 3360 l/s of 144 – 12096 m³/h
Luchthoeveelheidsbereik: ca. 25 – 100 % van de nominale luchthoeveelheid
Minimaal drukverschil:  50 Pa
Maximaal toelaatbare drukverschil: 1000 Pa
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