




Toepassing

Toepassing

Ronde VARYCONTROL VAV-regelaar serie TVR-Ex voor toevoer- en afvoerluchthoeveelheidsregeling in variabel volumesystemen
Voor toepassing in ruimten met explosiegevaar (ATEX)
Luchthoeveelheidsregeling in gesloten regelkring met hulpenergie
Elektronische of pneumatische luchthoeveelheidsregeling
Dichtstand door schakeling mogelijk

Speciale kenmerken

ATEX-kenmerk en certificering
ATEX-groep II, toegelaten voor zones 1, 2, elektronische regeling ook in zones 21 en 22
Luchthoeveelheidsmeting en -verstelling mogelijk, configuratie met software

Beschrijving

Uitvoeringen

Verzinkte staalplaat
P1: binnenbuis poedergecoat, zilvergrijs (RAL 7001)
A2: binnenbuis roestvaststaal

Onderdelen en eigenschappen

Bedrijfsklare VAV-regelaar, bestaande uit mechanische onderdelen en regeltechnische componenten
Middelende drukverschilsensor voor luchthoeveelheidsmeting
Regelklep
Aansluiting voor potentiaalvereffening
Doorvoeren in explosieveilige uitvoering
ATEX-conforme regelcomponenten fabrieksmatig gemonteerd en aangesloten.
Elke VAV-regelaar wordt op een speciale meetopstelling gecontroleerd
Documentatie van de gegevens wordt vermeld op een sticker op de VAV-regelaar
Hoge regelnauwkeurigheid van de ingestelde luchthoeveelheden. (ook bij aansluiting met een bocht R = 1 D)

TVR-EX

VOOR REGELING VAN VARIABELE
LUCHTHOEVEELHEDEN IN RUIMTEN MET
EXPLOSIEGEVAAR VOLGENS ATEX

Ronde luchthoeveelheidsregelaar voor variabele luchthoeveelheden, volgens
ATEX toegelaten en gecertificeerd

ATEX-conforme constructie en onderdelen
Toegelaten voor alle gassen, nevels, dampen in zone 1 en 2, met
elektronische regeling en voor stoffen in zone 21 en 22
Voor toevoer- of afvoerluchtregeling geschikt evenals als
drukverschilregelaar
Elektronische of pneumatische regelcomponenten
Lekkage bij gesloten regelklep volgens EN 1751, tot klasse 4
Lekkage van behuizing volgens EN 1751, klasse C

Optionele uitrusting en toebehoren

Veerretourmotor
Hulpschakelaar met instelbare schakelpunten voor eindstandsignalering
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Toebehoren

Elektronische regeling
Pneumatische regeling

Toebehoren

Servomotor met eindschakelaars voor eindstandsignalering
Veerretourmotor

Aanvullende producten

Ronde geluiddempers serie CA voor hoge akoestische eisen

Constructiegegevens

Constructie en keuze van materialen voldoen aan de Europese richtlijn, ATEX (omgeving met explosiegevaar)
Aansluiting met lipafdichting, passend op ronde lucthkanalen volgens EN 1506 resp. EN 13180

Materialen en afwerking

Huis en binnenbuis van verzinkt staalplaat.
Regelcomponenten van aluminium (pneumatische regeling: kunststof)
Glijlager van kunststof
Klepblad van roestvaststaal met afdichting van kunststof TPE
Drukverschilsensor van aluminium
Optioneel luchtvoerende binnenbuis van roestvaststaal of gepoedercoat

TECHNISCHE INFORMATIE

Functieomschrijving

Voor het meten van de luchthoeveelheid heeft de VAV-regelaar een drukverschilsensor.

De regelomponenten (aanbouwdelen) omvatten een drukverschilsensor voor het omzetten van het drukverschil (werkdruk) in een elektrisch signaal, een
regelaar en een servomotor.

De gewenste waarde komt in de meeste toepassingen van ruimtetemperatuurregelaar, die buiten de zone met explosiegevaar geplaatst wordt.

De regelaar vergelijkt de werkelijke waarde met de gewenste waarde en verandert bij afwijkingen het stuursignaal voor de klepaandrijving.

De aansluiting van de voedingsspanning en stuurspanning gebeurt in een explosieveilige klemmenkast.







VAV-regelaar voor variabele en constante luchthoeveelheidssystemen in explosiegevaarlijke omgeving, voor toe- of afvoerlucht, in zes grootten.

Hoge regelnauwkeurigheid van de ingestelde luchthoeveelheid (ook bij aansluiting met een bocht R = 1 D).

Bedrijfsklare VAV-regelaar, bestaande uit mechanische onderdelen en regeltechnische componenten en onderdelen voor potentiaalvereffening en
explosieveiligheid. Apparaat omvat een middelende drukverschilsensor voor de meting van de luchthoeveelheid en een regelklep.

Regelcomponenten fabrieksmatig gemonteerd en aangesloten.

Drukverschilsensor met 3 mm boringen, daardoor niet gevoelig voor vervuiling.

Aansluiting met lipafdichting, passend op ronde luchtkanalen volgens EN 1506 resp. EN 13180

Lekkage bij gesloten regelklep volgens EN 1751, klasse 4 (Nominale grootten 125, 160, klasse 3).

Luchtdichtheid van het huis volgens EN 1751, klasse C.

Speciale kenmerken

ATEX-kenmerk en certificering
ATEX-groep II, toegelaten voor zones 1, 2, elektronische regeling ook in zones 21 en 22
Luchthoeveelheidsmeting en -verstelling mogelijk, configuratie met software

Materialen en afwerking

Huis en binnenbuis van verzinkt staalplaat.
Regelcomponenten van aluminium (pneumatische regeling: kunststof)
Glijlager van kunststof
Klepblad van roestvaststaal met afdichting van kunststof TPE
Drukverschilsensor van aluminium
Optioneel luchtvoerende binnenbuis van roestvaststaal of gepoedercoat

Uitvoeringen

Verzinkte staalplaat
P1: binnenbuis poedergecoat, zilvergrijs (RAL 7001)
A2: binnenbuis roestvaststaal

Technische gegevens

Nominale grootten: 125 - 400 mm
Luchthoeveelheidsbereik: 15 – 1680 l/s of 54 – 6048 m³/h
Luchthoeveelheidsbereik: ca. 15 – 100 % van de nominale luchthoeveelheid
Maximaal toelaatbare drukverschil: 1000 Pa

Toebehoren

Variabele luchthoeveelheidsregeling met elektronische regelaar met aansluiting voor stuursignaal en een signaal werkelijke waarde voor terugkoppeling naar
GBS.

Voedingsspanning 24 V AC
Voedingsspanning servomotor 230 V AC
Signaalspanning 0 – 10 V DC
Signaal werkelijke waarde betrokken op nominale luchthoeveelheid, daardoor eenvoudige inbedrijfname en latere verstelling
Luchthoeveelheidsbereik: ca. 15 – 100 % van de nominale luchthoeveelheid
Servomotor met instelbare looptijd van 7,5 – 120 s

Homepage > PRODUCTEN > Luchthoeveelheidsregelaars > Variabel volumeregelaars > VAV regelaars >  TVR-Ex

https://www.trox.nl/
https://www.trox.nl/
https://www.trox.nl/producten-a866f85080e78315
https://www.trox.nl/producten/luchthoeveelheidsregelaars-2f4cad5fdfdf077a
https://www.trox.nl/luchthoeveelheidsregelaars/variabel-volumeregelaars-48dc0ce19abece86
https://www.trox.nl/variabel-volumeregelaars/vav-regelaars-d19c79da0c71f0b2
https://www.trox.nl/vav-regelaars/tvr-ex-7d3ab329567807e5
file:///
https://www.trox.nl/contactpersonen-0c24b95b9a9adce9
https://www.trox.nl/side-services/imprint-ad59d8412ff70d38
https://www.trox.nl/side-services/algemene-leverings--en-betalingsvoorwaarden-van-trox-nederland-b-v-00f754e85ab529f6
https://www.trox.nl/side-services/our-privacy-policy-24e29b1cbaa4bed9
https://www.trox.nl/side-services/disclaimer-7a03e713f94d4f22


Homepage > PRODUCTEN > Luchthoeveelheidsregelaars > Variabel volumeregelaars > VAV regelaars >  TVR-Ex

https://www.trox.nl/
https://www.trox.nl/
https://www.trox.nl/producten-a866f85080e78315
https://www.trox.nl/producten/luchthoeveelheidsregelaars-2f4cad5fdfdf077a
https://www.trox.nl/luchthoeveelheidsregelaars/variabel-volumeregelaars-48dc0ce19abece86
https://www.trox.nl/variabel-volumeregelaars/vav-regelaars-d19c79da0c71f0b2
https://www.trox.nl/vav-regelaars/tvr-ex-7d3ab329567807e5
file:///
https://www.trox.nl/contactpersonen-0c24b95b9a9adce9
https://www.trox.nl/side-services/imprint-ad59d8412ff70d38
https://www.trox.nl/side-services/algemene-leverings--en-betalingsvoorwaarden-van-trox-nederland-b-v-00f754e85ab529f6
https://www.trox.nl/side-services/our-privacy-policy-24e29b1cbaa4bed9
https://www.trox.nl/side-services/disclaimer-7a03e713f94d4f22

	TVR-EX
	VOOR REGELING VAN VARIABELE LUCHTHOEVEELHEDEN IN RUIMTEN MET EXPLOSIEGEVAAR VOLGENS ATEX
	Toepassing
	Beschrijving

	TECHNISCHE INFORMATIE

