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Om energie te besparen worden steeds vaker grote luchtbehandelingskasten en lagere luchtsnelheden in
kanalen toegepast. Daarom moet het meetprincipe veranderen, om ook de kleinste luchthoeveelheden te
kunnen meten. Daarnaast is de inbouwruimte vaak beperkt. De ontwikkeling van producten met minder eisen
aan inbouw en toch goede meetresultaten is daarom een belangrijk doel.

Deze vraagstukken leidden tot de ontwikkeling van een nieuw meetprincipe en een aanmelding voor een
patent. Dit meetprincipe wordt nu voor het eerst toegepast in de variabel volumeregelaar TVE.

Met het nieuwe principe van de TVE-serie wordt de luchthoeveelheid zonder meetbuizen of sensoren in het
kanaal direct over de regelklep gemeten. De innovatieve opbouw resulteert in een compacte uitvoering en
geeft – bij dynamische transmitters zelfs in beide richtingen – nauwkeurige meetwaarden ook bij ongunstige
aanstroming.

De voordelen in een overzicht:

› Ongevoelig voor slechte aanstroming

› Meting over het klepblad voor groter luchthoeveelheidsbereik

› Grote meetnauwkeurigheid, ook bij lage luchtsnelheden vanaf 0,5 m/s

› Nominale grootten: 100, 125, 160, 200, 250 mm

› Luchthoeveelheid: 14 m³/h – 2.300 m³/h (4 l/s – 640 l/s)

› Luchthoeveelheidsbereik 1:25

› Naar keuze met statische of dynamische transmitter

› Als Easy-Regler, Compact-Regler of Modbus RTU-variant

› Met dynamische transmitter willekeurige stromingsrichting

› Snel vervangen van de regelaar in geval van service

De nieuwe VAV-regelaar TVE zonder

meetkruis en nieuwe meettechniek in het klepblad 
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Model van het in de TVE toegepaste klepblad, aangemeld voor patent.

TROX is op de wereldmarkt leiden in de ontwikkeling en productie van componenten, toestellen en systemen
voor ventilatie en klimatisering van ruimtes. Met 27 dochtervestigingen in 25 landen op vijf continenten, 14
productielocaties en meerdere importeurs en vertegenwoordigingen zijn wij in meer dan 70 landen aanwezig.
De TROX GROUP heeft wereldwijd met ongeveer 4.000 medewerkers een omzet van ca. 500 Milj. Euro.
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