




Toepassing

Toepassing

Ronde VARYCONTROL VAV-regelaars van kunststof serie TVRK voor afvoerluchthoeveelheidsregeling in variabel volumesystemen
Luchthoeveelheidsregeling in gesloten regelkring met hulpenergie
Geschikt voor vervuilde lucht
Dichtstand door schakeling mogelijk

Speciale kenmerken

Geïntegreerde middelende drukverschilsensor, voor controle uitneembaar, met 3 mm meetboringen (ongevoelig voor vervuiling)
Fabrieksmatige instelling en luchttechnische controle.
Luchthoeveelheidsmeting en -verstelling van de regelaar later mogelijk, eventueel is een instelapparaat of software nodig

Beschrijving

Uitvoeringen

TVRK: VAV-regelaar
TVRK-FL: VAV-regelaar met flenzen aan beide zijden

Onderdelen en eigenschappen

Bedrijfsklare VAV-regelaar, bestaande uit mechanische onderdelen en regeltechnische componenten
Middelende drukverschilsensor voor luchthoeveelheidsmeting, voor reiniging uitneembaar
Regelklep
Regelcomponenten fabrieksmatig gemonteerd en aangesloten
Elke VAV-regelaar wordt op een speciale meetopstelling gecontroleerd
Instelgegevens of luchthoeveelheidsbereik wordt vermeld op de VAV-regelaar

TVRK

VOOR VERVUILDE LUCHT

Ronde luchthoeveelheidsregelaars van kunststof voor luchtafvoersystemen met
variabele luchthoeveelheden, die agressieve lucht afvoeren.

Huis en klepblad van slecht ontvlambaar polypropyleen
Drukverschilsensor eenvoudig uittrekbaar voor reiniging
Geschikt voor regeling van luchthoeveelheid, ruimte- of kanaaldruk
Elektronische regelcomponenten voor diverse toepassingen (Universeel en
LABCONTROL)
Geschikt voor luchtsnelheden tot 13 m/s
Lekkage bij gesloten regelklep volgens EN 1751, klasse 3
Luchtdichtheid van het huis volgens EN 1751, klasse B

Optionele uitrusting en toebehoren

Flenzen aan beide zijden
Tegenflenzen aan beide zijden
Ronde geluiddemper van kunststof serie CAK voor reductie van
stromingsgeluid
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Hoge regelnauwkeurigheid van de ingestelde luchthoeveelheden. (ook bij aansluiting met een bocht R = 1 D)

Toebehoren

Universele regelaar: regelaar, drukverschiltransmitter en aandrijving voor speciale toepassingen
LABCONTROL: regelcomponenten voor lucht managment systemen

Toebehoren

Tegenflenzen aan beide zijden, inclusief afdichting

Aanvullende producten

Ronde geluiddemper van kunststofserie CAK voor hoge akoestische eisen

Constructiegegevens

Ronde behuizing
Passend op ronde luchtkanalen volgens DIN 8077
Aan beide zijden gelijke aansluitdiameter
Klepstand is zichtbaar aan de buitenkant op de as

Materialen en afwerking

Huis en klepblad vervaardigd van slecht ontvlambaar polypropyleen (PPs)
Drukverschilsensor en glijlagers van polypropyleen (PP)
Klepafdichting van chloroprene-rubber (CR)

TECHNISCHE INFORMATIE

Functieomschrijving

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

De regelcomponenten (aanbouwdelen) omvatten een drukverschiltransmitter voor het omzetten van het drukverschil (werkdruk) in een elektrisch signaal,
een regelaar en een servomotor, als losse componenten (universeel of LABCONTROL).

De gewenste waarde komt in de meeste toepassingen van een externe regelaar.

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





VAV-regelaar van kunststof PPs in ronde uitvoering voor variabele en constante luchthoeveelheidssystemen, voor 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. 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.

Passend op ronde luchtkanalen volgens DIN 8077

Klepstand is zichtbaar op de as.

Lekkage bij gesloten regelklep volgens EN 1751, klasse 3.

Luchtdichtheid van het huis volgens EN 1751, klasse B.

Hygiene-eisen volgens VDI 6022

Speciale kenmerken

Geïntegreerde middelende drukverschilsensor, voor controle uitneembaar, met 3 mm meetboringen (ongevoelig voor vervuiling)
Fabrieksmatige instelling en luchttechnische controle.
Luchthoeveelheidsmeting en -verstelling van de regelaar later mogelijk, eventueel is een instelapparaat of software nodig

Materialen en afwerking

Huis en klepblad vervaardigd van slecht ontvlambaar polypropyleen (PPs)
Drukverschilsensor en glijlagers van polypropyleen (PP)
Klepafdichting van chloroprene-rubber (CR)

Technische gegevens

Nominale grootten: 125 - 400 mm
Luchthoeveelheidsbereik: 25 – 1680 l/s of 90 – 6048 m³/h
Luchthoeveelheidsbereik: ca. 17 – 100 % van de nominale luchthoeveelheid
Minimaal drukverschil: 5 – 90 Pa
Maximaal toelaatbare drukverschil: 1000 Pa

Toebehoren

Variabel volumeregeling met elektronische universele regelaar met aansluiting voor stuursignaal en een uitgangssignaal voor terugkoppeling naar het GBS.

Voedingsspanning 24 V AC
Signaalspanningen 0 – 10 V DC of 2 – 10 V DC
Met externe, potentiaalvrije contacten mogelijke dwangsturingen: dicht, open, V  en V
Luchthoeveelheidsbereik: ca. 17 – 100 % van de nominale luchthoeveelheid

min max.
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