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Vybrat jmenovitý prùmìr

Nastavit prùtok vzduchu

Zelená: hotovo!
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Osvìdèená technologie kompaktních regulátorù
prùtoku vzduchu byla ještì více zdokonalena.
Na stavbì získáte navíc cenný pracovní èas díky
jednoduchému ovládání.

výbìr dle jmenovitého prùmìru potrubí
nastavení prùtoku vzduchu bez pøístrojù
kontrola funkènosti LED-diodou

TVR Easy, vytvoøeno spoleènì s projektanty a zákazníky!

Easy
Easy
Easy

TVR-Easy

Kontrola funkènosti

Senzor diferenèního tlaku

Stupnice prùtoku vzduchu

Klapka

Kompaktní regulátor Trox

Ukazatel nastavení klapky
Pøipojovací svorky

Potenciometr
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min

max

Rychlost pro
v m/s
udìní

Výbìr jmenovitého prùmìru se uskuteèòuje podle rozsahu
naprojektovaného prùtoku vzduchu.

Pøesné nastavení prùtoku vzduchu je provedeno podle stupnice
proudìní vzduchu, která je nalepena na ka�dém regulátoru.
Pro akustické srovnání s tabulkami na str. 5 a 6 je zapotøebí
znát rychlost proudìní vzduchu v potrubí. Tu lze odeèíst z ní�e
uvedené tabulky.

V b r jmenovitý ì ého prùmìru
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Hladina akustického tlaku Rychlý výbìr

Útlumy systému v dB/Okt. dle VDI 2081 (zapoèítáno do tabulky pro rychlý výbìr)

f v Hz

Ohyb

Útlum místnosti

Útlum reflexí

m

v m /h

l/s

dB na oktávu

3

Korekce pro odboèení v potrubí

Korekce pro ostatní diference tlakù (støední hodnoty)

p

dB
g v Pa

Rychlý výbìr hladiny akustického tlaku v dB(A) pro pg = 200 Pa

Hluènost proudìní Vyzaøovaná hluènost

bez

tlumièe

hluku

s tlumièem hluku typ CS

délka v mm

bez

protihlukového

krytu

s proti-

hlukovým

krytem
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Na ka�dém TVR-Easy se nachází stupnice prùtoku vzduchu
ke zjištìní nastavovaných hodnot pøímo na místì (viz pøíklad, D 200).

Nastavení pro variabilní prùtoky vzduchu Po�adované hodnoty prùtoku vzduchu je tøeba nastavit
zákazníkem. Pokud je nastavena hodnota V vìtší ne�
hodnota V , pracuje regulátor s konstantním prùtokem V ,
i kdy� je pøipojen øídící signál.

na 0%, pracuje jednotka
mezi úplným uzavøením a . Poklesne-li øídící
signál pod 0,1 VDC, klapka se vzduchotìsnì uzavøe.

min

max min

min

max

Pokud je nastavena hodnota V
hodnotou V

Nastavení pro konstantní prùtok vzduchu Konstantní prùtok vzduchu je nastaven na potenciometru
na hodnotì Vmin max. Nastavení hodnoty V na potenciometru
pak není relevantní.

Dálkové nastavení Pokud je zapotøebí nastavit prùtok vzduchu dálkovì, musí
být hodnota V

na 100%. Poklesne-li øídící signál pod 0,1
VDC, klapka se vzduchotìsnì uzavøe.

min

max

na potenciometru nastavena na 0%
a hodnota V

Nastavení od výrobce Jednotky jsou od výrobce nastaveny na hodnoty V a V
na potenciometru na 40% a 80%.

min max

Nastavení prùtoku vzduchu

TRV - Easy
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Vyzaøovaná hluènost Hladina akustického výkonu

Pøíklad výpoètu
Dáno: TVR-Easy, D 200

= 1305 m /h (v = 11,7 m/s)
tlaková diference regulátoru 250 Pa
pøípustná hladina akustického
tlaku v místnosti 40 dB(A),
pøi 5 dB/Okt. útlum místnosti a
4 dB útlum stropu

Hledáno: vyzaøovaná hluènost L v místnosti
pøi = 1305 m /h

Vmax

pA2

Vmax

3

3

Postup výpoètu

fm

L (str. 6)W

LW

LW2

útlum stropu

útlum místnosti

A - hodnota

korigovaná hladina

Výsledek: L cca 43 dB(A)pA2 ,
protihlukový kryt je zapotøebí.

Nový výpoèet: s L je výsledkemw1 L cca. 35 dB(A),
podmínka je splnìna

pA3

Korekční hodnoty pro vyzařovanou hlučnost v dB

umístìní v vzta�eno na        v  

potrubí dle DIN EN 1506

(s protihlukovým krytem)

izolace, dodaná stavbou



Hlu nost proud n Hladina akustick ho v konuè ì í é ý

Protihlukový kryt

Kruhový tlumiè hluku CS

Rozdìlování vzduchu na více vyústí

Ohyb

Reflexe na konci vyústì
bez protihlukového krytu

s protihlukovým krytem

Všechny zvuky byly mìøeny v sále.
Hodnoty tlumicího výkonu byly stanoveny a korigovány dle
ISO 5135, prosinec 1997

bez protihlukového krytu
bez kruhového
tlumièe hluku

mikrofon
s protihlukovým krytem

s kruhovým
tlumièem hluku

Definice viz str. 11

Hladina akustického výkonu L v dB vzta�eno na f v HzW m

Prostor
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Charakteristiky Pøíklady zapojení

Charakteristika øídícího signálu Charakteristika signálu skuteèné hodnoty

min pøístroje min pøístroje

Nastavená hodnota v %

si
g

n
á

l s
ku

te
cn

é  
ho

dn
ot

y
prùtok vzduchu prùtok vzduchu

  Ś
²d
²c
²

si
g
n
á
l

Variabilní prùtok vzduchu Pøipojení napájecího napìtí a vnìjšího regulátoru teploty
v místnosti se uskuteèòuje podle schématu umístìného
vlevo.

Konstantní prùtok vzduchu Po pøipojení napájecího napìtí 24 VAC pracuje regul átor
na nastavené hodnotì jako reg ulátor konstatního
prùtoku vzduchu.

Vmin

Pøepínání V / Vmin max Spínaè S1 umo�òuje zmìnu mezi obìma hodnotami
konstatního prùtoku vzduchu Vmin Vmaxa .

Spínaè S1 otevøen :
Spínaè S1 uzavøen :

Vmin

Vmax

Nucené øízení OTEVØENO / ZAVØENO Vnìjšími spínaèi (bezpotenciální kontakty) mohou být
realizována nucené stavy OTEVØENO / ZAVØENO.

Spínaè S2 uzavøen : Klapka úplnì zavøena
Spínaè S3 uzavøen : Klapka otevøena

Veškerá nucená øízení jsou kombinovatelná pod sebou
s rùznými variantami zapoje Zapojení a kabelá�e ze strany
zákazníka musí být uskuteènìny dle platných pravidel
elektrotechniky!

ní.

regulátor
teploty

v místnosti

na další
regulátor

napø.
zapojení

24 VAC

TVR - Easy

TVR - Easy

TVR - Easy

TVR - Easy

24 VAC

24 VAC

24 VAC

Dioda 1N 4007
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Funk n vlastnosti Rozm rè í ì y

Všeobecnì
Obvyklá filtrace v komfortních provozech umo�ní pou�ití
kompaktního regulátoru Trox v pøivádìném vzduchu bez
dodateèných opatøení proti prašnosti. Proto�e pro zjištìní
prùtoku vzduchu je pøevodníkem veden èásteènì prùtok
vzduchu, je tøeba dbát na následující:
- pøi silné prašnosti v místnostech je tøeba pøedsadit

odpovídající filtry odvodního vzduchu
- pokud je vzduch zneèistìn vlákny nebo lepivými

èásticemi nebo pokud se v nìm vyskytují agresivní
prostøedky, mìly by být pou�ity regulátory se statickými
pøevodníky diferenèního tlaku.

Funkèní vlastnosti
- elektronická regulace
- zelená LED jako ukazatel:

svítící = vyregulováno
blikající = nevyregulováno
nesvítící = bez napìtí

- vysoká pøesnost regulace nastavených prùtokù vzduchu
i pøi napojení na oblouk s R = 1 D

- pøipojovací nástavec na obou stranách vhodný pro
potrubí dle DIN EN 1506 popø. DIN EN 13180 s drá�kou
pro bøitové tìsnìní

- netìsnost podle tøídy A, DIN EN 1751
- oblast diferenèního tlaku 20 a� 1000 Pa
- klapka vzduchotìsná dle DIN EN 1751, tøída 3 popø. 4
- klapka od výrobce v pozici 45
- nezávislá na poloze
- mechanika klapek regulátoru VVS je bezúdr�bová
- provozní teplota 20 C a� +80 C
- vhodná pro neagresivní vzduch

TVR-Easy

TVRD-Easy

Rozmìry v mm, hmotnosti v kg

hmotnost



Definice Technické údaje

Technické údaje Trox-Compact
Napìtí: 24 VAC 20%, 50/60 Hz
Spotøeba: max 3 W
Dimenzováno do: max 5,5 VA
Øídící signál: 0 a� 10 VDC, Ri > 100 k
Sign§l odpov²daj²c² skuteļn® hodnotŊ
prŢtoku vzduchu:               0 aģ 10VDC line§rn²,max0,5mA
Senzor pro mìøící oblast: 2 a� 300 Pa
Nastavení øídících hodnot: 250 Pa
Bìh: ca 120a� 300 vteøin na 87
Kroutící moment: min 4 Nm, 6 Nm nábìhový moment
Ochranná tøída: III (bezpeènostní nízké napìtí)
Ochranný stupeò: IP 20
Teplota okolí: 0 C a� +50 C
Teplota uskladnìní: -20 C a� +80 C

+-

Definice

fm

LW

LW 2

LW 3

LpA

LpA1

LpA2

LpA3

LW

LW1

pgmin

pg

Vjmen.

Vminpøístroj .

Vmax

Vmn

v

U
, -

,

støední frekvence oktávového pásma

hladina akustického výkonu (re 1 pW) hluènosti proudìní v potrubí

hladina akustického výkonu (re 1 pW) vyzaøované hluènosti

hladina akustického výkonu (re 1 pW) vyzaøované hluènosti s protihlukovým krytem

hladina akustického tlaku (re 20 µPa) Vyzaøované Hluènosti,A - hodnota, zapoèten útlumv systému

(viz tabulka str. 5)

hladina akustického tlaku (re 20 Pa) vyzaøované hluènostiµ

s kruhovým tlumièem CS v místnosti, A - hodnota, zapoèten

útlum v systému (viz tabulka str. 5)

hladina akustického tlaku (re 20 Pa) vyzaøované hluènostiµ

v místnosti, zapoèten útlum stropu od 4 dB/Okt. a útlum

místnosti od 5 dB/Okt.

hladina akustického tlaku (re 20 Pa) vyzaøované hluènostiµ

v místnosti s protihlukovým krytem, zapoèten útlum stropu od 4 dB/Okt. a útlum místnosti od 5 dB/Okt.

korekèní hodnota hladiny pro akustický tlak vyzaøované

hluènosti bez protihlukového krytu

korekèní hodnota hladiny pro akustický tlak vyzaøované

hluènosti s protihlukovým krytem

minimální celková diference tlaku

celková diference tlaku

prùtok vzduchu

jmenovitý prùtok vzduchu (100%)

minimální prùtok vzduchu na jednotku

nastavený maximální prùtok vzduchu

nastavený minimální prùtok vzduchu

pøesnost prùtoku vzduchu u nastavených prùtokù vzduchu

rychlost v potrubí

vĨstupn² sign§l skuteļn® hodnoty (0 -10VDC)
uzemnìní, nula w:  ve Volt: vstup sign§lu ģ§dan® hodnoty (0-10 VDC)

napìtí 24 VAC 20%, 50/60 Hz

v Hz:

v dB:

v dB:

v dB:

v dB(A):

v dB(A):

v dB(A):

v dB(A):

v dB:

v dB:

v Pa:

v Pa:

v m3/h popø. l/s:

v m3/h popø. l/s:

v m3/h popø. l/s:

v m3/h popø. l/s:

v m3/h popø. l/s:

v %:

v m/s:

ve Volt:

:

:+

-+

+-
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Informace pro objedn ná í

Struèný popis

TVR-Easy
Regulátor VVS, výrobce Trox, typ TVR-Easy, v
kruhovém provedení pro

a V

º

Elektrické zapojení s

promìnné systémy prùtoku
vzduchu, pro pøívodní èi odvodní vzduch, v 7
velikostech.

Výbìr po urèení jmenovitého prùmìru. Jednoduché
nastavení prùtoku vzduchu zákazníkem na
potenciometru s hodnotami V na procentní
stupnici pøi montá�i regulátoru, montá� bez napìtí je
mo�ná, klapka od výrobce v pozici 45 , èím� je
umo�nìn prùtok vzduchu i bez regulaèních funkcí.

Zvneku dobøe viditelné kontrolní diody (LED) pro
signalizaci funkcí:
Vyregulováno, nevyregulováno a výpadek napìtí.

e šroubovacími svorkami, svorky
pro zapojení napìtí 24 VAC dvojité, napø. pro rychlé
pøipojení napìtí na následující regulátor.

min max

Oblast napìtí pro øídící signál a souèasnou hodnotu
signálu 0 a� 10 VDC, mo�ná nucená øízení s vnìjšími
bezpotenciálními spínaèi: ZAVØENO, OTEVØENO,
zmìna V

Skøíò s klapkou, vzduchotìsnost dle DIN EN 1751,
tøída 3 popø. 4, integrovaný senzor diferenèního tlaku
udávající støední hodnoty s 3 mm vrty pro mìøení,
proto nízká citlivost na zneèistìní. Od výrobce
montovaný elektronický regulátor prùtoku vzduchu
Trox-Compact. Pozice klapky na ose z vnìjšku
viditelná, tìsnost dle tøídy A, DIN EN 1751, oblast
diferenèního tlaku 20 a� 1000 Pa.

Skøíò a nástavné díly z pozinkovaného ocelového
plechu, plechová klapka s tìsnìním z umìlé hmoty
TPE, senzorové trubice z hliníku, lo�isko z umìlé
hmoty.
Dodateènì s:
Protihlukový kryt z 50 mm minerální vlny a vnìjší pláš�
z pozinkovaného plechu, ke sní�ení vyzaøované
hluènosti skøíní.

min max/ V .

Stejná, lineární charakteristika pro všechny velikosti.

Materiál

Objednací klíè

typ
základní provedení, typ TVR
s protihlukovým krytem, typ TVRD

Pøíslušenství:
základní provedení 00
bøitové tìsnìní D2


