




Použití

Použití

Kruhové regulátory EXCONTROL VAV typu TVR-Ex pro přesnou regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s variabilním průtokem
vzduchu
Pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu (ATEX)
Regulace průtoku vzduchu v uzavřeném okruhu s využitím vnějšího napájení
Elektronická nebo pneumatické regulace průtoku vzduchu
Uzavření pomocí přepnutí (zařízení dodá zákazník)

Zvláštní charakteristické vlastnosti

Značka a certifikace ATEX
Zařízení ATEX skupiny II, schválené pro použití v zónách 1 a 2, elektronická regulace také pro zóny 21 a 22
Průtok vzduchu lze později měřit a nastavit na místě; konfigurace je možná pomocí příslušného počítačového softwaru

Popis

Provedení

Pozinkovaný ocelový plech
P1: Vnitřní potrubí: práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001)
A2: Vnitřní potrubí v nerezové oceli

Součásti a vlastnosti

Jednotka připravená k uvedení do provozu, sestávající z mechanických součástí a regulačních prvků.
Průměrovací čidlo rozdílu tlaku pro měření průtoku vzduchu
List klapky
Připojení pro vyrovnání potenciálů
Izolace kabelu vhodná pro použití v oblasti s nebezpečím výbuchu
Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím, v souladu s ATEX
Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu
Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení
Vysoká přesnost regulace (i při ohybu na nátokové straně R=1D)

TVR-EX

PRO REGULACI PROMĚNLIVÉHO PRŮTOKU VZDUCHU V
OBLASTECH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU (ATEX)

Kruhové regulátory VAV pro systémy s proměnlivým průtokem vzduchu,
schválené a certifikované pro oblasti s nebezpečím výbuchu (ATEX)

Konstrukce a součásti v souladu s ATEX
Schváleno pro veškerý plyn, mlhu a páru v zónách 1 a 2, s elektronickou
regulací dodatečně pro prach v zónách 21 a 22
Vhodné pro regulaci přiváděného nebo odváděného vzduchu, a také pro
regulaci rozdílu tlaku
Elektronické nebo pneumatické regulační prvky
Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, třída 4
Netěsnost pláště podle EN 1751, třída  C

Volitelné vybavení a příslušenství

Pružinový servopohon
Pomocný přepínač s nastavitelnými přepínacími body pro zachycení
koncových poloh
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Příslušenství

Elektronická regulace
Pneumatická regulace

Příslušenství

Servopohon s pomocným přepínačem pro zachycení koncových poloh
Pružinový servopohon

Užitečné doplňky

Dodatečný tlumič typu CA pro náročné požadavky na akustické parametry

Charakteristické konstrukční znaky

Konstrukce a materiály vyhovují směrnici EU a předpisům pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu (ATEX)
Připojovací hrdlo s břitovým těsněním pro kruhová spojovací potrubí podle EN 1506 nebo EN 13180

Materiály a povrchy

Pouzdro a vnitřní trubice z pozinkovaného ocelového plechu
Regulační prvky vyrobené z litého hliníku (pneumatická regulace: plast)
Kluzná ložiska
List klapky z nerezové oceli a s těsněním s TPE (termoplastického elastomeru)
Čidlo rozdílu tlaku je vyrobené z hliníku
Vzduchové potrubí (vnitřní trubice) je z nerezové oceli nebo s povrchovou úpravou pomocí práškového vypalovacího laku

TECHNICKÉ ÚDAJE



Homepage > VÝROBKY > Regulátory průtoku vzduchu > VARYCONTROL > Regulátory VAV >  TVR-Ex

https://www.trox.cz/
https://www.trox.cz/
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDrobky-20b36571d17e3037
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDrobky/regul%25C3%25A1tory-pr%25C5%25AFtoku-vzduchu-e01776f3e267e70d
https://www.trox.cz/regul%25C3%25A1tory-pr%25C5%25AFtoku-vzduchu/varycontrol-ed3a57becdb4784c
https://www.trox.cz/varycontrol/regul%25C3%25A1tory-vav-531b44587a3c7915
https://www.trox.cz/regul%25C3%25A1tory-vav/tvr-ex-26171ed2d79e77da
https://www.trox.cz:443/
https://www.trox.cz/contact-9e9e3d09b0fc7430
https://www.trox.cz/side-services/imprint-92cb043fa6a5bada
https://www.trox.cz/side-services/dodac%25C3%25AD-a-platebn%25C3%25AD-podm%25C3%25ADnky-trox-135873bc09533c88
https://www.trox.cz/side-services/na%25C5%25A1e-politika-ochrany-osobn%25C3%25ADch-%25C3%25BAdaj%25C5%25AF-043b4ba05faea2f1
https://www.trox.cz/side-services/odpov%25C4%259Bdnosti-0c6205eb5398bfcf


Homepage > VÝROBKY > Regulátory průtoku vzduchu > VARYCONTROL > Regulátory VAV >  TVR-Ex

https://www.trox.cz/
https://www.trox.cz/
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDrobky-20b36571d17e3037
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDrobky/regul%25C3%25A1tory-pr%25C5%25AFtoku-vzduchu-e01776f3e267e70d
https://www.trox.cz/regul%25C3%25A1tory-pr%25C5%25AFtoku-vzduchu/varycontrol-ed3a57becdb4784c
https://www.trox.cz/varycontrol/regul%25C3%25A1tory-vav-531b44587a3c7915
https://www.trox.cz/regul%25C3%25A1tory-vav/tvr-ex-26171ed2d79e77da
https://www.trox.cz:443/
https://www.trox.cz/contact-9e9e3d09b0fc7430
https://www.trox.cz/side-services/imprint-92cb043fa6a5bada
https://www.trox.cz/side-services/dodac%25C3%25AD-a-platebn%25C3%25AD-podm%25C3%25ADnky-trox-135873bc09533c88
https://www.trox.cz/side-services/na%25C5%25A1e-politika-ochrany-osobn%25C3%25ADch-%25C3%25BAdaj%25C5%25AF-043b4ba05faea2f1
https://www.trox.cz/side-services/odpov%25C4%259Bdnosti-0c6205eb5398bfcf

	TVR-EX
	PRO REGULACI PROMĚNLIVÉHO PRŮTOKU VZDUCHU V OBLASTECH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU (ATEX)
	Použití
	Popis

	TECHNICKÉ ÚDAJE

