




Použití

Použití

Kruhové regulátory VARYCONTROL VAV typu TVRK, vyrobené z plastu, nejlépe pro regulaci průtoku odváděného vzduchu v systémech s variabilním průtokem
vzduchu
Regulace průtoku vzduchu v uzavřeném okruhu s využitím vnějšího napájení
Vhodné pro znečištěný vzduch
Uzavření pomocí přepnutí (zařízení dodá zákazník)

Zvláštní charakteristické vlastnosti

Integrální výsuvné čidlo diferenčního tlaku s 3mm měřícími otvory (odolné vůči prachu a znečištění)
Nastavení od výrobce nebo programování a testování aerodynamické funkčnosti
Průtok vzduchu lze později měřit a nastavit na místě; může být potřeba dodatečné nastavovací zařízení

Popis

Varianty

TVRK: Regulátor VAV
TVRK-FL: Regulátor VAV s přírubami na obou stranách

Součásti a vlastnosti

Jednotka připravená k uvedení do provozu, sestávající z mechanických součástí a regulačních prvků.
Průměrovací čidlo rozdílu tlaku pro měření průtoku vzduchu; při čištění lze demontovat
List klapky
Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím
Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu

TVRK

PRO ZNEČIŠTĚNÝ VZDUCH

Plastové kruhové regulátory VAV pro agresivní odváděný vzduch v systémech s
variabilním průtokem vzduchu

Plášť a list klapky vyrobené z nehořlavého polypropylenu
Výsuvné čidlo diferenčního tlaku umožňuje snadné čištění
Vhodné pro regulaci průtoku vzduchu, tlaku v místnosti nebo tlaku v potrubí
Elektronické regulační prvky pro různé aplikace (Universal a
LABCONTROL)
Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s
Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, třída 3
Netěsnost pláště podle EN 1751, třída B

Volitelné vybavení a příslušenství

S přírubami na obou koncích
Odpovídající příruby na obou koncích
Plastový dodatečný tlumič typu CA pro omezení hlučnosti proudění
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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)

Příslušenství

Regulátor Universal: Regulátor, diferenční převodník tlaku a servopohony pro speciální použití
LABCONTROL: Regulační prvky pro systémy řízení vzduchu

Příslušenství

Odpovídající příruby na obou koncích

Užitečné doplňky

Plastový dodatečný tlumič typu CAK pro náročné požadavky na akustické parametry

Charakteristické konstrukční znaky

Kruhový plášť
Připojovací hrdlo, vhodné pro potrubí dle DIN 8077
Oba připojovací krčky se stejným průměrem
Poloha listu klapky se ukazuje vně na nástavci osy

Materiály a povrchy

Plášť a list klapky vyrobené z nehořlavého polypropylenu (PP)
Čidlo diferenčního tlaku a kluzná ložiska vyrobená z polypropylenu (PP)
Těsnění listu klapky vyrobené z chloroprenové pryže (CR)
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