




Alkalmazás

Alkalmazás

Kör keresztmetszetű VFC-típusú CAV szabályozók a befúvás és elszívás precíz szabályozásához állandó térfogatáramú rendszerekhez
Önműködő mechanizmussal ellátott térfogatáram szabályozó, külső tápellátás nélkül
Alacsony sebességű légáramhoz
Egyszerűsített projektkezelés, a néveleges méret alapján leadott rendelésekkel

Különleges ismérvek

A térfogatáram egy külső skála használatával állítható be, nincs szükség szerszámra
A motor egyszerűen, utólagosan felszerelhető
Megfelelő működés, még nem ideális rááramlási és leáramlási feltételek között is (1,5D egyenes rész szükséges rááramlás)
Tetszőlegesen beépíthető
Minden egységen szállítás előtt áramlástechnikai hatáspróbát végeznek egy speciális tesztberendezésen

Leírás

Alkatrészek és tulajdonságok

Üzembe helyezésre kész szabályozó
Szabályozólap alacsony súrlódású lamellákkal
Műanyag zsák, mely csillapító elemként is funkcionál
Laprugó
A térfogatáram értéket egy mutatós forgókapcsolóval lehet beállítani
Ajakos tömítés

Tartozékok

VFC

ALACSONY SEBESSÉGŰ LÉGÁRAMHOZ

Kör keresztmetszetű segédenergia nélküli térfogatáram szabályozók a befúvás
és elszívás szabályozásához állandó térfogatáramú, alacsony légsebességű
rendszerekhez

Akár 0,8 m/s levegő áramlási sebességtől
Rendkívül egyszerű üzembe helyezés
A térfogatáram a ház külsején található forgókapcsoló és skála
segítségével állítható be
Változó térfogatáramokhoz a motor egyszerűen, utólagosan felszerelhető
Tetszőlegesen irányban beépíthető, karbantartásmentes
Készülékház tömörség az EN 1751 szerint, C osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők

CA, CS vagy CF típusú kiegészítő hangcsillapító az áramlási zaj
csillapítására
WL típusú meleg vizes hőcserélő és EL típusú elektromos utófűtő a légáram
utófűtéséhez
Motor, változó térfogatáramokhoz, V  / V  kapcsoláshozmin max
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Min/Max motorok: Motorok a minimális és maximális térfogatáram beállított értékek közötti váltáshoz
Moduláló motorok: Motorok a térfogatáram fokozatmentes állításhoz

Hasznos tartozékok

CA, CS vagy CF típusú kiegészítő hangcsillapító
WL típusú hőcserélő
EL típusú elektromos utófűtő

Szerkezeti ismérvek

Kör keresztmetszetű készülékház
Ajakos tömítésű csőcsonk a kör keresztmetszetű, az EN 1506-nak vagy EN 13180-nak megfelelő légcsatornák csatlakoztatásához
Szabályozólap alacsony súrlódású csapágyakkal és speciális csillapító zsákkal

Anyagok és felületek

A készülékház horganyzott acélból készült
A szabályozólap és a többi alkatrész magas minőségű műanyagból készültek, UL 94, V1; és DIN 4102 szabványoknak megfelelő, B2 anyagbesorolás
Rozsdamentes acél laprugó
Poliuretán csillapító zsák

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
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