




Alkalmazás

Alkalmazás

TVLK típusú, kör keresztmetszetű műanyag LABCONTROL VAV-készülék vegyifülkék és elszívók térfogatáramának szabályozásához
Használható szennyezett levegőhöz
Zárt láncú térfogatáram-szabályozás külső tápellátással
Lezárás kapcsolóval (beszerzése a megrendelő feladata)

Különleges ismérvek

Magas szabályozási pontosság kedvezőtlen rááramlási viszonyok esetén is
Integrált kihúzható nyomáskülönbség-érzékelő 3 mm-es mérőfuratokkal (por és szennyeződések ellen védve)
Fém alkatrészek nem érintkeznek a légárammal
Gyári beállítás vagy felprogramozás és áramlástechnikai tesztelés
A térfogatáram mérhető és helyileg szabályozható; további beállítókészülékre vagy konfigurációs szoftverre lehet szükség

Leírás

TVLK

LABORATÓRIUMOKRA ÉS VEGYIFÜLKÉKRE
OPTIMALIZÁLVA

Műanyag, kör keresztmetszetű VAV-készülékek agresszív közeget tartalmazó
levegő elszívásához laboratóriumokban és gyártóüzemekben

A készülékház és a szabályozólap lángálló polipropilén anyagú
Kompakt kialakítás, csak 400 mm hosszú
Magas szabályozási pontosság kedvezőtlen rááramlási viszonyok esetén is
Gyors reagálású meghajtással együtt (légkezelő rendszerek)
Térfogatáram mérés torlótesttel vagy fúvókával
A kicsúsztatható érzékelő csövek könnyű tisztítást tesznek lehetővé
Légtömör zárást biztosít az EN 1751 szabvány szerint , 4 osztály
Készülékház tömörség az EN 1751 szerint, C osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők

Karima mindkét oldalon
CAK típusú műanyag kiegészítő hangcsillapító az áramlási zaj
csillapítására
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Változatok

TVLK: VAV-készülék
TVLK-FL: VAV-készülék mindkét végén karimával

Alkatrészek és tulajdonságok

Mechanikus alkatrészekből és szabályozó alkatrészekből álló üzemkész egység
Átlagoló nyomáskülönbség-érzékelő a térfogatáram mérésére; tisztításhoz eltávolítható
Lezárólap
Gyárilag összeszerelt szabályozók vezetékeléssel és csövekkel
Minden egységen szállítás előtt áramlástechnikai hatáspróbát végeznek egy speciális tesztberendezésen
Az egységen lévő tesztelést igazoló címke tartalmazza a vonatkozó adatokat

Tartozékok

LABCONTROL: szabályozó elemek komplett labortechnikai felügyeleti és szabályozó rendszerekhez
Universal szabályozó: szabályozó, nyomáskülönbség jeladó és speciális célú meghajtó

Kiegészítők

Ellenkarima mindkét végén

Hasznos tartozékok

CAK típusú műanyag kiegészítő hangcsillapító szigorú akusztikai elvárásokhoz

Szerkezeti ismérvek

Kör keresztmetszetű készülékház
Rövid készülékház: 392 mm karima nélkül, 400 mm karimával
Csőcsatlakozás, légcsatornákhoz megfelelő, DIN 8077
Mindkét csőcsonk átmérője azonos (250 mm)
A szabályozólap helyzete kívülről, a tengely hosszabbításán van jelölve

Anyagok és felületek

A készülékház és a szabályozólap lángálló polipropilén (PP) anyagú, gyúlékonyság az UL 94, V-0 alapján
A nyomáskülönbség érzékelő (torlótesttel vagy dűznivel), valamint polipropilén (PP) anyagú siklócsapágy
A szabályozólap tömítése hőre lágyuló elasztomer (TPE) anyagú

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
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