
Alkalmazás

Alkalmazás

VFL típusú, kör keresztmetszetű légmennyiség-korlátozók, melyekkel egyszerűen tartathatóak egyensúlyban a térfogatáramok légkondicionáló rendszerekben
Önműködő mecahnizmussal ellátott légmennyiség-korlátozó, külső tápellátás nélkül
Egyszerűsített projektkezelés, a néveleges méret alapján leadott rendelésekkel
A kívánt térfogatáram egy skálán állítható be

Különleges ismérvek

Segédenergia nélküli működés
Alacsony súrlódású csillapító zsák
Kör keresztmetszetű légcsatornákhoz
Ajakos tömítés a tökéletes illeszkedéshez
Aerodinamikai teszteken esett át, a gyárban beállítják egy referencia térfogatáramhoz
Egy matricán láthatóak a térfogatáramok (l/s, m³/h és cfm), melyekre az egyes korlátozók beállíthatóak

VFL

LÉGCSATORNÁBA HELYEZHETŐ LÉGMENNYISÉG-
KORLÁTOZÓ

Kör keresztmetszetű, önműködő mechanikus szabályozók, melyek a
légcsatornába helyezhetőek, melyekkel könnyen kiegyensúlyozhatóak az
állandó térfogatáramok a szellőző és légkondicionáló rendszerekben

Egyedi, akusztikailag optimalizált lezárólap él
Gyorsan és könnyen üzembe helyezhető az építkezés helyszínén
Térfogatáram beállítási pont tartományok minden egyes névleges mérethez
Egy skála segítségével precízen és egyszerűen beállítható a térfogatáram
A legpontosabb a behelyezhető szabályozók közül
Akár 0,8 m/s levegő áramlási sebességtől
Tetszőlegesen irányban beépíthető, karbantartásmentes
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Leírás

Alkatrészek és tulajdonságok

Üzembe helyezésre kész korlátozó
Szabályozólap alacsony súrlódású lamellákkal
Műanyag zsák, mely csillapító elemként is funkcionál
Laprugó
Ajakos tömítés
Több fokozatban beállítható térfogatáram értékek

Szerkezeti ismérvek

Kör keresztmetszetű készülékház
Kör keresztmetszetű csövekbe helyezhető, EN 1506 vagy EN 13180
Ajakos tömítés a tökéletes illeszkedéshez
Optimális akusztikus jellemzőkkel rendelkező lezárólap alacsony súrlódású csapágyakkal és speciális csillapító zsákkal
Eltérő szabályozólap kialakítás és térfogatáram matrica a 150-es névleges mérethez

Anyagok és felületek

A ház és a szabályozólap magas minőségű műanyagból készült, UL 94, V1; és DIN 4102 szabványoknak megfelelő, B2 anyagbesorolás
Rozsdamentes acél laprugó
Poliuretán csillapító zsák

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
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