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W teatrach, salach wykładowych, szpitalnych salach operacyjnych, studiach nagraniowych
systemy wentylacji i klimatyzacji powinny zapewniać maksymalny komfort, przy równoczesnym
zachowaniu niskiego poziomu hałasu. Regulatory zmiennego przepływu TZ-Silenzio i
TA-Silenzio firmy TROX opracowane zostały do stosowania w budynkach o wysokich
wymaganiach akustycznych, w instalacjach z małymi prędkościami przepływu powietrza.
Przeznaczone są do instalacji nawiewnych (TZ-Silenzio) i wywiewnych (TA-Silenzio).

  

  
Urządzenia VARYCONTROL typu TA-Silenzio produkcji TROX to skrzynkowe regulatory
przepływu do systemów wywiewnych ze zmienną ilością powietrza, o małych prędkościach
przepływu. Regulatory te mogą spełniać prawie każdą funkcję kontrolną, regulacyjną i odcięcia
przepływu w systemach klimatyzacji pomieszczeń, a szczególnie są polecane dla instalacji o
wysokich wymaganiach akustycznych.
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Regulator VAV wyposażony jest w czujnik różnicy ciśnienia do pomiaru strumienia objętości
powietrza. Komponenty automatyki wyposażone są w przetwornik różnicy ciśnienia,
przekształcający zmierzoną wartość w sygnał elektryczny, sterownik i siłownik. Funkcja
regulacji może być realizowana za pomocą regulatora Easy, kompaktowego lub uniwersalnego.
W większości zastosowań wielkość nastawy przesyłana jest w postaci sygnału sterującego z
pomieszczeniowego regulatora temperatury. Regulator porównuje wartość rzeczywistą z
wartością zadaną i w przypadku różnicy pomiędzy tymi wartościami wysyła sygnał regulacyjny
do siłownika. Zintegrowany tłumik redukuje hałas generowany przez elementy dławiące
strumień przepływającego powietrza.

  

        

Wybrane cechy produktu:

    -  Regulatory zmiennego przepływu powietrza, ze zintegrowanym wysokoskutecznym tłumikiem, dostępne w pięciu wielkościach nominalnych
    -  Optymalne rozwiązanie do systemów z prędkością przepływu powietrza od 0,7 do 6m/s
    -  Wysoka dokładność regulacji nawet w niekorzystnych warunkach napływu
    -  Kompaktowa konstrukcja z obustronnym prostokątnym podłączeniem
    -  Elektroniczne komponenty regulacyjne do różnych zastosowań (Easy, Compact, uniwersalny)
    -  Szczelność zamkniętej przepustnicy klasa 4 zgodnie z PN-EN 1751; szczelność obudowy klasa B zgodnie z PN-EN 1751
    -  Duży zakres regulacji: od około 10 do 100% nominalnego strumienia objętości powietrza.
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