




Toepassing

Toepassing

Ronde inregelkleppen type VFR worden toegepast voor het inregelen van luchthoeveelheden in luchtbehandelingsinstallaties.
Instellen van de volumestroom traploos door de instelknop met aanwijzer
De servomotor kan later eenvoudig worden gemonteerd.
Bij minimale instelling (stand 0) blijft een luchthoeveelheid stromen afhankelijk van het drukverschil.

Speciale kenmerken

Insteldiagram op iedere inregelklep
De servomotor kan later eenvoudig gemonteerd worden

Beschrijving

Uitvoeringen

Verzinkte staalplaat
A2: Roestvast staal

Onderdelen en eigenschappen

Inregelklep
Instelknop met aanwijzer
Traploze instelling van 0 tot 10
Insteldiagram
Lipafdichting

VFR

VOOR INREGELEN VAN LUCHTHOEVEELHEDEN

Ronde inregelkleppen voor het inregelen van luchthoeveelheden en drukken in
toevoer- en afvoersystemen

Iedere inregelklep met insteldiagram voor snelle in bedrijfsname op locatie
Voor kanaaldrukken tot 1000 Pa.
Instelling vanaf buiten met een instelknop en schaalverdeling
De servomotor kan later eenvoudig worden gemonteerd.
Lekkage van behuizing volgens EN 1751, klasse C

Optionele uitrusting en toebehoren

Servomotor met potentiometers
Servomotor met mechanische aanslagen
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Toebehoren

Min-Max-servomotor: servomotor voor omschakeling van gewenste waarde
Variabele servomotor: servomotor voor variabele luchthoeveelheden

Constructiegegevens

Aansluiting met lipafdichting, passend op ronde lucthkanalen volgens EN 1506 resp. EN 13180
Grote stabiliteit door dubbele ril
Klepblad zonder dichting met omlopende spleet van ca. 3 mm

Materialen en afwerking

Instelknop, klepblad en glijlagers van kunststof volgens UL94 vlamwerend (V 0).

Uitvoering verzinkt staalplaat (P1)

Huis van verzinkt plaatstaal.

Uitvoering roestvaststaal (A2)

Huis van roestvaststaal 1.4301

TECHNISCHE INFORMATIE

Functieomschrijving

De aanpassing van de luchthoeveelheid van kanalensecties en luchtroosters vindt plaats door het instellen van de bijhorende drukverschillen op de
inregelkleppen De instelhoek voor de gewenste luchthoeveelheid bij het betreffende drukverschil kan van het insteldiagram worden afgelezen. Voor het
instellen wordt de instelknop met aanwijzer traploos tussen 0 en 10 ingesteld.
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Inregelklep in ronde uitvoering, voor het inregelen van luchthoeveelheden in luchtbehandelingsinstallaties, voor toevoer- of afvoerlucht, in tien grootten.

Voor kanaaldrukken tot 1000 Pa.

Afsluitklep montagegereed, bestaande uit huis met klepblad en handinstelling voor traploze instelling.

Aansluiting met lipafdichting, passend op ronde luchtkanalen volgens EN 1506 resp. EN 13180

Luchtdichtheid van het huis volgens EN 1751, klasse C.

Speciale kenmerken

Insteldiagram op iedere inregelklep
De servomotor kan later eenvoudig gemonteerd worden

Materialen en afwerking

Instelknop, klepblad en glijlagers van kunststof volgens UL94 vlamwerend (V 0).

Uitvoering verzinkt staalplaat (P1)

Huis van verzinkt plaatstaal.

Uitvoering roestvaststaal (A2)

Huis van roestvaststaal 1.4301

Uitvoeringen

Verzinkte staalplaat
A2: Roestvast staal

Technische gegevens

Nominale grootten: 80 - 250 mm
Luchthoeveelheidsbereik: 9 – 615 l/s of 32 – 2215 m³/h
Minimaal drukverschil:  20 Pa
Maximaal toelaatbare drukverschil: 1000 Pa
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