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Управляващи компоненти  
за регулатори VAV
Тип Universal, статичен

1

Модулни компоненти на управлението за регулатори VAV, 
особено за  агресивни среди в системи за изтегляне на въздух

 ■ Избор на модули въз основа на приложение
 ■ Задвижващи механизми с избрани усилия на задвижващите механизми

По избор
 ■ Задвижващи механизми с функция безопасност за „лопатка на клапата  

ОТВОРЕНА“ и „лопатка на клапата ЗАТВОРЕНА“ 
(задвижващи  механизми с възвратна пружина)

Универсален, статичен 1.3 –

X XУниверсален, статичен testregistrierung
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За изтегляне на замърсен въздух или за  
управление на налягането



Управляващи компоненти за регулатори VAV
Обща информация Универсален, статичен
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1
Тип

Универсален, статичен Обща информация 1.3 – 47
Управление на обемния разход – BP* 1.3 – 51
Управление на обемния разход – BB* 1.3 – 57
Управление на дебита – XD* 1.3 – 62
Управление на диференциалното налягане – BR*, BS* 1.3 – 67
Управление на диференциалното налягане – BG*, BH* 1.3 – 73
Управление на диференциалното налягане – XE*, XF* 1.3 – 79

Приложение
– Електронните контролери на дебита от  

типа Universal (статичен) са предназначени  
за използване с регулатори VAV.

– Управление на дебита или управление на  
диференциалното налягане въз основа на  
измерването на статичното диференциално  
налягане

– Динамичният преобразувател на  
диференциално налягане и електронният  
контролер могат да бъдат монтирани  
заедно в един корпус или в отделни корпуси

– Задвижващият механизъм или задвижващ  
механизъм с възвратна пружина е отделно

– Изходящите сигнали на контролера на  
температурата в помещението,  
централизираният BMS, контролера на  
качеството на въздуха или аналогични  
модули управляват зададената стойност на  
дебита

– Принудително управление с помощта на  
превключватели или релета

– Действителната стойност на обемната  
скорост на потока или действителната  
стойност на диференциалното налягане е  
на разположение като линеен сигнал на  
напрежение

– Параметрите на контролера са зададени  
заводски

– Не се изисква настройка на обекта
– Моля отбележете, че в критични случаи  

изпитването за съвместимост на  
материалите трябва да бъде извършено на  
регулатора за въздух и преобразувателя на  
диференциално налягане, като се вземат  
предвид участващите вредни вещества и  
концентрациите, в които те се намират.

Техническо обслужване
– Корекцията на нулевата точка на  

преобразувателя статично диференциално  
налягане трябва да се извършва веднаж  
годишно (препоръка)

 

Основна информация и номенклатура 1.5 – 1

Страница
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Описание

Контролер Universal  
VRP-M

Пример

Всички приставки са  определени с кода на  поръчката на  регулатора VAV.

Контролер Universal, статичен, за регулатори VAV, управление на обемния разход
Подро 
бност 
и за  
кода  

на  
поръч 
ката

Контролер Преобразувател на статично 
диференциално  налягане Задвижващ механизъм Регулатори  

VAV

Номер на  
част Моде л Номер на част Модел Номер на  

част Модел Тип

BP3 M466EN6 VRP- M M546EJ1 VFP-300  M466EQ9  NM24A-V-ST ① ④

BP1 M466EN6 VRP- M M546EJ1 VFP-300 M466ER0  SM24A-V-ST ②

BPB M466EN6 VRP- M M546EJ1 VFP-300  M466EQ9 NF24A-ST 
(задвижващ механизъм с възвратна  пружина) ① ②

BPG M466EN6 VRP- M M546EJ1 VFP-300  M466EQ3 LMQ24A-SRV-ST
 (бързодействащ задвижващ  механизъм) ① ② ④

BB3 M546EG2 VRP M546EJ1 VFP-300 M466DJ8  NM24A-V ① ③ ④
BB1 M546EG2 VRP M546EJ1 VFP-300 M466DG8  SM24A-V ②

BBB M546EG2 VRP M546EJ1 VFP-300 M466DR1 NF24A-V
(задвижващ механизъм с възвратна пружина) ① ② ③

XD1 M546ED5 GUAC -S3 – – M466EL7 227-024-08-V ① ② ③

XD3 M546ED5 GUAC -S3 – – M466EM0 238-024-15-V 
(задвижващ механизъм с възвратна  пружина) ① ②

① TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA, TVJ
② TVT
③ TVRK 
④ TVLK

① TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA, TVJ
② TVT
③ TVRK 
④ TVLK
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Контролер Universal, статичен, за регулатори VAV, управление на диференциалното налягане
Подро 
бност 
и за  
кода  

на  
поръч 
ката

Контролер
Преобразувател на 

статично диференциално  
налягане

Задвижващ механизъм Регулатори  
VAV

Номер на  
част Моде л Номер на 

част Модел Номер на  
част Модел Тип

BR3 M546EN6 VRP- M M546EJ6 VFP-100  M466EQ9  NM24A-V-ST ①

BR1 M546EN6 VRP- M M546EJ6 VFP-100 M466ER0  SM24A-V-ST ②

BRB M546EN6 VRP- M M546EJ6 VFP-100 M466DR2 NF24A-V-ST 
(задвижващ механизъм с възвратна  пружина) ① ②

BRG M546EN6 VRP- M M546EJ6 VFP-100  M466EQ3 NMQ24A-SRV-ST 
(бързодействащ задвижващ  механизъм) ① ②

BS3 M546EN6 VRP- M M546EJ7 VFP-600  M466EQ9  NM24A-V-ST ①

BS1 M546EN6 VRP- M M546EJ7 VFP-600 M466ER0  SM24A-V-ST ②

BSB M546EN6 VRP- M M546EJ7 VFP-600 M466DR2 NF24A-V-ST
 (задвижващ механизъм с възвратна  пружина) ① ②

BSG M546EN6 VRP- M M546EJ7 VFP-600  M466EQ3 NMQ24A-SRV-ST 
(бързодействащ задвижващ  механизъм) ① ②

BG3 M546ED1 VRP- STP M546EJ6 VFP-100 M466DJ8  NM24A-V ①

BG1 M546ED1 VRP- STP M546EJ6 VFP-100 M466DG8  SM24A-V ②

BGB M546ED1 VRP- STP M546EJ6 VFP-100 M466DR1 NF24A-V 
(задвижващ механизъм с възвратна пружина) ① ②

BH3 M546ED1 VRP- STP M546EJ7 VFP-600 M466DJ8  NM24A-V ① ②

BH1 M546ED1 VRP- STP M546EJ7 VFP-600 M466DG8  SM24A-V ②

BHB M546ED1 VRP- STP M546EJ7 VFP-600 M466DR1 NF24A-V 
(задвижващ механизъм с възвратна пружина) ① ②

XE1 M546ED6 GUAC -P1 – – M466EL7 227-024-08-V ① ②

XE3 M546ED6 GUAC -P1 – – M466EM0 238-024-15-V
 (задвижващ механизъм с възвратна  пружина) ① ②

XF1 M546ED7 GUAC -P6 – – M466EL7 227-024-08-V ① ②

XF3 M546ED7 GUAC -P6 – – M466EM0 238-024-15-V
 (задвижващ механизъм с възвратна  пружина) ① ②

① TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA, TVJ
② TVT
③ TVRK

① TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA, TVJ
② TVT
③ TVRK

Всички приставки са  определени с кода на  поръчката на  регулатора VAV.
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Функционално описание
Дебита се определя чрез измерване на  
диференциалното налягане (ефективното  
налягане). За тази цел регулаторът VAV е  
оборудван с датчик за диференциално  
налягане.
Преобразувателят на статичното  
диференциално налягане преобразува  
ефективното налягане в сигнал на  
напрежение. Действителната стойност на  
дебита следователно е достъпна като сигнал  
на напрежение. Заводската настройка е  
такава, че 10 V– винаги съответства на  
номиналния дебит (ном.).
Зададената стойност на дебита идва от  
контролер с по-високо ниво (напр. контролер  
на температурата в помещението, контролер  
на качеството на въздуха, BMS) или от  
контактите на превключватели. Управлението  
на променливия дебит води до стойности  
между мин. и макс.. Възможно е да се отмени  
управлението на температурата в  
помещението, напр. чрез пълно затваряне на  
въздуховода.
Контролерът сравнява зададената стойност  
на дебита с действителната стойност и  
управлява съобразно с това задвижващия  
механизъм.
Параметрите на дебита мин. и макс. са  
зададени на потенциометрите (VRP) или са  
записани в контролера. Диапазоните на  
напрежението са заводски записани в  
контролера. Промени на обекта на клиента  
могат да бъдат направени лесно с помощта на  
потенциометър, регулиращ инструмент или  
портативен компютър с инструмент за  
обслужване.

Управление на дебит
–  Контролерът на дебита работи независимо  

от налягането на въздуховода
– Флуктуациите на налягането не водят до  

постоянни промени на дебита
– За предотвратяване управлението да стане  

нестабилно е определена зона на  
нечувствителност, в рамките на която  
лопатката на клапата не се премества

– Заводски зададените параметри на дебита  
могат да бъдат променени от потребителя
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Функциониране

Управление на дебит

Принцип на работа – Universal TROX/Belimo

+ −


①

④ ③

②

① Преобразувател на диференциално налягане
② Задвижващ механизъм
③ Контролер на дебит
④ Сигнал за зададената стойност на величината

Принцип на работа – Universal TROX/Gruner

+ −


①

④ ③

②

① Преобразувател на диференциално налягане
② Задвижващ механизъм
③ Контролер на дебит
④ Сигнал за зададената стойност на величината



Управляващи компоненти за регулатори VAV
Обща информация Универсален, статичен

04/2013 – DE/bg

1

K5 – 1.3 – 50

Принцип на работа – Universal TROX/Belimo

+

−
Δp ①

③④

②

① Преобразувател на диференциално налягане
② Задвижващ механизъм
③ Контролер на диференциалното налягане
④ Сигнал за зададената стойност на величината
∆p Свързване на диференциалното налягане 

Принцип на работа – Universal TROX/Gruner

+

−
Δp ①

③④

②

① Преобразувател на диференциално налягане
② Задвижващ механизъм
③ Контролер на диференциалното налягане
④ Сигнал за зададената стойност на величината
∆p Свързване на диференциалното налягане 

Функционално описание
Преобразувателят на статичното  
диференциално налягане преобразува  
диференциалното налягане в сигнал на  
напрежение. Действителната стойност на  
диференциалното налягане е на  
разположение като сигнал на напрежение.  
Заводската настройка е такава, че 10 V–  
винаги съответства на номиналното  
диференциално налягане (Δpном.).
Зададената стойност на диференциалното  
налягане е или постоянна стойност или идва  
от регулатора на зададена стойност или от  
контактите на превключвателя.
Контролерът сравнява зададената стойност  
на диференциалното налягане с  
действителната стойност и управлява  
съответно задвижващия механизъм.
Параметрите на диференциалното налягане  
са зададени на потенциометра (VRP-STP) или  
записани в контролера. Диапазоните на  
напрежението са заводски записани в  
контролера. Промени на обекта на клиента  
могат да бъдат направени лесно с помощта на  
потенциометър, регулиращ инструмент или  
портативен компютър с инструмент за  
обслужване.

Контрол на диференциалното налягане 
–  Контролерът на диференциалното  

налягане работи независимо от налягането  
на въздуховода

– Флуктуациите на налягането не водят до  
промени в постоянното диференциално  
налягане

– За предотвратяване управлението да стане  
нестабилно е определена зона на  
нечувствителност, в рамките на която  
лопатката на клапата не се премества

– Заводски зададените параметри на  
диференциалното налягане могат да бъдат  
променени от потребителя

Управление на постоянното налягане
– Релета или контакти на превключвател,  

свързан към входа на управляващия сигнал  
Y/Z могат да бъдат използвани за достигане  
на постоянни налягания Pмин. и Pмакс. или за  
отменяне на различни настройки за  
управление.

Контрол на  
диференциалното  
налягане 
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Приложение
– Електронен контролер на дебита VRP-M,  

комбиниран с преобразувател на статично  
диференциално налягане VFP-300, като  
контролер Universal

– Управление с променлив или постоянен  
дебит на въздух

– Скоростта на потока се измерва с помощта  
на статичен принцип на измерване

– Обхватът на напрежението за сигналите за  
действителната и зададената стойност на  
величината е 0 – 10 V– или 2 – 10 V–

– Отделни входове за принудителни  
управления разрешават централизирано  
превключване на групи от контролери

– С интерфейс за MP шина: до осем  
потребителя, като напр. VRP-M, могат да  
бъдат адресирани на MP шина (LAN). Това  
позволява интеграция със системи от по- 
високо ниво. Контролер DDC с интерфейс  
за MP шина, за да управлява контролер  
Universal. Интерфейс Belimo UK24LON за  
LonWorks системи; UK24EIB за EIB системи;  
UK24MOD за Modbus системи; UK24BAC за  
BACnet.

Конструкция
Контролер на дебита VRP-M с преобразувател  
на статично диференциално налягане VFP-300
– BP3: Задвижващ механизъм NM24A-V-ST за  

TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ,  
TVLK

– BP1: Задвижващ механизъм SM24A-V-ST за  
TVT

– BPB: Задвижващ механизъм с възвратна  
пружина NF24A-V-ST за TVR, TZ-Silenzio,  
TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ, TVT

– BPG: Бързодействащ задвижващ  
механизъм LMQ24A-SRV-ST за TVR, TZ- 
Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ, TVT,  TVLK

Полезни допълнения
– AT-VAV-B: Регулиращ инструмент

Диапазони на напрежението на сигнала
– 0: 0 – 10 V–
– 2: 2 – 10 V– с функция за изключване  

(< 0,1 V–)

Режими на работа
E: Единичен и M: Водещ
– мин.: Минимален дебит
– макс.: Максимален дебит

S: Работа в управляем режим
– мин.: 0 %
– макс.: Съотношение на дебита спрямо  

водещия контролер

F: Постоянна стойност
– мин.: постоянен дебит
– макс.: 100 %

Параметрите са заводски зададени. Клиентът  
определя желания режим на работа и  
дебитите в кода на поръчката в момента на  
поръчването.

Пуск
– Не се изисква настройка на обекта
– Когато регулаторите VAV се монтират,  

важно е да се определи на всяка стая  
правилния регулатор въз основа на  
поръчаните дебити

– След успешен монтаж и окабеляване,  
контролерът е готов за използване

– Параметрите на дебита мин. и макс. могат  да 
бъдат настроени на по-късен етап с  
помощта на регулиращ инструмент
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Описание

  ...  /  BP*  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Контролер Universal  
VRP-M

Контролер на дебита и диференциалното налягане VRP-M
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (прав ток) 24 V– ± 10 %

Номинална мощност (променлив ток) включително преобразувател на диференциалното  
налягане, без задвижващ механизъм макс. 2,6 VA

Номинална мощност (прав ток) включително преобразувател на диференциалното  
налягане, без задвижващ механизъм макс. 1,1 VA

Сигнален вход за зададената стойност 0 – 10 V–, Ra > 200 kΩ
Сигнален изход за действителната стойност 0 – 10 V–, макс. 0,5 mA
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
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Преобразувател на  
статично  
диференциално  
налягане VFP-300

Задвижващ механизъм  
NM24A-V-ST

Задвижващ механизъм  
SM24A-V-ST

Преобразувател на статично диференциално налягане VFP-300
Захранващо напрежение от контролера
Диапазон на измерване 0 – 300 Pa
Линейност ± 3 Pa
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG

Задвижващи механизми NM24A-V и NM24A-V-ST
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 5,5 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 4 W
Въртящ момент 10 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,71 кг

Задвижващи механизми SM24A-V и SM24A-V-ST
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 6 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 4 W
Въртящ момент 20 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,91 кг
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Задвижващ механизъм  
с възвратна пружина  
NF24A-V-ST

Бързодействащ  
задвижващ механизъм  
LMQ24A-SRV-ST

Задвижващи механизми с възвратни пружини NF24A-V и NF24A-V-ST
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 9 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 6,5 W
Въртящ момент 10 Нм
Продължителност на работа за 90° < 75 сек
Време за работа на възвратната пружина < 20 сек
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 1,91 кг

Бързодействащ задвижващ механизъм LMQ24A-SRV-ST
Захранващо напрежение от контролера VRP-M
Номинална мощност (променлив ток) макс. 23 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 13 W
Въртящ момент 4 Нм
Продължителност на работа за 90° 2,5 сек.
Управляващ сигнал от контролера VRP-M
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,81 кг
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Функциониране

Характеристики

VRP-M

③

④

①

②

① Контролер VRP-M
② Кабел за преобразувател на диференциално  

налягане
③ Кабел за задвижващ механизъм
④ Сигнални лампи

0 – 10 V DC

= w
10setpoint (max      min)    min

+−

0 – 10 V DC

=actual nom
U5
10

Характеристика на сигнала за зададената  
стойност на величината

0 2 10 V DC

①

② min

max

Setpoint value signal

Vo
lu

m
e 

flo
w

min unit

nom (100%)

① 0 – 10 V–
② 2 – 10 V–

Характеристика на сигнала за  
действителната стойност на величината

0 2 10 V DC

①

②

min unit

nom (100%)

Actual value signal U5

Vo
lu

m
e 

flo
w

Se
tti

ng
 ra

ng
e

① 0 – 10 V–
② 2 – 10 V–

2 – 10 V DC

= w − 2
8setpoint (max      min)    min

+−

2 – 10 V DC

=actual nom
U5 − 2

8
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Електрическо  
свързване

Universal: VRP-M

Разположение на клемите

~ w MP U5 z2z1

Universal

2 3 4 5 6 71
⊥

① ② ③

① Щепселно съединение за преобразувател на  
диференциално налягане

② Щепселно съединение за задвижващ  
механизъм

③ Щепселно съединение за регулиращ  
инструмент

1 ⊥: Земя, неутрала
2 ~: Захранващо напрежение
3 w: Сигнал за зададената стойност
  на  величината
4 MP: MP шина
5 U5: Сигнал за действителната стойност
6 z1: Принудително управление 1
7 z2: Принудително управление 2
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Universal: VRP-M

Управление на променливия обемен разход и принудително управление

2 3 4 5 6 71

2 3 4 5 6 71

24 V Room temperature
controller
~ y⊥

S4 S3 S2 S1

Universal

Operating mode E, M, F

Slave controller Universal

Operating mode S

Функции на превключвателя
S1 Изключване ЗАТВОРЕНО
S2 Максимален дебит макс.
S3 Междинна скорост на потока межд. 
 (само със  захранващо напрежение 24 V~)
S4 Лопатка на клапата ОТВОРЕНА; има  предимство 

пред всички останали принудителни  управления

Всички ОТВОРЕНИ: Променлив дебит

 При комбиниране на няколко принудителни  
управления, превключвателите трябва да бъдат  
взаимно свързани, за да се предотвратят къси  
съединения.

 Диод: напр. 1N 4007
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Приложение
– Електронен контролер на дебита VRP,  

комбиниран с преобразувател на статично  
диференциално налягане VFP-300, като  
контролер Universal

– Управление с променлив или постоянен  
дебит на въздух

– Скоростта на потока се измерва с помощта  
на статичен принцип на измерване

– Обхватът на напрежението за сигналите за  
действителната и зададената стойност на  
величината е 2 – 10 V–

– Отделни входове за принудителни  
управления разрешават централизирано  
превключване на групи от контролери

Конструкция
Контролер на дебита VRP с преобразувател  на 
статично диференциално налягане VFP-300
– BB3: Задвижващ механизъм NM24A-V-ST за  

TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ,  
TVRK, TVLK

– BB1: Задвижващ механизъм SM24A-V-ST за  
TVT

– BBB: Задвижващ механизъм с възвратна  
пружина NF24A-V-ST за TVR, TZ-Silenzio,  
TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ, TVT, TVRK

Диапазон на напрежението на сигнала
– 2: 2 – 10 V–

Режими на работа
E2: Единичен и M2: Водещ
– мин.: Минимален дебит
– макс.: Максимален дебит

S2: Работа в управляем режим
– мин.: 0 %
– макс.: Съотношение на дебита спрямо  

водещия контролер

F2: Постоянна стойност
– мин.: постоянен дебит
– макс.: 100 %

Параметрите са заводски зададени. Клиентът  
определя желания режим на работа и  
дебитите в кода на поръчката в момента на  
поръчването.

Пуск
– Не се изисква настройка на обекта
– Когато регулаторите VAV се монтират,  

важно е да се определи на всяка стая  
правилния регулатор въз основа на  
поръчаните дебити

– След успешен монтаж и окабеляване,  
контролерът е готов за използване

– Параметрите на дебита мин. и макс. могат  да 
бъдат настроени на по-късен етап с  
помощта на потенциометри

 

K5 – 1.3 – 57

Описание

  ...  /  BB*  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Контролер Universal  
VRP

Контролер на обемния разход VRP
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Номинална мощност (променлив ток) без задвижващ механизъм макс. 2,6 VA
Сигнален вход за зададената стойност 2 – 10 V–, Ra >100 kΩ
Сигнален изход за действителната стойност 2 – 10 V– линеен, макс. 0,5 mA
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG

Преобразувател на  
статично  
диференциално  
налягане VFP-300

Преобразувател на статично диференциално налягане VFP-300
Захранващо напрежение от контролера
Диапазон на измерване 0 – 300 Pa
Линейност ± 3 Pa
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
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Задвижващ механизъм  
NM24A-V

Задвижващ механизъм  
NM24A-V

Задвижващи механизми NM24A-V и NM24A-V-ST
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 5,5 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 4 W
Въртящ момент 10 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,71 кг

Задвижващи механизми SM24A-V и SM24A-V-ST
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 6 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 4 W
Въртящ момент 20 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,91 кг

Задвижващ механизъм  
с възвратна пружина  
NF24A

Задвижващи механизми с възвратни пружини NF24A-V и NF24A-V-ST
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 9 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 6,5 W
Въртящ момент 10 Нм
Продължителност на работа за 90° < 75 сек
Време за работа на възвратната пружина < 20 сек
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 1,91 кг
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Функциониране VRP

①

②

⑤

③

④

① Контролер VRP
② Потенциометър за мин. 
③ Потенциометър за макс. 
④ Кабел за преобразувател на диференциално  

налягане
⑤ Кабел за задвижващ механизъм

Характеристики Характеристика на сигнала за зададената  
стойност на величината

0 2 10 V DC

min

max

Setpoint value signal w₁

Vo
lu

m
e 

flo
w

min unit

nom (100%)

Характеристика на сигнала за  
действителната стойност на величината

0 2 10 V DC

min unit

nom (100%)

Actual value signal U5

Vo
lu

m
e 

flo
w

Se
tti

ng
 ra

ng
e

2 – 10 V DC

setpoint = w₁ − 2
8 (max      min)    min

  +−

2 – 10 V DC
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U5 − 2
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Електрическо  
свързване

Universal: VRP

Разположение на клемите

~ w₁ w₂ U5 y z

Universal

2 3 4 5 6 71
⊥

① ②

① Щепселно съединение за преобразувател на  
диференциално налягане VFP

② Щепселно съединение за задвижващ  
механизъм

1 ⊥: Земя, неутрала
2 ~: Захранващо напрежение
3 w₁: Сигнал за зададената стойност
  на  величината
4 w₂: Сигнал за зададената стойност
  на  величината (0 – 20 V фазова отсечка)
5 U5: Сигнал за действителната стойност
6 y: Сигнал за задвижващия механизъм
7 z: Принудително управление
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Universal: VRP

Управление на променливия дебит и принудително управление, 
сигнал на напрежение  2 до 10 V–

2 3 4 5 6 71

2 3 4 5 6 71

24 V Room temperature
controller
~ y⊥

S4 S3 S2 S1

Universal

Operating mode E, M, F

Slave controller Universal

Operating mode S

Функции на превключвателя
S1 Изключване ЗАТВОРЕНО
S2 Максимален дебит макс.
S3 Минимална обемна скорост на потока мин.
S4 Лопатка на клапата ОТВОРЕНА
Всички ОТВОРЕНИ: Променлив дебит

 При комбиниране на няколко принудителни  
управления, превключвателите трябва да бъдат  
взаимно свързани, за да се предотвратят къси  
съединения.

 Диод: напр. 1N 4007
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Приложение
– Електронен контролер на дебита GUAC-S3  

като контролер Universal с встроен  
преобразувател на диференциално  
налягане

– Управление с променлив или постоянен  
дебит на въздух

– Скоростта на потока се измерва с помощта  
на статичен принцип на измерване

– Обхватът на напрежението за сигналите за  
действителната и зададената стойност на  
величината е 0 – 10 V– или 2 – 10 V–

Конструкция
Контролер на дебита GUAC-S3
– XD1: Задвижващ механизъм 227-024-08-V  

за TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA,  
TVJ, TVT, TVRK

– XD3: Задвижващ механизъм с възвратна  
пружина 238-024-15-V за TVR, TZ-Silenzio,  
TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ, TVT

Полезни допълнения
– AT-VAV-G: Регулиращ инструмент

Диапазони на напрежението на сигнала
– 0: 0 – 10 V–
– 2: 2 – 10 V– с функция за изключване  

(< 0,8 V–)

Режими на работа
E: Единичен и M: Водещ
– мин.: Минимален дебит
– макс.: Максимален дебит

S: Работа в управляем режим
– мин.: 0 %
– макс.: Съотношение на дебита спрямо  

водещия контролер

F: Постоянна стойност
– мин.: постоянен дебит
– макс.: 100 %

Параметрите са заводски зададени. Клиентът  
определя желания режим на работа и  
дебитите в кода на поръчката в момента на  
поръчването.

Пуск
– Не се изисква настройка на обекта
– Когато регулаторите VAV се монтират,  

важно е да се определи на всяка стая  
правилния регулатор въз основа на  
поръчаните дебити

– След успешен монтаж и окабеляване,  
контролерът е готов за използване

– Параметрите на дебита мин. и макс. могат  да 
бъдат настроени на по-късен етап с  
помощта на регулиращ инструмент
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Описание

  ...  /  XD*  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Контролер Universal  
GUAC-S3

Задвижващ механизъм  
227-024-08-V

Контролер на дебита GUAC-S3
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (прав ток) 24 V– ± 20 %
Номинална мощност (променлив ток) без задвижващ механизъм макс. 1,2 VA
Номинална мощност (прав ток) без задвижващ механизъм макс. 0,6 W
Сигнален вход за зададената стойност 0 – 10 V–, Ra > 100 kΩ
Сигнален изход за действителната стойност 0 – 10 V–, макс. 0,5 mA
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG

Задвижващ механизъм 227-024-08-V
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 3 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 2 W
Въртящ момент 8 – 15 Nm
Продължителност на работа за 90° 60 – 120 сек
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54 (кабелен вход отдолу)
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,53 кг
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Задвижващ механизъм  
с възвратна пружина  
238-024-15-V

Функциониране

Задвижващ механизъм с възвратна пружина 238-024-15-V
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 9 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 7 W
Въртящ момент 15 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.
Време за работа на възвратната пружина < 15 сек
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54 (кабелен вход отдолу)
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 1,8 кг

Контролер Universal GUAC-S3

① ②

③④

① Свързване за задвижващ механизъм
② Сервизна букса
③ Свързване на захранващо напрежение,
 сигнал  за зададената стойност на величината и 

сигнал  за действителната стойност
④ Свързвания за датчик за диференциално  

налягане
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Характеристики

Електрическо  
свързване

Universal: GUAC-D3, GUAC-S3, GUAC-P1, GUAC-P6

Разположение на клемите

Universal

Y/Z U/PP+
~

−
⊥

GYBKBU BN

BU ⊥, –: Земя, неутрала
BN ~, +: Захранващо напрежение
BK Y/Z: Сигнал за зададената стойност на
    величината и принудително управление
GY U/PP: Сигнал за действителната стойност
   и  комуникация

0 – 10 V DC

= Y
10setpoint (max      min)    min

+−

0 – 10 V DC

=actual nom
U
10

2 – 10 V DC

= Y − 2
8setpoint (max      min)    min

+−

2 – 10 V DC

=actual nom
U − 2

8

Характеристика на сигнала за зададената  
стойност на величината

0 2 10 V DC

①

② min

max

Setpoint value signal Y

Vo
lu

m
e 

flo
w

min unit

nom (100%)

① 0 – 10 V–
② 2 – 10 V–

Характеристика на сигнала за  
действителната стойност на величината

0 2 10 V DC

①

②

min unit

nom (100%)

Actual value signal U

Vo
lu

m
e 

flo
w

Se
tti

ng
 ra

ng
e

① 0 – 10 V–
② 2 – 10 V–
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Universal: GUAC-D3, GUAC-S3

Управление на променливия дебит и принудително управление,
сигнал на напрежение  0 до 10 V–

Universal

Operating mode E,M, F

24 V Room temperature
controller~ y

BU BN BK GY

BU BN BK GY

Slave controller Universal 

⊥

S5 S4 S3 S1

Operating mode S

Функции на превключвателя
S1 Управление на температурата в помещението
S3 Максимален дебит макс.
S4 Лопатка на клапата ЗАТВОРЕНА
 (само със  захранващо напрежение 24 V~)
S5 Лопатка на клапата ОТВОРЕНА (само със  

захранващо напрежение 24 V~); има предимство  
пред всички останали принудителни управления

Всички ОТВОРЕНИ: Минимален дебит мин.

 При комбиниране на няколко принудителни  
управления, превключвателите трябва да бъдат  
взаимно свързани, за да се предотвратят къси  
съединения.

 Диод: напр. 1N 4007
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Universal: GUAC-D3, GUAC-S3

Управление на променливия дебит и принудително управление, 
сигнал на напрежение  2 до 10 V–

Universal

Operating mode E, M, F

24 V Room temperature
controller~ y

BU BN BK GY

BU BN BK GY

Slave controller Universal

⊥

S5 S4 S3 S2 S1

Operating mode S

Функции на превключвателя
S1 Управление на температурата в помещението
S2 Изключване ЗАТВОРЕНО
S3 Максимален дебит макс.
S4 Лопатка на клапата ЗАТВОРЕНА 
(само със  захранващо напрежение 24 V~)
S5 Лопатка на клапата ОТВОРЕНА (само със  

захранващо напрежение 24 V~); има предимство  
пред всички останали принудителни управления

Всички ОТВОРЕНИ: Минимален дебит мин.

 При комбиниране на няколко принудителни  
управления, превключвателите трябва да бъдат  
взаимно свързани, за да се предотвратят къси  
съединения.

 Диод: напр. 1N 4007
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Приложение
– Електронен контролер на диференциалното  

налягане VRP-M, комбиниран с  
преобразувател на статично  
диференциално налягане VFP--100 или  VFP-
600, като контролер Universal

– Управление на променливо или постоянно  
диференциално налягане

– Диференциалното налягане е измерено с  
помощта на статичен принцип на измерване

– Обхватът на напрежението за сигналите за  
действителната и зададената стойност на  
величината е 0 – 10 V– или 2 – 10 V–

– Отделни входове за принудителни  
управления разрешават централизирано  
превключване на групи от контролери

– С интерфейс за MP шина: до осем  
потребителя VRP-M могат да бъдат  
адресирани на MP шина (LAN); интерфейс  
Belimo UK24LON за LonWorks системи;  
UK24EIB за EIB системи; UK24MOD за  
Modbus системи; UK24BAC за BACnet;  
контролери DDC с интерфейс за MP шина  
могат да управляват контролер Universal  
чрез предаване на данни

Конструкция
Контролер на диференциално налягане VRP- M 
с преобразувател на статично  диференциално 
налягане VFP-100
– BR3: Задвижващ механизъм NM24A-V-ST за  

TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ
– BR1: Задвижващ механизъм SM24A-V-ST за  

TVT
– BRB: Задвижващ механизъм с възвратна  

пружина NF24A-V-ST за TVR, TZ-Silenzio,  
TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ, TVT

– BRG: Бързодействащ задвижващ  
механизъм MQ24A-SRV-ST за TVR, TZ- 
Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ, TVT

Контролер на дебита VRP-M с преобразувател  
на статично диференциално налягане VFP-600
– BS3: Задвижващ механизъм NM24A-V-ST за  

TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ
– BS1: Задвижващ механизъм SM24A-V-ST за  

TVT
– BSB: Задвижващ механизъм с възвратна  

пружина NF24A-V-ST за TVR, TZ-Silenzio,  
TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ, TVT

– BSG: Бързодействащ задвижващ  
механизъм NMQ24A-SRV-ST за TVR, TZ- 
Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ, TVT

Полезни допълнения
– AT-VAV-B: Регулиращ инструмент

Диапазони на напрежението на сигнала
– 0: 0 – 10 V–
– 2: 2 – 10 V– с функция за изключване  

(< 0,1 V–)

Режими на работа
– Z: Подаван въздух
– A: Изтеглян въздух
Необходимото диференциално налягане е  
зададено в завода. Датчикът за ефективно  
налягане на регулатора VAV е закъсен.

Пуск
– Не се изисква настройка на обекта
– Когато се монтират регулатори VAV е важно  

да се определи на всяка стая правилния  
регулатор въз основа на поръчаните  
диференциални налягания

– Система тръби за преобразувател на  
статично диференциално налягане от трета  
страна

– За положително налягане в помещението:  
свържете налягането в помещението към  
плюс, помещението за справка към минус

– За отрицателно налягане в помещението:  
свържете налягането в помещението към  
минус, помещението за справка към плюс

– За налягане за подаване на въздух във  
въздухопровода: свържете статично  
налягане на въздуховода към плюс

– За налягане за изтегляне на въздух от  
въздухопровода: свържете статично  
налягане на въздуховода към минус

– След успешен монтаж, свързване на тръби  
и проводници, контролерът е готов за  
използване

– Настройките за диференциалното налягане  
могат да бъдат регулирани на по-късен етап  
с помощта на регулиращ инструмент
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Описание

  ...  /  BR*  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

  ...  /  BS*  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката
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Технически данни

Контролер Universal  
VRP-M

Преобразувател на  
статично  
диференциално  
налягане VFP-100

Преобразувател на  
статично  
диференциално  
налягане VFP-600

Контролер на дебита и диференциалното налягане VRP-M
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (прав ток) 24 V– ± 10 %

Номинална мощност (променлив ток) включително преобразувател на диференциалното  
налягане, без задвижващ механизъм макс. 2,6 VA

Номинална мощност (прав ток) включително преобразувател на диференциалното  
налягане, без задвижващ механизъм макс. 1,1 VA

Сигнален вход за зададената стойност 0 – 10 V–, Ra > 200 kΩ
Сигнален изход за действителната стойност 0 – 10 V–, макс. 0,5 mA
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG

Преобразувател на статично диференциално налягане VFP-100
Захранващо напрежение от контролера
Диапазон на измерване 0 – 100 Pa
Линейност ± 1 Pa
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG

Преобразувател на статично диференциално налягане VFP-600
Захранващо напрежение от контролера
Диапазон на измерване 0 – 600 Pa
Линейност ± 6 Pa
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG

Задвижващ механизъм  
NM24A-V-ST

Задвижващи механизми NM24A-V и NM24A-V-ST
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 5,5 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 4 W
Въртящ момент 10 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,71 кг
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Задвижващ механизъм  
SM24A-V-ST

Задвижващи механизми SM24A-V и SM24A-V-ST
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 6 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 4 W
Въртящ момент 20 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,91 кг

Задвижващ механизъм  
с възвратна пружина  
NF24A-V-ST

Задвижващи механизми с възвратни пружини NF24A-V и NF24A-V-ST
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 9 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 6,5 W
Въртящ момент 10 Нм
Продължителност на работа за 90° < 75 сек
Време за работа на възвратната пружина < 20 сек
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 1,91 кг
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Функциониране
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Диапазони на налягането
Преобразувател на  

диференциално  
налягане

Δp [Pa]

Δpмин.¹⁾ от до Δpном.

Помещение

VFP 100
2.5 30 100
1,5 15 50
1,5 8 50

Въздуховод

VFP 600 15 180 600
7,5 90 300

¹⁾ С управляващ сигнал също могат да бъдат  
настроени зададени стойности на величината  
< 30 % от Δpном.. Стойности на налягането по-малки  
от Δpмин. ще бъдат установени на нула, защото те не  
могат да бъдат прецизно управлявани.

VRP-M

③

④

①

②

① Контролер VRP-M
② Кабел за преобразувател на диференциално  

налягане
③ Кабел за задвижващ механизъм
④ Сигнални лампи

Бързодействащ  
задвижващ механизъм  
NMQ24A-SRV-ST

Бързодействащ задвижващ механизъм NMQ24A-SRV-ST
Захранващо напрежение от контролера VRP-M
Номинална мощност (променлив ток) макс. 23 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 13 W
Въртящ момент 8 Нм
Продължителност на работа за 90° 4 сек.
Управляващ сигнал от контролера VRP-M
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,93 кг
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Характеристики

0 – 10 V DC

= w
10∆psetpoint (∆pmax      ∆pmin)    ∆pmin+−

0 – 10 V DC

=∆pactual ∆pnom
U5
10

Характеристика на сигнала за зададената  
стойност на величината

0 2 10 V DC

①

② ∆pmin

∆pmax

Setpoint value signal w

D
iff

er
en

tia
l p

re
ss

ur
e

∆pmin unit

∆pnom (Pa)

① 0 – 10 V–
② 2 – 10 V–

Характеристика на сигнала за  
действителната стойност на величината

0 2 10 V DC

①

②

∆pmin unit

∆pnom (Pa)

Actual value signal U5

D
iff

er
en

tia
l p

re
ss

ur
e

Se
tti

ng
 ra

ng
e

① 0 – 10 V–
② 2 – 10 V–

2 – 10 V DC

= w − 2
8∆psetpoint (∆pmax      ∆pmin)    ∆pmin+−

2 – 10 V DC

=∆pactual ∆pnom
U5 − 2

8

Електрическо  
свързване

Universal: VRP-M

Разположение на клемите

~ w MP U5 z2z1

Universal

2 3 4 5 6 71
⊥

① ② ③

① Щепселно съединение за преобразувател
 на  диференциално налягане
② Щепселно съединение за задвижващ  

механизъм
③ Щепселно съединение за регулиращ  

инструмент
1 ⊥: Земя, неутрала
2 ~: Захранващо напрежение
3 w: Сигнал за зададената стойност
   на  величината
4 MP: MP шина
5 U5: Сигнал за действителната стойност
6 z1: Принудително управление 1
7 z2: Принудително управление 2
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Universal: VRP-M

Управление на диференциалното налягане и принудително управление

~ y⊥

2 3 4 5 6 71

2 3 4 5 6 71

24 V Setpoint adjuster

S4 S3 S2 S1

Universal

Operating mode Z, A

Parallel controller Universal

Operating mode Z, A

Функции на превключвателя
S1 Изключване ЗАТВОРЕНО
S2 Максимално диференциално налягане ∆pмакс.
S3 Спиране на задвижващия механизъм
 (само със  захранващо напрежение 24 V~)
S4 Лопатка на клапата ОТВОРЕНА; има  предимство 

пред всички останали принудителни  управления

Всички ОТВОРЕНИ: минимално диференциално
        налягане Δpмин.

При комбиниране на няколко принудителни
 управления, превключвателите трябва да бъдат  
взаимно свързани, за да се предотвратят къси  
съединения.
Диод: напр. 1N 4007
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Приложение
– Електронен контролер на диференциалното  

налягане VRP-STP, комбиниран с  
преобразувател на статично  
диференциално налягане VFP--100 или  VFP-
600, като контролер Universal

– Управление на променливо или постоянно  
диференциално налягане

– Диференциалното налягане е измерено с  
помощта на статичен принцип на измерване

– Обхватът на напрежението за сигналите за  
действителната и зададената стойност на  
величината е 2 – 10 V–

– Отделни входове за принудителни  
управления разрешават централизирано  
превключване на групи от контролери

Конструкция
Контролер на диференциално налягане VRP- 
STP с преобразувател на статично  
диференциално налягане VFP-100
– BG3: Задвижващ механизъм NM24A-V за  

TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ
– BG1: Задвижващ механизъм SM24A-V-ST за  

TVT
– BGB: Задвижващ механизъм с възвратна  

пружина NF24A-V за TVR, TZ-Silenzio, TA- 
Silenzio TVZ, TVA, TVJ, TVT

Контролер на диференциално налягане VRP- 
STP с преобразувател на статично  
диференциално налягане VFP-600
– BH3: Задвижващ механизъм NM24A-V за  

TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ,  
TVT

– BH1: Задвижващ механизъм SM24A-V-ST за  
TVT

– BHB: Задвижващ механизъм с възвратна  
пружина NF24A-V за TVR, TZ-Silenzio, TA- 
Silenzio TVZ, TVA, TVJ, TVT

Диапазони на напрежението на сигнала
– 2: 2 – 10 V–

Режими на работа
– Z: Подаван въздух
– A: Изтеглян въздух
Необходимото диференциално налягане е  
зададено в завода. Датчикът за ефективно  
налягане на регулатора VAV е закъсен.

Пуск
– Не се изисква настройка на обекта
– Когато се монтират регулатори VAV е важно  

да се определи на всяка стая правилния  
регулатор въз основа на поръчаните  
диференциални налягания

– Система тръби за преобразувател на  
статично диференциално налягане от трета  
страна

– За положително налягане в помещението:  
свържете налягането в помещението към  
плюс, помещението за справка към минус

– За отрицателно налягане в помещението:  
свържете налягането в помещението към  
минус, помещението за справка към плюс

– За налягане за подаване на въздух във  
въздухопровода: свържете статично  
налягане на въздуховода към плюс

– За налягане за изтегляне на въздух от  
въздухопровода: свържете статично  
налягане на въздуховода към минус

– След успешен монтаж, свързване на тръби  
и проводници, контролерът е готов за  
използване

– Настройките за диференциалното налягане  
могат да бъдат регулирани на по-късен етап  
с помощта на потенциометър
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Описание

  ...  /  BG*  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

  ...  /  BH*  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Контролер на  
диференциалното  
налягане VRP-STP

Контролер на диференциалното налягане VRP-STP
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz

Номинална мощност (променлив ток)
включително преобразувател на статичното  

диференциално налягане,
без задвижващ механизъм  макс. 2,6 VA

Сигнален вход за зададената стойност 2 – 10 V–, Ra >100 kΩ
Сигнален изход за действителната стойност 2 – 10 V– линеен, макс. 0,5 mA
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
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Преобразувател на  
статично  
диференциално  
налягане VFP-100

Преобразувател на  
статично  
диференциално  
налягане VFP-600

Задвижващ механизъм  
NM24A-V-ST

Преобразувател на статично диференциално налягане VFP-100
Захранващо напрежение от контролера
Диапазон на измерване 0 – 100 Pa
Линейност ± 1 Pa
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG

Преобразувател на статично диференциално налягане VFP-600
Захранващо напрежение от контролера
Диапазон на измерване 0 – 600 Pa
Линейност ± 6 Pa
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG

Задвижващи механизми NM24A-V и NM24A-V-ST
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 5,5 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 4 W
Въртящ момент 10 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,71 кг
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Задвижващ механизъм  
SM24A-V-ST

Задвижващ механизъм  
с възвратна пружина  
NF24A-V-ST

Задвижващи механизми SM24A-V и SM24A-V-ST
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 6 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 4 W
Въртящ момент 20 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,91 кг

Задвижващи механизми с възвратни пружини NF24A-V и NF24A-V-ST
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 9 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 6,5 W
Въртящ момент 10 Нм
Продължителност на работа за 90° < 75 сек
Време за работа на възвратната пружина < 20 сек
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 1,91 кг



Функциониране
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Настройка на ∆p
Потенциометърът за ∆p се използва за задаване
на  желаното диференциално налягане.
За  променливо управление налягането може
да  бъде ограничено до максималната  
стойност ∆pмакс.; тази максимална стойност се  
поддържа, докато входният сигнал е 10 V–. 
Процентите са свързани с номиналното
 диференциално налягане (∆pном.). Диапазонът
за  настройка е от 30 до 100 %.

K5 – 1.3 – 76

Характеристики

Диапазони на налягането
Преобразувател на  

диференциално  
налягане

Δp [Pa]

Δpмин.¹⁾ от до Δpном.

Помещение

VFP 100
2.5 30 100
1,5 15 50
1,5 8 25

Въздуховод

VFP 600 15 180 600
7,5 90 300

¹⁾ С управляващ сигнал също могат да бъдат  
настроени зададени стойности на величината  
< 30 % от Δpном.. Стойности на налягането по-малки  
от Δpмин. ще бъдат установени на нула, защото те не  
могат да бъдат прецизно управлявани.

VRP-STP

①

②

③

④

① Контролер VRP-STP
② Кабел за задвижващ механизъм
③ Потенциометър за ∆p
④ Кабел за преобразувател на диференциално  

налягане

Характеристика на сигнала за зададената  
стойност на величината

0 2 10 V DC

Setpoint value signal w₁

D
iff

er
en

tia
l p

re
ss

ur
e

∆pmax

∆pnom (Pa)

① 2 – 10 V–

Характеристика на сигнала за  
действителната стойност на величината

10 V DC20

Actual value signal U5

D
iff

er
en

tia
l p

re
ss

ur
e

Se
tti

ng
 ra

ng
e

∆pmin unit

∆pnom (Pa)

① 2 – 10 V–

2 – 10 V DC

= w₁ − 2
8∆psetpoint ∆pmax

2 – 10 V DC

=∆pactual ∆pnom
U5 − 2

8
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Електрическо  
свързване

Universal: VRP-STP

Разположение на клемите

~ w₁ w₂ U5 y z

Universal

2 3 4 5 6 71
⊥

① ②

③

① Щепселно съединение за преобразувател
 на  диференциално налягане VFP
② Щепселно съединение за задвижващ  

механизъм
③ Проводникова връзка, заводски монтирана  

(управление на постоянното налягане)
 За да свържете регулатор на зададена точка,  

управляващият сигнал трябва да бъде свързан  
към контролера с двупроводников кабел.  
Връзката (2-4) трябва след това бъде  
отстранена.

1 ⊥: Земя, неутрала
2 ~: Захранващо напрежение
3 w₁: Сигнал за зададената стойност
  на  величината
4 w₂: Сигнал за зададената стойност
  на  величината (0 – 20 V фазова отсечка)
5 U5: Сигнал за действителната стойност
6 y: Сигнал за задвижващия механизъм
7 z: Принудително управление
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Universal: VRP-STP

Управление на диференциалното налягане, включително паралелно управление и  
принудително управление

~ y⊥

2 3 4 5 6 71

2 3 4 5 6 71

24 V Setpoint adjuster

S3 S2 S1

Universal

Operating mode Z, A

 Parallel controller Universal

Operating mode Z, A

Функции на превключвателя
S1 Изключване ЗАТВОРЕНО
S2 Максимално диференциално налягане ∆pмакс.
S3 Лопатка на клапата ОТВОРЕНА
Всички ОТВОРЕНИ: променливо
      диференциално  налягане
При комбиниране на няколко принудителни
 управления, превключвателите трябва да бъдат  
взаимно свързани, за да се предотвратят къси  
съединения.

 Диод: напр. 1N 4007
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Приложение
– Електронен контролер на дебита GUAC-S3,  

комбиниран с преобразовател на статично  
диференциално налягане VFP-100 или VFP- 
600, като контролер Universal

– Управление на променливо или постоянно  
диференциално налягане

– Диференциалното налягане е измерено с  
помощта на статичен принцип на измерване

– Обхватът на напрежението за сигналите за  
действителната и зададената стойност на  
величината е 0 – 10 V– или 2 – 10 V–

Конструкция
Контролер на дебита GUAC-P1
– XE1: Задвижващ механизъм 227-024-08-V  

за TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA,  
TVJ, TVT

– XE3: Задвижващ механизъм с възвратна  
пружина 238-024-15-V за TVR, TZ-Silenzio,  
TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ, TVT

Контролер на дебита GUAC-P6
– XF1: Задвижващ механизъм 227-024-08-V  

за TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA,  
TVJ, TVT

– XF3: Задвижващ механизъм с възвратна  
пружина 238-024-15-V за TVR, TZ-Silenzio,  
TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ, TVT

Полезни допълнения
– AT-VAV-G: Регулиращ инструмент

Диапазони на напрежението на сигнала
– 0: 0 – 10 V–
– 2: 2 – 10 V– с функция за изключване  

(< 0,8 V–)

Режими на работа
– Z: Подаван въздух
– A: Изтеглян въздух
Необходимото диференциално налягане е  
зададено в завода. Датчикът за ефективно  
налягане на регулатора VAV е закъсен.

Пуск
– Не се изисква настройка на обекта
– Когато се монтират регулатори VAV е важно  

да се определи на всяка стая правилния  
регулатор въз основа на поръчаните  
диференциални налягания

– Система тръби за преобразувател на  
статично диференциално налягане от трета  
страна

– За положително налягане в помещението:  
свържете налягането в помещението към  
плюс, помещението за справка към минус

– За отрицателно налягане в помещението:  
свържете налягането в помещението към  
минус, помещението за справка към плюс

– За налягане за подаване на въздух във  
въздухопровода: свържете статично  
налягане на въздуховода към плюс

– За налягане за изтегляне на въздух от  
въздухопровода: свържете статично  
налягане на въздуховода към минус

– След успешен монтаж, свързване на тръби  
и проводници, контролерът е готов за  
използване

– Настройките за диференциалното налягане  
могат да бъдат регулирани на по-късен етап  
с помощта на регулиращ инструмент
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Описание

  ...  /  XE*  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

  ...  /  XF*  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Контролер на  
диференциалното  
налягане GUAC-P1

Контролер на диференциалното налягане GUAC-P1
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (прав ток) 24 V– ± 20 %
Номинална мощност (променлив ток) без задвижващ механизъм макс. 1,2 VA
Номинална мощност (прав ток) без задвижващ механизъм макс. 0,6 W
Диапазон на измерване 0 – 100 Pa
Линейност ± 1 Pa
Сигнален вход за зададената стойност 0 – 10 V–, Ra > 100 kΩ
Сигнален изход за действителната стойност 0 – 10 V–, макс. 0,5 mA
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
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Контролер на  
диференциалното  
налягане GUAC-P6

Задвижващ механизъм  
227-024-08-V

Задвижващ механизъм  
с възвратна пружина  
238-024-15-V

Контролер на диференциалното налягане GUAC-P6
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (прав ток) 24 V– ± 20 %
Номинална мощност (променлив ток) без задвижващ механизъм макс. 1,2 VA
Номинална мощност (прав ток) без задвижващ механизъм макс. 0,6 W
Диапазон на измерване 0 – 600 Pa
Линейност ± 6 Pa
Сигнален вход за зададената стойност 0 – 10 V–, Ra > 100 kΩ
Сигнален изход за действителната стойност 0 – 10 V–, макс. 0,5 mA
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG

Задвижващ механизъм 227-024-08-V
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 3 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 2 W
Въртящ момент 8 – 15 Nm
Продължителност на работа за 90° 60 – 120 сек
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54 (кабелен вход отдолу)
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,53 кг

Задвижващ механизъм с възвратна пружина 238-024-15-V
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 9 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 7 W
Въртящ момент 15 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.
Време за работа на възвратната пружина < 15 сек
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54 (кабелен вход отдолу)
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 1,8 кг
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Характеристики

Диапазони на налягането
Преобразувател на  

диференциално  
налягане

Δp [Pa]

Δpмин.¹⁾ от до Δpном.

Помещение

GUAC-P1
2.5 30 100
1,5 15 50
1,5 7,5 25

Въздуховод

GUAC-P6 15 180 600
7,5 90 300

¹⁾ С управляващ сигнал също могат да бъдат  
настроени зададени стойности на величината  
< 30 % от Δpном.. Стойности на налягането по-малки  
от Δpмин. ще бъдат установени на нула, защото те не  
могат да бъдат прецизно управлявани.

Контролер Universal GUAC-P1

① ②

③④

① Свързване за задвижващ механизъм
② Сервизна букса
③ Свързване на захранващо напрежение,
 сигнал  за зададената стойност на величината
 и сигнал  за действителната стойност
④ Свързвания за датчик за диференциално  

налягане

0 – 10 V DC

= Y
10∆psetpoint (∆pmax      ∆pmin)    ∆pmin

+−

0 – 10 V DC

=∆pactual ∆pnom
U
10

2 – 10 V DC

= Y − 2
8∆psetpoint (∆pmax      ∆pmin)    ∆pmin

+−

2 – 10 V DC

=∆pactual ∆pnom
U − 2

8

Характеристика на сигнала за зададената  
стойност на величината

0 2 10 V DC

①

② ∆pmin

∆pmax

Setpoint value signal Y

D
iff

er
en

tia
l p

re
ss

ur
e

∆pmin unit

∆pnom (Pa)

① 0 – 10 V–
② 2 – 10 V–

Характеристика на сигнала за  
действителната стойност на величината

0 2 10 V DC

①

②

∆pmin unit

∆pnom (Pa)

Actual value signal U

D
iff
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en

tia
l p

re
ss

ur
e

Se
tti

ng
 ra

ng
e

① 0 – 10 V–
② 2 – 10 V–

Функциониране
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K5 – 1.3 – 82

Електрическо  
свързване

Universal: GUAC-D3, GUAC-S3, GUAC-P1, GUAC-P6

Universal: GUAC-P1, GUAC-P6

Разположение на клемите

Universal

Y/Z U/PP+
~

−
⊥

GYBKBU BN

BU ⊥, –: Земя, неутрала
BN ~, +: Захранващо напрежение
BK Y/Z: Сигнал за зададената стойност на
    величината и принудително управление
GY U/PP: Сигнал за действителната стойност
   и  комуникация

Управление на диференциалното налягане и принудително управление,
сигнал на  напрежение от 0 до 10 V–

~ y⊥

Universal

Operating mode Z, A

24 V AC Setpoint adjuster

Universal

Operating mode Z, A

BU BN BK GY

BU BN BK GY

S1S5 S4 S3

Функции на превключвателя
S1 Управление на диференциалното налягане
S3 Максимално диференциално налягане ∆p макс.
S4 Лопатка на клапата ЗАТВОРЕНА
 (само със  захранващо напрежение 24 V~)
S5 Лопатка на клапата ОТВОРЕНА
 (само със  захранващо напрежение 24 V~)
Всички ОТВОРЕНИ: 
 инимално диференциално  налягане Δpмин.

При комбиниране на няколко принудителни
 управления, превключвателите трябва да бъдат  
взаимно свързани, за да се предотвратят къси  
съединения.
Диод: напр. 1N 4007
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K5 – 1.3 – 83

Universal: GUAC-P1, GUAC-P6

Управление на диференциалното налягане и принудително управление,
сигнал на  напрежение 2 – 10 V–

~ y⊥

Universal

Operating mode Z, A

24 V AC Setpoint adjuster

BU BN BK GY

BU BN BK GY

Universal

S5 S4 S3 S2 S1

Operating mode Z, A

Функции на превключвателя
S1 Управление на диференциалното налягане 
S2 Изключване ЗАТВОРЕНО 
S3 Максимално диференциално налягане ∆p макс.
S4 Лопатка на клапата ЗАТВОРЕНА
(само със  захранващо напрежение 24 V ~);
има  предимство пред всички останали 
принудителни  управления
S5 Лопатка на клапата ОТВОРЕНА
(само със  захранващо напрежение 24 V~)
Всички ОТВОРЕНИ:
минимално диференциално  налягане Δpмин.

При комбиниране на няколко принудителни
 управления, превключвателите трябва да бъдат  
взаимно свързани, за да се предотвратят къси  
съединения.
Диод: напр. 1N 4007
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Управление на променливия дебит – VARYCONTROL
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Избор на продукт

K5 – 1.5 – 2

Тип
LVC TVR TVJ TVT TZ-Silenzio TA-Silenzio TVZ TVA TVM TVRK TVLK TVR-Ex

Тип на система
Подаване на въздух ● ● ● ● ● ● ● ●
Изтегляне на въздух ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Двоен въздуховод (подаван въздух) ●
Свързване към въздуховод, в края на вентилатора
Кръгов ● ● ● ● ● ● ● ●
Правоъгълен ● ● ● ●
Диапазон на дебита
До [м3/ч] 1080 6050 36360 36360 3025 3025 6050 6050 6050 6050 1295 6050
До [л/с] 300 1680 10100 10100 840 840 1680 1680 1680 1680 360 1680
Качество на въздуха
Филтриран ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Изходящ въздух от офис ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Замърсен ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
Заразен ● ●
Управляваща функция
Променлив ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Постоянен ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Мин/Макс ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Управление на налягане ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Господар/Слуга ● ● ● ● ● ● ● ● Master ● ● ●

Спирателен режим
Загуба от изтичане ●
Малка загуба от изтичане ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Изисквания за акустика

Високи - по малко от 40 dB(A)
○ ○ ● ● ● ● ○

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Други функции

Измерване на дебита ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Специални зони

Зони с взривоопасна атмесфера ●

Лаборатории, чисти помещения, 
операционни 
(EASYLAB, TCU-LON II)

● ● ● ● ● ● ●

● Възможно

○ Възможно при определени условия: Robust вариант на уреда и/или специална задвижка или подходящ допълнителен уред

Не е възможно
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ØD [мм]
Регулатори VAV, изработени от неръждаема  
стомана: външен диаметър на  
присъединителния щуцер
Регулатори VAV, изработени от пластмаса:  
вътрешен диаметър на присъединителния  
щуцер

ØD₁ [мм]
Диаметър на разполагане на крепежните  
отвори на фланците

ØD₂ [мм]
Външен диаметър на фланците

ØD₄ [мм]
Вътрешен диаметър на отворите за винтове  
на фланеца

L [мм]
Дължина на тялото, включително щуцера

L₁ [мм]
Дължина на корпуса или звукоизолиращото  
покритие

W [мм]
Ширина на въздуховода

B₁ [мм]
Стъпка на отворите за винтове на профила на  
въздуховода (хоризонтален)

B₂ [мм]
Външен размер на профила на въздуховода  
(ширина)

B₃ [мм]
Ширина на тялото

H [мм]
Височина на въздуховода

H₁ [мм]
Стъпка на отворите за винтове на профила на  
въздуховода (вертикален)

H₂ [мм]
Външен размер на профила на въздуховода  
(височина)

H₃ [мм]
Височина на тялото

n [ ]
Брой на отворите за винтове на фланеца

T [mm]
Дебелина на фланеца

m [кг]
Тегло на регулатора, включително минимално  
необходимите приставки (напр. контролер  
Compact)
 

fm [Hz]
Средногеометрични честоти на октавните  
ленти

LPA [dB(A)]
А-претеглено ниво на звуково налягане на  
регенериран шум на въздуха на регулатор VAV,  
с отчитане на затихването на системата

LPA1 [dB(A)]
А-претеглено ниво на звуково налягане на  
регенериран шум на въздуха на регулатор VAV  
с вторичен шумозаглушител, с отчитане на  
затихването на системата

LPA2 [dB(A)]
А-претеглено ниво на звуково налягане на  
шума, излъчван от корпуса на регулатор VAV, с  
отчитане на затихването на системата

LPA3 [dB(A)]
А-претеглено ниво на звуково налягане на  
шума, излъчван от корпуса на регулатор VAV с  
акустична облицовка, с отчитане на  
затихването на системата

ном. [m³/h] и [l/s]
Номинална обемна скорост на потока (100 %)

 [м³/ч] и [л/с]
Дебит

Δ [± %]
Точност на дебита

Δгорещ [± %]
Точност на скоростта на потока за дебита на  
горещ въздух на регулатори VAV за сдвоени  
въздуховоди

Δpст. [Pa]
Статично диференциално налягане

Δpст. мин. [Pa]
Минимално статично диференциално  налягане

Всички нива на звуково налягане се основават  
на 20 μPa.
 

K5 – 1.5 – 3

Основни размери

Номенклатура
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K5 – 1.5 – 4

Дефиниция на шум

LPA

①②

① Регенериран шум на въздуха
② Шум, излъчван от корпуса

Статично диференциално налягане



∆pst
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K5 – 1.5 – 5

Таблиците за бързо  
оразмеряване показват  
нивата на звуково  
налягане, които могат  
да бъдат очаквани в  
помещението, както за  
регенерирания шум на  
въздуха, така и за  шума, 
излъчван от  корпуса. 
Нивото на  звуковото 
налягане в  
помещението е резултат  
от нивото на звуковата  
мощност на продуктите  
– за даден дебит и  
диференциално  
налягане – и  
затихването и  
изолацията на обекта.  
Ето защо общоприетите  
стойности на затихване  
и изолация са били  
взети предвид за  
таблиците. 
 
Разпределението на  
въздуха напречно на  
системата въздуховоди,  
промените на  
направлението,  
крайното отражение и  
шумопоглъщането в  
помещението, всичко  
влияе върху нивото на  
звуковото налягане на  
регенерирания шум на  
въздуха. 
Изолацията на тавана и  
шумопоглъщането в  
помещението влияят  
върху нивото на звуково  
налягане на шума,  
излъчван от корпуса.

Коригиращи  
стойности за бързо  
акустично  
оразмеряване

Коригиращите  
стойности за  
разпределението в  
системата въздуховоди  
се основава на броя на  
дифузорите,  
определени за всеки  
един регулатор за  
въздух. Ако има точно  
един дифузор  
(допускане: 140 л/с или  
500 м³/ч), не е  
необходима никаква  
корекция.

Октавна корекция за разпределението в системата въздуховоди, използвана, за да се  
изчисли регенерирания шум на въздуха

 [м³/ч] 500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000
[л/с] 140 280 420 550 700 840 1100 1400
[dB] 0 3 5 6 7 8 9 10

Намаляване на нивото на звуково налягане на регенерирания шум на въздуха

①

②
③④⑤

① Регулатор VAV
② Разпределение в системата въздуховоди
③ Промяна на направление

④ Крайно отражение
⑤ Изолация на тавана
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K5 – 1.5 – 6

Една промяна на  
направление, напр. при  
хоризонтално  
свързване на  
нагнетателната кутия на  
дифузора, е била взета  
предвид за стойностите  
на затихването на  
системата. Вертикално  
свързване на  
нагнетателната кутия не  
води към затихване на  
системата.  
Допълнителни промени  
на направлението водят  
към по-ниски нива на  
звуково налягане.

Затихване на системата за октава според VDI 2081 за изчисляване на регенерирания шум  
на въздуха

Средна честота  
[Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ΔL
dB

Промяна на  
посоката 0 0 1 2 3 3 3 3

Крайно  
отражение 10 5 2 0 0 0 0 0

Шумопоглъщан 
е в  

помещението
5 5 5 5 5 5 5 5

Октавна корекция за изчисляването на шума, излъчван от корпуса

Средна честота  
[Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ΔL
dB

Изолация на  
тавана 4 4 4 4 4 4 4 4

Шумопоглъщан 
е в  

помещението
5 5 5 5 5 5 5 5



Измервания

Акустичните данни  
за регенерирания  
шум на въздуха и  
шума, излъчван от  
корпуса, са  
определени съгласно  
EN ISO 5135. Всички  
измервания са  
извършени в  
реверберационна  
камера според  
EN ISO 3741.

Измерване на регенерирания шум на въздуха

Δpst

LPA



①

③

② ⑤⑤④

① Реверберационна камера
② Регулатор VAV
③ Микрофон

④ Вентилатор
⑤ Шумозаглушител
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Измерване на шума, излъчван от корпуса

Δpst

LPA2



①

③

②

⑤④

① Реверберационна камера
② Регулатор VAV
③ Микрофон

④ Вентилатор
⑤ Шумозаглушител
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Този каталог осигурява подходящи таблици за  
бързо оразмеряване на регулатори VAV.
Нивата на звуково налягане за регенерирания  
шум на въздуха и за шума, излъчван от  
корпуса, са осигурени за всички номинални  
размери. В допълнение, приетите в повечето  
случаи стойности на затихване и изолация са  
били взети предвид.
Данните за оразмеряване за други обемни  
скорости на потока и диференциално  
налягане могат да бъдат определени бързо и  
точно с помощта на програмата за  
проектиране Easy Product Finder.
 

Дадени данни
макс = 280 л/с (1010 м3/ч)
Δpст. = 150 Pa
Необходимо ниво на звуково налягане в  
помещението 30 dB(A)

Бързо оразмеряване
TVZ-D/200
Регенериран шум на въздуха LPA = 23 dB(A)
Шум, излъчван от корпуса LPA = 24 dB(A)

Ниво на звуково налягане в  
помещението = 27 dB(A)
(логаритмично събиране, понеже регулаторът  
е монтиран в окачения таван на помещението)
 

K5 – 1.5 – 8

Оразмеряване с  
помощта на този  
каталог

Пример за  
оразмеряване

Easy Product Finder

Easy Product Finder  
ви позволява да  
оразмерявате  
продукти с  
използването на  
вашите точно  
определени данни.

Ще намерите Easy  
Product Finder на  
нашия уеб сайт.
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Управление на дебит
Дебитът се управлява в затворен контур.  
Контролерът получава от преобразувателя  
действителната стойност, която е следствие  
на измерването на ефективното налягане. За  
повечето приложения зададената стойност на  
величината идва от контролера на  
температурата в помещението. Контролерът  
сравнява действителната стойност със  
зададената стойност на величината и променя  
управляващия сигнал на задвижващия  
механизъм, ако има разлика между двете  
стойности.

Корекция на промените на налягането във  
въздуховода
Контролерът открива и коригира промени на  
налягането във въздуховода, което може да  
възникне, например, вследствие на промени  
на скоростта на потока от други регулатори.  
Промените на налягането следователно не ще  
повлияят на температурата в помещението.

Променлив дебит
Ако входният сигнал е променен, контролерът  
регулира дебита на новата зададена стойност.  
Диапазонът на променливия дебит е  
ограничен, т.е. има минимална стойност и  
максимална стойност. Тази стратегия на  
управление може да бъде отменена, напр.  
чрез спиране на въздуховода.
 

K5 – 1.5 – 9

Функциониране

Режими на работа Единична експлоатация

+ -

t

Режим водещ воден (водещ)

+ -

t

+ -

Управляващ контур

+ -


①

④ ③

②

① Преобразувател на ефективното налягане
② Задвижващ механизъм
③ Контролер на дебит
④ Сигнал за зададената стойност на величината

Схема за управление

①

②

min

max

Setpoint adjuster

Vo
lu

m
e 

flo
w

① Подаван въздух
② Изтеглян въздух

Постоянна стойност

+ -

Режим водещ воден (воден)

+ -

t

+ -




