
Et nytt konsept  
for måling av  
luftmengde

VAV spjeldet TVE

▶ Styringsenhet ▶▶



Innovativ måling

Med den nye luftmengdestyringen til TVE, vil 
oppstrømstilstander, installasjons-retning og 
begrensede luftmengder høre fortiden til. 

Med et patentert måleprinsipp blir målverdier 
gitt av selve spjeldbladet - nøyaktig og 
pålitelig! Det store luftmengdeområdet  
mellom 0.5 m/s til 13 m/s gjør at dette er et 
svært fleksibelt produkt. Med sin kompakte 
utforming kan TVE bli installert selv i områder 
med begrenset plass. 

Som alltid vil målingsprinsippet kunne være 
både dynamisk og statisk - for eksempel i 
svært forurenset luft.

Kontrollkomponenter

Det modulære designet tillater:
 ■ Ulike typer controllerer.
 ■ Kompakt variant med mulighet for Mod- 

bus-grensesnitt (beste mulige tilkobling  
til X-AIRCONTROL)

 ■ Variant med statisk trykkføler
 ■ LCD-skjerm mulig

▶ Kunsten å fordele luft ▶▶

Sirkulær 

ø 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400 mm

For første gang er det effektive trykkopptaket 
integrert i spjeldet sånn at spjeldet blir brukt 
for luftmengdemåling og luftmengdestyring.

Reduksjon i produktets lengde gjør at installasjon kan 
forekomme selv i trange områder. En sikkerhetsavstand 

er ikke lenger nødvendig.



Kort, presis og fleksibel 

 ■ En plassbesparende installasjon som ikke lenger har behov for 
sikkerhetsavstand.

 ■ Stort arbeidsområde, lufthastighet mellom 0,5 m/s  
og 13 m/s (luftmengdeområde ca. 1:25).

 ■ Minimerer installasjonsfeil da TVE er uavhengig av luftretning  
(med dynamisk trykkføler).

 ■ Enkel vedlikehold da det ikke er blokkerende måleenheter i eller på 
kanalen.

 ■ Pålitelig måling da relasjonen mellom spjeldbladets posisjons og 
differensialtrykk er lagret i regulatoren.

 ■ Stort utvalg av styringsvarianter og grensesnitt (i tillegg til til- 
kobling til X-AIRCONTROL).

 ■ Enkel montering og demontering av aktuatoren med tilhørende 
sensorsystem.

 ■ Kompakt konstruksjon, fra 310 mm.

▶ En kort oversikt over fordelene ▶▶

Modbus variant (-J6) med smart  
tilkobling til X-AIRCONTROL

Den nye TVE spjeldet, kan 
også fås med lydisolasjon  
og flenstilkobling.

Trykkføler (statisk eller dynamisk)

Spjeldaksling med effektiv trykkanal

Spjeld med hult kammer
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