






ANVENDELSE

VPD med Sirius er en kombinert tillufts,- og avtrekksventil med VAVfunksjon. Den anvendes som volumregulator og tilluftsenhet i
behovsstyrte ventilasjonssystemer. VPD er designet for å utnytte Coandaeffekten mot takflaten.

Utførelse

VPD med Sirius er utført som en komplett måle- og regulerings-enhet for behovsstyring av luftmengder i ventilasjonsanlegget. Målestasjonen måler differansetrykk via
målestaver integrert i enheten. Sirius er utstyrt med LHV-D3 VAV-regulator fra Belimo. Regulatorens spesifikasjoner finnes i tabellen nedenfor. Komplett teknisk
dokumentasjon kan lastes ned fra www.belimo.eu. VPD med Sirius har demonterbar frontplate og kan leveres tilpasset forskjellige typer himlingssystemer.

BESKRIVELSE

Materiale og overflatebehandling

Sirius er utført i galvanisert stål. Målekrysset er i aluminium, slanger og nipler er i plast. Spjeldet har påmontert polyester duk. Anslutning har EPDM-
gummipakning.

MONTERING

VPD V3 Kan monteres i forskjellige typer systemhimlinger. Dersom Sirius benyttes, pendles dette i opphengsbraketten i bakkant med
gjengestang eller bånd.

TEKNISK INFORMATION

VPD MED SIRIUS

• Unik spjeldfunksjon
• Stort arbeidsområde
• Belimo MP-Bus
• MOD/BACnet
• LONWORKS
• Belimo KNX
• Tilpasset forskjellige himlingssystemer
• Demonterbar frontplate

Hemsida > Produkter > Spjäll och VAV > VAV > VPD med Sirius
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VPD med Sirius har innebygget VAV-regulator for behovsstyring av luftmengde. Spjeldløsningen kan strupe høye trykk ved stor luftmengde
og opprettholde lavt lydnivå, og kan redusere behovet for spjeld og lyddemper i områder inn mot ventilplasseringen i et kanalanlegg. VPD
med Sirius leveres med Belimo MP-Bus, LON, MOD/BACnet eller Belimo KNX for direkte bus-kommunikasjon mot SD-anlegg.

Måleavvik for området 10 - 20% av nominell: ±25%
20 - 40% av nominell: <±10%
40 - 100% av nominell: <±4%

Ved T-rør situasjon anbefales en avstand på minst 5 x ØD for å opprettholde samme målenøyaktighet.
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