






ANVENDELSE

Pegasus er en tilluftsenhet med VAV-funksjon. Den anvendes som volumregulator og tilluftsenhet i behovsstyrte ventilasjonssystemer. Pegasus
har meget god induksjon, noe som gjør den velegnet for variable luftmengder.

Utførelse
Pegasus er utført som en komplett måle- og reguleringsenhet for behovsstyring av luftmengder i ventilasjonsanlegget. Målestasjonen måler
differansetrykk via målestaver integrert i enheten. Enheten 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. Pegasus har demonterbar frontplate med valgbar LØV
eller Opus utførelse. LØV har 2 forskjellige mønstre; lang (L) eller kort (K) kastelengde. Velges Opus mønster med vribare plastdyser er
betegnelsen (V) for variabel kastelengde.
 

BESKRIVELSE

Materiale og overflatebehandling
Pegasus er utført i galvanisert stål. Målekrysset er i aluminium, slanger og nipler er i plast. Spjeldet har påmontert polyesterduk. Anslutning har
EPDM-gummipakning.

INSTALLASJON

Pegasus monteres som bakkantventil, med opphengsbrakett i bakkant av enheten med gjengestang eller bånd, se figur 8 og 9. Kammeret
monteres inn i utsparingen og skrues fast til stenderverket. Den justerbare montasjeramma skyves deretter inn og skrues fast til kammeret. Til
slutt trykkes fronten på plass.

TEKNISK INFORMASJON

PEGASUS

TILLUFTSENHET MED VAV-FUNKSJON

Unik spjeldfunksjon
Stort arbeidsområde
Belimo MP-Bus
MOD-Bus
BACnet
Belimo KNX
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Pegasus 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. Pegasus leveres med Belimo MP-Bus, MOD/BACnet eller
Belimo KNX for direkte bus-kommunikasjon mot SD-anlegg.  
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