






Anvendelse

TVE er en sirkulær volumregulator som fungerer uavhengig av kanaltrykket, og som regulerer til ønsket luftmengde i henhold til gitt setpunkt. Setpunktet for ønsket
luftmengde kan eksempelvis gis analogt som et 0/2-10 V signal eller digitalt via Modbus. TVE er beregnet for bruk i komfortventilasjon, og kan leveres med både
dynamisk sensor og statisk sensor. Statisk sensor benyttes typisk i situasjoner der det er stor konsentrasjon av forurensninger eller aggressive stoffer i luften.

Utførelse

TVE er en komplett måle- og reguleringsenhet for behovstyring av luftmengder i ventilasjonsanlegg. Luftmengden måles via trykkmåling i
spjeldbladet og reguleringen og spjeldbevegelsen skjer i TROX VAV-regulatoren som er påmontert. Måletrykket overføres direkte til regulatoren
via spjeldakslingen, så det er ingen utenpåliggende slanger eller kabler på produktet. VAV-regulatoren kan enkelt demonteres og monteres med
et enhåndsgrep uten bruk av verktøy. 

TVE overholder tetthetsklasse 3 (Ø100-Ø160) og 4 (Ø200-Ø400) med spjeldbladet i lukket stilling, og klasse C for lekkasje mot omgivelsene, i
henhold til EN 1751. Hygieneegenskaper er i henhold til krav i VDI 6022. De tekniske egenskapene for TROX VAVregulatorene som benyttes på
TVE finnes i egne datablader. Regulatorene leveres for analog styring eller med Modbus RTU kommunikasjon. Begge varianter kan fås med
dynamisk eller statisk trykksensor. TVE kan leveres i mantlet utførelse med isolasjon og stålkapsling.

Montering

TVE kan monteres direkte i bend og avgreining uten at dette påvirker målenøyaktigheten. For å begrense støy og gi best mulig regulering bør
spjeldblad/spjeldaksling følge (være parallell med) retningsendringen i bend eller avgreining. Se figur 3 og figur 4 i datablad. Tilstrekkelig
serviceavstand må avsettes for igangkjøring og vedlikehold. Det anbefales å montere TVE med minimum serviceavstand i henhold til figur 5 og
tabell 5 i datablad. Ved behov må inspeksjonsluke monteres.

TEKNISK INFORMASJON

TVE 

ET NYTT KONSEPT FOR MÅLING AV LUFTMENGDE

Med den nye luftmengdestyringen til TVE, vil oppstrømstilstander
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.

• Reguleringsområde fra 0,5 til 13 m/s 
• Dimensjoner fra Ø100 – Ø400
• Kan monteres direkte i bend og avgrening
• Luftmengdemåling via spjeldblad og spjeldaksling

Hjem > Produkter > Spjeld, VAV > VAV > TVE

https://www.trox.no/
https://www.trox.no/
https://www.trox.no/produkter-d2f6325bd36fda7e
https://www.trox.no/produkter/spjeld-vav-6c1dbda07e7192a5
https://www.trox.no/spjeld-vav/vav-d85cddb293b7febf
https://www.trox.no/vav/tve-62f59d2bc4f759b5


Hjem > Produkter > Spjeld, VAV > VAV > TVE

https://www.trox.no/
https://www.trox.no/
https://www.trox.no/produkter-d2f6325bd36fda7e
https://www.trox.no/produkter/spjeld-vav-6c1dbda07e7192a5
https://www.trox.no/spjeld-vav/vav-d85cddb293b7febf
https://www.trox.no/vav/tve-62f59d2bc4f759b5
file:///
https://www.trox.no/kontakt-0b381b55a2b90121?custom_division=sales
https://www.trox.no/side-services/imprint-108825021503a446
https://www.trox.no/side-services/salgs--og-leveringsbetingelser-trox-auranor-norge-as-91448aebd5832da8
https://www.trox.no/side-services/our-privacy-policy-2b99878b3dab14ef
https://www.trox.no/side-services/disclaimer-7a416871e719edfa

	TVE
	ET NYTT KONSEPT FOR MÅLING AV LUFTMENGDE
	Anvendelse
	Utførelse
	Montering

	TEKNISK INFORMASJON

