
Et nyt koncept  
indenfor flowmåling

VAV-spjæld type TVE

▶ VAV enheder ▶▶



Innovativ måling

Med det nye VAV-spjæld TVE, er både placering 
og installation i flowretning og problemer 
med måling ved lave hastigheder, en del af 
fortiden. 

Takket være det nye patenterede måleprincip 
er målinger taget direkte over spjældbladet  
– helt uden målekors, præcist og korrekt!

Det store måleområde fra 0,5 m/s op til 
13 m/s giver en høj grad af fleksibilitet. 
Yderligere giver det kompakte design, at TVE 
nemt kan installeres selv ved begrænset plads.

 

Som altid kan måleprincippet være dynamisk 
eller statisk for eksempel i stærkt forurenet 
luft.

Kontrol enhed

Det modulære system tillader:

 ■ Samme koncept som Easy
 ■ Compact Variant for Modbus interface  

(bedst mulige tilslutning til X-Aircontrol)
 ■ Variant med statisk måleenhed
 ■ Mulighed for LCD display

▶ The art of handling air ▶▶

Circular 

ø 100, 125, 160, 200, 250 mm

For første gang er den effektive trykmåler 
integreret direkte i spjældbladet, dette 
bevirker at spjældbladet simultant fungerer 
som måleenhed og luftmængde regulator.

Den reducerede længde og det nye spjældblad bevirker 
at VAV-spjældet kan passe ind næsten overalt og 
fungere problemfrit uden et stykke lige kanal før.



Short, precise and variable 

 ■ Pladsbesparende installation, da der ikke er brug for lige kanal inden 
montage

 ■ Stort flowområde mellem 0,5 og 13m/s (flowområde på ca. 1:25)
 ■ Bemærkelsesværdig besparelser ved brug af stik til elektrisk forbindelse
 ■ Færre fejlinstallationer, da spjældet kan måle flow i begge retninger  

(ved brug af dynamisk måleenhed)
 ■ Nem rengøring af kanalsystem da der ikke er målekors i spjældet
 ■ Præcise målinger da spjældposition og differenstryk lagres i kontrol 

enheden
 ■ Flexibelt valg af kontrolenheder og interface (så vel som tilslutning  

til X-Aircontrol)
 ■ Simpel demontage af aktuator inklusive integreret sensor
 ■ Kompakt størrelse fra 310mm i længden

▶ Oversigt over fordele ▶▶

Modbus Variant (-J6) med intelligent  
tilslutning til X-Aircontrol

Den nye TVE fås også med 
dæmningsskjold

Måleenhed (Statisk eller dynamisk)

Aksel med indbygget trykkanal

Spjældblad med hule kamre
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