Optimal luftfordeling

KVALITETEN FØRST OG FREMMEST

Air
Zone

Optimal luftfordeling for
Volumenstromregler
&
Volumenstrombegrenzer
hver specifikation

Effektivitetssignal
Volumen flow controllere bør helst
betjenes på en sådan måde, at de reducerer
volumenstrømmen kun lidt. Imidlertid, til præcis
måling og kontrol - og dermed stabilisere
og giver sikker drift af en ventilation
system - et minimumstryk tab er altid påkrævet.
Dette er netop hvor effektivitetssignalet
af den elektroniske VRE1 og VKE1
volumen flow rate controllere kommer ind.
I kontroltilstanden registrerer controlleren den
faktiske volumenstrømshastighed - dens
nuværende spjældposition - og forbinder
dette med dens øjeblikkelige begrænsning til
effektiviteten signal. Dette kan bruges direkte
til optimering. Når driftstrykket før en
controlleren er reduceret på denne måde,
Regulatoren kan så åbne spjældet yderligere
og reducere dets tryk tab. Til ventilation
systemer, derudover at analysere den faktiske
volumenstrømningshastighed signaler, dette
gør det muligt at analysere effektiviteten af
alle elektroniske volumenstrøm controller ved
hjælp af en højere niveau controller (DDC).
Som resultat, driften af ventilationssystemet
kan optimeres for at minimere
blæsehastigheden.
Således energi forbrug og driftsomkostninger
er automatisk reduceret.
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Alsidighed. Præcisionsregulering. Fremragende hygiejne.
Afhængigt af deres design og hvor de
anvendes, ventilations- og klimaanlæg
stiller mange krav til deres interne
komponenter. For at sikre optimal
luftfordeling Den nye VRup / VKup og
VRpro / VKpro volumenstrøm controllere og
DRpro / DKpro trykregulatorerne kan være
udstyret med omfattende valgfrie funktioner.
Der er for eksempel tre forskellige drev
for VRpro og DRpro, der passer til
forskellige krav - herunder en model med
nødsituation funktion og et højhastigheds-drev
- samt forskellige sensorer at vælge imellem.
Den kompakte VRUP base controller kan
nemt integreres ind i næsten ethvert
eksisterende styresystem. Det Forskellige
modeller er udstyret med en differential
tryksensor som standard og giver en bred
vifte af muligheder plus en høj grad af
installationsfleksibilitet.
Den elektroniske VRE1 og VKE1
volumenstrøm controllere er også ekstremt
alsidige. De er i stand til konstant, 4-punkts
eller variabel drift, mens en meget følsom,
differentiel trykmålingscelle integreret i
spjældblad sikrer høj kontrolnøjagtighed

selv ved de laveste volumenstrømshastigheder.
Desuden, modellerne uden differenstryk
Sensoren har et stort frit hylster tværsnit.
Som erstatning for konventionelle spjæld,
det mekanisk selvaktiverende VRL1-volumen
flowbegrænser eliminerer behovet for manuelt
indstil og juster lydstyrken i systemet.
Regulatoren opfylder den strengeste hygiejne
krav og kan bruges ved lav flow
hastigheder og lavt differenstryk.
Den cirkulære VR1 og rektangulære VK2 komplet
området for mekanisk selvbetjening
volumenstrøm controllere. Disse controllere er
vedligeholdelsesfri og giver mulighed for
montering motoriserede aktuatorer.
Størstedelen af volumenstrøm og tryk
controllere opfylder de meget høje hygiejnekrav
af de relevante tekniske retningslinjer.
Deres miljøproduktdeklaration (EPD)
gør dem også egnede til det økologiske
vurdering af bygning certificeringssystemer.

electronic

VRE1 Volume flow controller
Nominelle størrelser

DN 100 mm – DN 400 mm

Volumenstrømningsområde *

34 – 5.430 m3/h

Flowhastighed

1,2 – 12 m/s

Differenstrykområde

20 – 1.000 Pa

Beskyttelsestæthed Klasse

Class C, EN 1751

Tæthed lukket spjældblad *

Klasse 3 resp. Klasse 4, EN 1751

Driftsformer konstant

4-punkts, variabel
(0 –10 V, 2 –10 V, 2 – 8 V)

Indstilling

Almindelig tekstvisning og knapper, PC-software

Valg: læbeforseglinger, akustisk isolering, SRC-kanaldæmper

VKE1 Volume flow controller
Nominelle størrelser

200 x 100 mm – 800 x 400 mm

Volumenstrømningsområde

*

Flowhastighed

1,8 – 12 m/s

Differenstrykområde

20 – 1.000 Pa

Beskyttelsestæthed
Tæthed lukket spjældblad

Klasse C, EN 1751
Klasse 3 resp. Klasse 4, EN 1751

*

Driftsformer

electronic

130 – 13.800 m3/h

konstant, 4-punkts, variabel
(0 –10 V, 2 –10 V, 2 – 8 V)

Indstilling

Almindelig tekstvisning og knapper, PC-software

Valg: akustisk isolering, SKB-V lyddæmper elektronisk.

electronic

VRup Volume flow controller
Nominelle størrelser

DN 100 mm – DN 400 mm

Volumenstrømningsområde *

42 – 5.430 m3/h

Flowhastighed *

1,5 – 12 m/s

Differenstrykområde

5 – 1.000 Pa

Beskyttelsestæthed

Klasse C, EN 1751

Tæthed lukket spjældblad *

Klasse 3 resp. Klasse 4, EN 1751

Driftsformer

konstant, 3-trins, variabel
(0 –10 V, 2 –10 V, adjustable)

Kommunikation

analog, bus stand (MP, KNX, MOD, LON)

Indstilling

af indstillingsenhed, NFC (MP-Bus), PC-Software

Valg:læber sæler, isolering på stedet, akustisk isolering,SRC kanal lyddæmper

VKup Volume flow controller
Nominelle størrelser

200 x 100 mm – 1.000 x 1.000 mm

Volumenstrømningsområde *

144 – 36.000 m3/h

Flowhastighed *

2 – 10 m/s

Differenstrykområde

20 – 1.000 Pa

Beskyttelsestæthed

electronic

Tæthed lukket spjældblad

Klasse C, EN 1751
*

Klasse 3 resp. Klasse 4, EN 1751

Driftsformer

konstant, 3-trins, variabel
(0 –10 V, 2 –10 V, justerbar)

Kommunikation

analog, bus stand (MP, KNX, MOD, LON)

Indstilling

af indstillingsenhed, NFC (MP-Bus), PC-Software

Valg: akustisk isolering, SKB-V lyddæmper
* Værdien er størrelsesafhængig
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electronic

VRpro Volume flow controller
Nominelle størrelser

DN 100 mm – DN 400 mm

Volumenstrømningsområde*

44 – 5.430 m3/h

Flowhastighed*

1,6 – 12 m/s

Differenstrykområde

5 – 1.000 Pa

Beskyttelsestæthed

Klasse C, EN 1751

Tæthed lukket spjældblad*

Klasse 3 resp. Klasse 4, EN 1751

Driftsformer

konstant, 3-trins, variabel
(0 –10 V, 2–10 V, justerbar)

Kommunikation

analog, bus stand (MP)

Indstilling

af indstillingsenhed, PC-Software

Valg: læbeforseglinger, isolering på stedet, akustisk isolering, SRC-kanaldæmper, standard-, hurtigløbs-, Springretur aktuator, statisk / dynamisk sensor

electronic

VKpro Volume flow controller
Nominelle størrelser

200 x 100 mm – 1.000 x 1.000 mm

Volumenstrømningsområde*

144 – 36.000 m3/h

Flowhastighed*

2 – 10 m/s

Differenstrykområde

20 – 1.000 Pa

Beskyttelsestæthed

Klasse C, EN 1751

Tæthed lukket spjældblad*

Klasse3 resp. Klasse 4, EN 1751

Driftsformer

konstant, 3-trins, variabel
(0 –10 V, 2 –10 V, adjustable)

Kommunikation

analog, bus stand (MP)

Indstilling

af indstillingsenhed, PC-Software

Valg: akustisk isolering, SKB-V-lyddæmpere, standard-, hurtigløbs-,
Springretur aktuator, statisk / dynamisk sensor

electronic

DRpro Trykregulator
Nominelle størrelser

DN 100 mm – DN 400 mm

Trykreguleringsområde

op til 600 Pa

Flowhastighed*

1,6 – 12 m/s

Differenstrykområde

op til 1.000 Pa

Beskyttelsestæthed

Klasse C, EN 1751

Tæthed lukket spjældblad*

Klasse 3 resp. Klasse 4, EN 1751

Driftsformer

konstant, variabel
(0 –10 V, 2 –10 V, justerbar)

Kommunikation

analog, bus stand (MP)

Indstilling

af indstillingsenhed, PC-Software

Valg: læbeforseglinger, isolering på stedet, akustisk isolering, SRC-kanaldæmper,
standard-, hurtigløbs-, Springretur aktuator, statisk / dynamisk sensor, indstillet til
trykafbrydelse, volumenstrøm måleindretning

DKpro Trykregulator

electronic

Nominelle størrelser

200 x 100 mm – 1.000 x 1.000 mm

Trykreguleringsområde

op til 600 Pa

Flowhastighed*

2 – 10 m/s

Differenstrykområde

op til 1.000 Pa

Beskyttelsestæthed

Klasse C, EN 1751

Tæthed lukket spjældblad*

Klasse 3 resp. Klasse 4, EN 1751

Driftsformer

konstant, variabel
(0 –10 V, 2 –10 V, justerbar)

Kommunikation

analog, bus stand (MP)

Indstilling

af indstillingsenhed, PC-Software

Valg: akustisk isolering, SKB-V lyddæmper, standard-, hurtigløbs-, Springretur aktuator,
statisk / dynamisk sensor, indstillet til trykafbrydelse, volumenstrøm måleanordning
* Værdien er størrelsesafhængig
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VRL1 Volumenstrømbegrænser
Nominelle størrelser

DN 80 mm – DN 250 mm

Volumenstrømningsområde*

13 – 1.060 m3/h

Flowhastighed*

0,8 – 6 m/s

Differenstrykområde

30 – 300 Pa

Driftsformer

konstant
(kontinuerlig justering efter skala)

mechanical

Valg:

Med kanalbøsningen er volumenstrømbegrænseren placeret
lige ved siden af plenumboksen til en luftdiffusor. I tilfælde af
lukkede lofter, VRL1 er tilgængelig til justering eller
rengøring.

glidemuffe, kanalhylster, boreskabelon, SRC-kanaldæmper,
justeringsaktuator (kun med glidemuffe)

Glidemuffen gør det muligt at fjerne VRL1-volumenstrømbegrænseren efterfølgende
fra ventilationskanalen. Begrænseren kan bekvemt rengøres og desinficeres.
Inspektionsåbningen i glidemuffen giver mulighed for manuel indstilling
af volumenstrømindstillingen, og betyder også at begrænseren kan motordrives.

mechanical

VR1 Volume flow controller
Nominelle størrelser

DN 80 mm – DN 315 mm

Volumenstrømningsområde*

50 – 3.100 m3/h

Flowhastighed*

ca. 2,4 – 12,8 m/s

Differenstrykområde

50 – 1.000 Pa

Beskyttelsestæthed

Klasse C, EN 1751

Driftsformer

konstant

Valg:

læbeforseglinger, elektriske aktuatorer med forskelligt
sætpunktsstandard, akustisk isolering, SRC kanaldæmper,
SKB-V lyddæmper

mechanical

VK2 Volume flow controller
Nominelle størrelser

200 x 100 mm – 600 x 300 mm

Volumenstrømningsområde*

200 – 7.000 m3/h

Flowhastighed*

ca. 2,4 – 10,6 m/s

Differenstrykområde

50 – 1.000 Pa

Beskyttelsestæthed

Klasse C, EN 1751

Driftsformer

konstant

Valg:

Elektriske aktuatorer med forskelligt setpunkt standard, akustisk
isolering, SKB-V lyddæmpere
* Værdien er størrelsesafhængig
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Effektiv og økonomisk
luftfordeling
De specielle konstruktioner af AirZone luft diffusorer
tillade betydeligt større volumenstrøm
konventionelle designs - med
lydeffektniveauer. Antallet af diffusorer
kan reduceres op til 25% eller mindre størrelser Kan bruges.
Fordelen:
En overbevisende luftfordeling.
Nemme at rengøre materialer garanterer høj bestandighed af komponenterne.
En sund indeklima forbedrer trivsel og
tilfredshed med personale og kunder.

Ekstraordinære fordele:
 Speciel konstruktion for optimal luft
fordeling
 Bedste værdi for pengene
 Hurtige produktionstider
 En brugervenlig software til
udvælgelse af armatur

AZDX hvirvel diffuser

 Radialt arrangeret, reversibel
luftbøjningsklinger med
progressivt snoet profil

AZDXQ0
325 - 825 mm
325 - 800 mm
8 - 64

AZDXQ1
325 - 825 mm
325 - 800 mm
8 - 84

AZDV hvirvel diffuser

AZDXR0
325 - 800 mm
325 - 800 mm
8 - 64

 Frontplade lavet af pulver
belagt, galvaniseret stålplade,
luftbøjninger lavet af
sort eller hvid plastik
 Egnet til tilførsel og
udsugningsluft

 Radial og aksialt symmetrisk
luftbøjninger lavet af
pulverlakeret stål
 Radial luftfordeling gennem
justerbar, usynligt fastgjort
klinger af stål
AZDVQ0
325 - 825 mm
325 - 800 mm

AZDVR0
325 - 800 mm
325 - 800 mm

AZDT hvirvel diffuser

 Egnet til tilførsel og
udsugningsluft

 Høj ydeevne, progressivt
snoet bladprofil
 Radial, aksialt symmetrisk
design sikrer perfekt luftfordeling

AZDTQ0
325 - 625 mm
325 - 600 mm
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AZDTR0
325 - 600 mm
325 - 600 mm

 Egnet til forsynings- og
udsugningsluft

AZDF hvirvel diffuser

 Radial luftfordeling via konisk
diffusorer med radiale knive som
luftafbøjningselementer
 Glat luftstrøm gennem special
perforerede plader
AZDFQ0
200 - 450 mm
DN 100 - DN 355

AZDFR0
190 - 500 mm
DN 100 - DN 355

AZDFH0/AZDFG0
600 mm/625 mm
DN 100 - DN 355

AZDSQ/AZLFQ

 Valgfri reducer til loft
 Egnet til forsynings- og
udsugningsluft

 AZDSQ: frontplade med fast,
jævne linjer, stort område
radialt arrangeret luftbøjning
klinger

AZDSQ
325 - 625 mm
325 - 600 mm

 AZLFQ: fast luftbøjet
blade til højt volumen
strømningshastigheder ved
lav lydstyrke niveauer

AZLFQ
325 - 625 mm
325 - 600 mm

Tryk Boks

 Trykfordelings bokse lavet af
galvaniseret stålplade
 Optimeret til lav installation
højder

K1
1 side tilslutning

K2
2 side tilslutninger

K3
top tilslutning

 med en eller to tilslutninger
eller en top som standard
 Til lukkede loftsystemer,
gitterlofter og frit suspenderet
 Valgfri spjæld eller speciel
luftafbøjningsplader for optimal
luftfordeling med lavt flow
og lyddæmpende

www.airzone.dk
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KVALITETEN FØRST OG FREMMEST.

AirZone produkter med
hygiejne attest

Selv i standardversionen opfylder vores produkter de nødvendige hygiejniske forhold for
komponenter i HVAC-systemer i standarder, retningslinjer, love og regler. Derfor er vores
Produkterne er ikke kun egnet til installation i kontorbygninger, hoteller, indkøbscentre, men
også for hygiejnisk krævende bygningstyper som Hospitaler og Clean room.
 Selv i udviklingsfasen, har vi
fokus på at vælge hygiejnisk materialer
og design af produkter.

 Et uafhængigt hygiejne institut
udfører alle kontroller vedrørende hygiejne
krav og renhed af produkter og udsteder
hygiejneattesten.
 Mikrobiologisk test ifølge
DIN EN ISO 846: Materialerne i vores
produkter fremmer ikke væksten af
mikroorganismer (fx svampe og bakterier).
 Materialerne i luftbehandlingens
Området er modstandsdygtigt
over for rengøringagenser og
desinfektionsmidler
(udvælgelse af desinfektionsmidler ifølge
Robert Koch Institute og Association for
Anvendt hygiejne).
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 Undersøgelse af strukturelle
design og overflader fra en hygiejnisk
synspunkt: vores produkter giver ikke støv
aflejringer eller akkumulering (næringsstof
substrat til mikroorganismer). Til
Eksempel, brandspjæld vedligeholdelsesfri,
fuldt lukket drivmekanisme er
placeret uden for luftstrømmen. Dette
forhindrer støvaflejringer, og regelmæssig
rengøring og smøring for at opretholde
den funktionelle integritet af brandspjældet
er unødvendig.
 Hygienemærke på vores produkter:
Mærkningen overholdelse af
hygiejnekravene.
 Mærkning af produktionsovervågningen
certifikat: regelmæssig hygiejneovervågning
af vores produkter på fabrikken udføres
uafhængige af Ruhr District Institute of
Hygiejne.

Krav og forpligtelser vedrørende hygiejne i HVAC-systemer.
En af de vigtigste funktioner i ventilationen
og klimaanlæg (HVAC system)
er at give et behageligt indeklima
for brugere, der er harmløse for menneskers sundhed. Ved planlægning,
fremstilling, installation, drift og service af
HVAC systemer og deres komponenter,
der skal tages hensyn til krav - herunder
hygiejne og sundhedsbeskyttelse.

systemer skal der opstilles, ændres og
serviceres sådan at liv, sundhed og det
naturlige især baser af sundheden ikke
er i risiko. I den forbindelse er de
grundlæggende bygningskrav ifølge
Byggeriet Produkter Regulering skal tages
i betragtning - f.eks. Det tredje
grundlæggende krav: hygiejne,sundhed
og miljøbeskyttelse.

Under erhvervsmæssig sikkerhed og
Sundhedsloven kræver arbejdsmarkedslovgivning at state of the art, erhvervsmedicin og hygiejne tages i betragtning.
Arbejdspladserne Ordinans afledt kræver
det at der i arbejdsområder ikke kun er
tilstrækkelig sund luftluftforsyning
men også at HVAC-systemer
betjenes og deres funktionelle integritet
kontrolleres regelmæssigt.
selve HVAC-systemet bør ikke
blive en farekilde (for eksempel på grund
af bakterier, svampe osv.).,

Alle involverede i byggeprocessen er
forpligtet til at opfylde disse lovkrav
med hensyn til hygiejne og sundhed
beskyttelse.
Især operatøren af HVAC-systemet har et
ansvar over for brugerne af de ventilerede
rum. Operatøren er også forpligtet til at
drive HVAC system sådan hygiejnisk og
sundhedsrelateret kravene overholdes.

Ifølge Model Building Code,

FK90 brandspjæld,
serie FK92

VDI 6022 er et af de retningslinjer, ifølge
anvendelsesområdet definerer hygiejniske
krav for hvert HVAC system og dets
komponenter. Det angiver også ansvaret
involveret i planlægning, fremstilling,
installation og drift af HVAC-systemer
og deres komponenter.

AZDT hvirvel diffuser

VDI 6022 skitserer state of the art hvad
angår hygiejnekravene for
HVAC-systemer.
Ud over planlæggeren, hvem er ansvarligtil hygiejnisk komponentselektion
blandt andet en producent af komponenter
i et HVAC-system har også forpligtelser
over for installatøren og operatør.
Fabrikanten skal f.eks. sikre, at de materialer,
der anvendes i deres Produkter opfylder
kravene i VDI 6022. Disse omfatter også
produkter såsom brandspjæld, hvirvel
diffusorer eller volumen flow controllere som
komponenter i ventilationssystem.
Det er blandt andet nødvendigt at udvikling
af et næringsstof til mikro organismer
(såsom svampe og bakterier) ikke fremmes.
Både indskud og akkumulering af snavs
forhindres ved hjælp af at designe
komponenternes interiør i en passende måde,
og mikroorganismer vækst er forhindret ved
brug af passende forsegling materialer og
overflader.

VR1 volumen flow controller
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