
Um novo conceito 
em controle de 
volume de ar

Unidade Terminal VAV tipo TVE

▶ Unidades de Controle ▶



Medição Inovadora

Com o novo controlador de volume de ar variável 
Tipo TVE, condições a montante, instalação 
dependente da direção do fluxo de ar e faixas de 
controle de vazão volumétrica limitadas são coisas 
do passado.

Graças ao novo princípio de medição patenteado 
pela TROX, os valores medidos são agora 
determinados diretamente na lâmina do damper 
- sem uso de sondas ou outros sensores - com 
precisão e de forma confiável!

O controle de vazão opera com faixas de 
velocidades de fluxo de ar de 0,5 m / s a 13 m / s 
e oferecem um alto grau de flexibilidade.

Além disso, com sua construção compacta, a TVE 
pode ser facilmente instalada mesmo em espaços 
confinados.

Como de costume, o princípio de medição pode ser 
dinâmico e estático - por exemplo, particularmente 

em ar poluído.

Componente de controle

O design modular consistente permite:

 ■ Conceito de acordo com o comprovado design 
EASY 

 ■ Variante compacta com opção para Interface 
Modbus (melhor conexão possível para o 
sistema X-AIRCONTROL da TROX) 

 ■ Variante com transdutor estático
 ■ Visor LCD opcional

▶ The art of handling air ▶▶

Circular 

ø 100, 125, 160, 200, 250 mm

Pela primeira vez, a pressão efetiva de 
absorção é integrada diretamente no 
damper para que o mesmo seja utilizado 
simultaneamente para medição e controle 
de vazão volumétrica

A redução no comprimento permite a instalação 
em espaços confinados. Uma seção reta a 

montante não é mais necessário para este tipo 
de produto.



Curto, Preciso e Variável

 ■ Instalação com economia de espaço, uma vez que as seções a montante 
não são necessárias.

 ■ Maior faixa de controle de vazão para velocidades de fluxo de ar entre 
0,5 m / s e 13 m / s (faixa de vazão aprox. 1:25).

 ■ Redução de custos considerável devido à posição de terminais no 
controlador para conexão elétrica.

 ■ Erros de instalação evitáveis devido à direção do fluxo de ar em ambos os 
lados (com transdutor dinâmico ).

 ■ Limpeza fácil, pois não há medição interferente e componentes internos 
e no duto.

 ■ Medição confiável como relação entre a posição da lâmina do damper e a 
pressão diferencial é armazenada no controlador.

 ■ Grande seleção de variantes e interfaces do controlador (bem como 
conexão ao sistema X-AIRCONTROL da TROX).

 ■ Montagem e desmontagem simples do atuador, incluindo sistema 
integrado de sensores.

 ■ Construção compacta, a partir de 310 mm.

▶ Todas as Vantagens em Destaque ▶▶

Variante Modbus(-J6) com conexão inteligente ao sistema 
X-AIRCONTROL

O novo controlador de fluxo 
de volume de ar Tipo TVE, 
atende a norma VDI 6022

Transdutor (estático ou dinâmico)

Eixo com canal de pressão efetivo

Aleta do Damper composto de câmaras ocas 
internamente
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TROX  do Brasil 
Rua Alvarenga, 2025 - Butantã
05509-005 - São Paulo - SP - Brasil 
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