




















Montaj Detayları

Hava debisi hassasiye+ ΔV, kanalın düz bir giriş yönü kesi+ için geçerlidir. Dirsekler, kanal ayrımları ya da 
kanalın daralması veya genişlemesi, o
̈lçümü etkileyebilen türbülanslara neden olur. Kanal bağlanDları; örneğin, ana kanalın branşmanlara
ayrılması EN 1505'e uygun olmalıdır. 
Bazı montaj hâllerinde hava giriş yönünde düz kanal kesitlerinin olması gereklidir. 

Serbest hava girişi yalnızca giriş yönünde 1D düz kanal kesi+ne sahip+r. 

Dirsek
CAV kontrolörüne giriş yönünde ek bir düz kanal kesi+ olmadan, en az 1D eğrilik yarıçapına sahip bir dirsek, 
hava debisi hassasiye+ üzerinde yalnızca ihmal edilebilir bir etkiye sahip+r. 

Kanal ayrımı
Bir kanal ayrımı, güçlü türbülanslara neden olur. Belir+len hava debisinin hassasiye+ Δ�, giriş yönünde en az
1,5D düz bir kanal kesi+ ile ancak elde edilebilir. 
Giriş yönündeki branşmanda kanalın kısa olması hâlinde, CAV kontrolöründen önce perfore levha olması
gereklidir. 
Eğer giriş yönünde hiç düz kesit yoksa perfore bir levhayla bile kararlı bir kontrol olmayacakDr. 



Installa3on 

Installa3on orienta3on 
Any installa+on orienta+on.
When installing in horizontal duc+ng, the opera+ng side (rotary knob) must be arranged laterally (right/ leZ) 
or below. 
Observe airflow direc+on! 

Upstream condi3ons 
The volume flow rate accuracy of CAV controllers applies to a straight upstream sec+on of the duct. Bends, 
junc+ons or a narrowing or widening of the duct cause turbulence that may affect volume flow rate 
measurement. Depending on the respec+ve installa+on situa+on, informa+on on the straight duct sec+on 
upstream of the control unit must be observed. 
Duct connec+ons, e.g. branches off the main duct, must comply with EN 1506. 

Bend 
A bend with a curvature radius of at least 1D – without an addi+onal straight duct sec+on upstream 
of the CAV controller – has only a negligible effect on the volume flow rate accuracy. 

Junc3on 
A junc+on causes strong turbulence. The stated volume flow rate accuracy dV can only be achievedth a 
straight duct sec+on of at least 1.5D upstream. 
If there is no straight upstream sec+on at all, the control will not be stable, even with a perforated plate.

Note: if there is a shut-off damper installed in the flow direc+on upstream of the RN controller, ensure that 
the shut-off damper is installed so that its damper blade shaZ is located opposite the damper blade shaZ of 
the RN and rotated by 90°. 
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