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1. Tehoportaiden
ohjaus
lämpötilan /tasosta
Hiilidioksidin / läsnöolon
TRIP
-tasosäädin
lisää tilan
ilmanvaihtoa
toiseen kun rakennusautomaatioon asetetut lämpötilan ja/tai hiilidioksidin raja-arvot ylittyvät tai kun
läsnäoloanturi aktivoituu.
Vastaavasti tasosäädin laskee tilan ilmanvaihtotasoa,
kun raja-arvot alittuvat tai läsnäoloanturi passivoituu.
Vaihtoehtoisesti ilmanvaihdon tasot vaihdetaan
manuaalisesti käsikatkaisijalla.

n ohjauksesta lämpötilan /hiiilidioksin / läsnäolokytkimen ohjaamana

Ilmavirtatasot (aseteltavissa) ovat:
P (POISSA), L (LÄSNÄ) ja T (TEHOSTUS)
Minimi-ilmavirtataso on aina päällä.
Pakko-ohjauksella voidaan tarvittaessa sulkea pellit.
TRIP® järjestelmäkuvaus
Ilmavirtojen ohjaus on edullisimmillaan kun ilmanjakojärjestelmä on vakiopaineohjattu, esim. kanavaryhmissä on vakiopainesäätimet. Tällöin tilakohtaiset
ilmavirrat on helppo ohjata hallitusti ja tarkasti, sekä
minimi-ilmavirrat voidaan asettaa hyvinkin pieniksi
säätötarkkuuden siitä kärsimättä.

POTENTIOMETRIT
PELTI1

Varmatoiminen ja huoltovapaa ilmavirtojen ohjaus
Käyttöönoton yhteydessä ilmavirrat mitataan ja asetetaan
TRIP:stä ohjausjännitteet ilmavirtapeltien toimilaitteille.
Se on siinä.
Tämän jälkeen tilojen ilmavirrat ja painesuhteet eivät
muutu pidemmänkään ajan kuluessa.
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