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Regulatory zmiennego przepływu typu TVJ i TVT jak również TVJD 
i TVTD służą do regulacji przepływu szczególnie w systemach 
o zmiennym przepływie.

 TVJ: prostokątny regulator przepływu do instalacji 
  nawiewnych i wywiewnych
 TVJD:  prostokątny regulator przepływu z izolacją akustyczną do  
  instalacji nawiewnych i wywiewnych
 TVT: prostokątny regulator przepływu do instalacji 
  nawiewnych i wywiewnych, powietrznoszczelny przy 
  zamkniętej przepustnicy
 TVTD: prostokątny regulator przepływu z izolacją akustyczną do 
  instalacji nawiewnych i wywiewnych, powietrznoszczelny 
  przy zamkniętej przepustnicy.

Regulatory wyposażone są fabrycznie w odpowiednie komponenty 
regulacyjne. Każdy regulator jest kalibrowany, ustawiony na żądane 
zakresy przepływów oraz testowany.

Każde urządzenie wyposażone jest w krzyż pomiarowy różnicy 
ciśnienia do pomiaru przepływu oraz wielopłaszczyznową przepust-
nicę regulacyjną.

Regulator zakończony jest obustronnie kołnierzami do połączenia 
z systemem przewodów.

W przypadku bardziej rygorystycznych wymagań akustycznych 
dostępne są regulatory z izolacją akustyczną TVJD/TVTD i/lub 
tłumikiem szumów TX.

Regulacja przepływu odbywa się w systemie zamkniętej pętli 
z zewnętrznym zasilaniem. Przetwornik ciśnienia, regulator oraz 
siłownik są montowane fabrycznie na urządzeniu i dobierane zgod-
nie z wymaganiami i warunkami pracy. Urządzenia VAV firmy TROX 
mogą być dostarczane z różnymi rodzajami automatyki wyspecyfiko-
wanej w projekcie.

Dalsze informacje na temat użytkowania, doboru i elementów 
automatyki zawarte są w „Dokumentacji technicznej” dostępnej na 
stronie internetowej.

W internecie można również znaleźć program „online” doboru regu-
latorów VAV i elementów automatyki.

Δpw w Pa różnica ciśnienia zmierzona na krzyżu pomiarowym

TVJ TVJD
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Sposób działania

Legenda
czujnik różnicy ciśnień
przepustnica regulacyjna
przetwornik ciśnienia
siłownik
regulator przepływu powietrza
regulator temp. pomieszczenia (dostarczany przez klienta)

- - okablowanie wykonane przez klienta

Schemat systemu

Nawiew powietrza

Nawiew
powietrza TVJ/TVT

Wywiew
powietrza TVJ/TVT

Wywiew powietrza

Pomieszczenie

Sygnał sterujący TVJ/TVT nawiew

Sygnał sterujący TVJ/TVT wywiew

Charakterystyka sterowania
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Wywiew

Nawiew

Sygnał sterujący nawiewnym regulatorem VAV
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Budowa•Wymiary

Charakterystyka
Elektroniczny sterownik przepływu powietrza –
Odpowiedni zarówno do nawiewu i wywiewu –
Zakres strumieni przepływu (zależny od typu i elementów  –
sterowania) około 5:1
Wysoka dokładność regulacji przepływu przy zapewnionym  –
najkorzystniejszym rozprowadzeniu sieci przewodów
Fabrycznie nastawione wartości przepływów lub programowanie  –
oraz kontrola techniczna każdego urządzenia. Wartości nastawy 
i typ urządzenia umieszczane są na naklejce na obudowie każdego 
regulatora.
Możliwość późniejszego pomiaru przepływu i zmiany wartości  –
nastawy na urządzeniu
Sygnał wartości rzeczywistej odniesiony do V – nom
Zakres różnicy ciśnień 20 do 1000Pa –
Montaż poziomy lub pionowy (przy zastosowaniu membranowych  –
czujników ciśnienia montaż zgodnie z naklejką na regulatorze)
Możliwość pełnego odcięcia przepływu –
TVT przeciek przez zamkniętą przegrodę przepustnicy klasa 4  –
(B<600 klasa 3) zgodnie z PN-EN1751
TVJ przeciek przez zamkniętą przegrodę przepustnicy   –
klasa 1 (H=100 klasa 0) zgodnie z PN-EN1751

Mechaniczne części regulatora są bezobsługowe i nie wymagają  –
konserwacji
Zakres temperatury pracy wynosi 10 do 50°C –

Cechy konstrukcyjne
prostokątne, sztywna rama –
obustronne kołnierze, dopasowane do łączenia zgodnie  –
z Systemem 30
przeciwbieżne łopatki kierownicy, obustronnie osadzone w łożyskach –
łożyska uszczelnione O-ringiem –

Obudowa
Obudowa, trzpienie, połączenia wykonane z blachy stalowej  –
ocynkowanej
Łopatki przepustnicy, krzyż pomiarowy różnicy ciśnienia wykonane  –
z aluminium
Łożyska z tworzywa sztucznego, odpornego na temperaturę do 50°C –

Przepustnica TVT
Wymienne uszczelki –
Wbudowane łożyska –

Ciąg dalszy na stronie 6

ok.

Połączenie z przewodem prostokątnym patrz strona 6

Zachować dostęp do 
elementów automatyki

Otwór 20x13
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Oznaczenia•Przepustnica w położeniu zamkniętym TVJ

Przeciek i poziom mocy akustycznej, zamknięta przepustnica TVJ

Oznaczenia
fm  w Hz: środkowa częstotliwość pasma oktawowego
Lw  w dB: poziom mocy akustycznej szumów przepływu
  w kanale 
Lw1  w dB: poziom mocy akustycznej szumów przepływu 
  z tłumikiem szumów TX 
Lw2  w dB:  poziom mocy akustycznej hałasu emitowanego   
  przez obudowę
Lw3  w dB:  poziom mocy akustycznej hałasu emitowanego   
  przez obudowę z izolacją akustyczną
LWAL  w dB(A):  poziom mocy akustycznej szumów przepływu   
  w kanale przyłącznym, przepustnica w położeniu  
  zamkniętym (tylko dla TVJ)
LpA  w dB(A):  poziom ciśnienia akustycznego szumów
  przepływu w pomieszczeniu, w skali A,    
  z uwzględnieniem tłumienia systemu
LpA1  w dB(A):  poziom ciśnienia akustycznego szumów
  przepływu (z tłumikiem typu TX), w skali A,   
  z uwzględnieniem tłumienia systemu
LpA2  w dB(A):  poziom ciśnienia akustycznego hałasu
  emitowanego przez obudowę, w skali A,   
  z uwzględnieniem tłumienia systemu
∆LpA3  w dB(A):  poziom ciśnienia akustycznego hałasu

  emitowanego przez obudowę, w skali A, z izolacją
  akustyczną, z uwzględnieniem tłumienia systemu
∆Lw  w dB:  poprawka dla hałasu emitowanego przez   
  obudowę bez izolacji akustycznej
∆Lw1  w dB:  poprawka dla hałasu emitowanego przez   
  obudowę z izolacją akustyczną
Vnom w m3/h
 lub l/s:  nominalny strumień objętości powietrza (100%)
V w m3/h
 lub l/s:  strumień objętości powietrza
VL w m3/h
 lub l/s:  przeciek przez zamkniętą przepustnicę TVJ
∆V  w ± %:  dokładność regulacji
∆pg  w Pa:  różnica ciśnienia statycznego
∆pgmin  w Pa:  minimalna różnica ciśnienia statycznego
B w mm: szerokość
H w mm: wysokość

Wszystkie wartości mocy akustycznej odniesione są do 1pW, wartości 
ciśnienia akustycznego do 20 μPa.
Wszystkie szumy zostały zmierzone w komorze pogłosowej.
Dane akustyczne określone i skorygowane zgodnie z PN-EN-ISO 
5135, luty 1999
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Tłumik szumów TX

Dodatkowa izolacja akustyczna
Zewnętrzny płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej –
Dźwiękochłonna okładzina zewnętrzna –
Bez możliwości demontażu –

Nagrzewnica 
Odpowiednia do montażu z regulatorem TVJ i TVT –
Dane techniczne nagrzewnic w karcie katalogowej 5/20/PL/1 –

Tłumik szumów TX
Odpowiedni do montażu z regulatorem TVJ i TVT –
Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej –
Wykładzina z wełny mineralnej wg DIN 4102, klasa palności A2,  –
ze znakiem RAL-jakość, bio-degradowalna zgodnie z TRGS 905 
i dyrektywą EU 97/69/EG
Wełna mineralna pokryta warstwą jedwabiu szklanego  –
zabezpieczającą przed erozją, odporną na prędkość powietrza do 
ok. 20m/s, odporną na rozwój grzybów i bakterii.

Podłączenie kanału prostokątnego

Kołnierz przyłączeniowy

Uszczelka (dostarczana 
przez klienta)

Kanał prostokątny
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Wymiary

Wymiary w mm Masa w kg
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Dane aerodynamiczne
H=100 do 300
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Dane aerodynamiczne
 H=400 do 1000

1) wartości typowe   2) dodatkowa różnica ciśnień uwzględniana w obliczeniach
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Dane akustyczne•Szybki dobór

Tłumienie systemu w dB/oct. zgodnie z VDI 2081 (uwzględniono w tabeli szybkiego doboru)

Współczynnik poprawkowy dla sieci niskiego ciśnienia (uwzględniono w tabeli szybkiego doboru)

Poprawka dla innych szerokości

Szybki dobór poziom mocy akustycznej w dB(A)

Tłumienie sieci kanałów w dB/oct.

Tłumienie pomieszczenia w dB/oct.

Odbicie końcowe

dB na oktawę

fm w Hz

Szerokość odniesienia B=1000 mm
Szerokość B

Szerokość odniesienia B=600 mm

1) do obliczenia emisji hałasu przez obudowę założono tłumienie sufitu 4dB/oktawę i tłumienie pomieszczenia 5dB/oktawę.
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Szum przepływu
z tłumikiem szumów TX

Szum przepływu z dodatkowym tłumikiem TX
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Szum przepływu
bez tłumika szumów

Odniesione do

Dane akustyczne przy ciśnieniu do 1000Pa dostępne w programie doboru regulatorów

Poprawka dla innych szerokości

Szum przepływu bez dodatkowego tłumika

Szerokość



13

          (Strona 12)

Poprawka B=500
Strona 12

Tłumienie sufitu
Tłumienie pomieszczenia
Poprawka dla skali A
Poziom skorygowany

Przebieg obliczeń emisji hałasu przez obudowę

Wartości poprawkowe dla hałasu emitowanego przez obudowę

ok.

ok.

Kanał
powietrzny

Izolacja kanału na budowie

Sposób montażu

Emisja hałasu przez obudowę

Przykład
Dane:  Vmax=400 l/s (1440 m3/h), prędkość 4 m/s
 ∆pg=500 Pa
 Dopuszczalny poziom ciśnienia
 akustycznego w pomieszczeniu 40 dB(A), 
 dalsze założenia w procedurze obliczeniowej

Przebieg obliczeń
Szybki dobór:

Szum przepływu:

Założenie nie jest spełnione, wymagany jest tłumik TX
TVJ 500x200 z tłumikiem szumów TX

Emisja hałasu przez obudowę

Założenie nie jest spełnione, wymagana jest izolacja 
akustyczna
TVJD 500x200 z tłumikiem szumów TX

Wynik: LPA3=39 dB(A)

W odróżnieniu od szybkiego doboru przyjęto inną wartość chłonności
akustycznej pomieszczenia.
Wynik nie przekracza wartości założonej.
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Informacje do zamawiania

Tekst do specyfikacji
Prostokątny regulator zmiennego przepływu do instalacji nawiewnych 
i wywiewnych, w 39 wielkościach.
Regulator składa się z obudowy z przepustnicą regulacyjną, czujnika 
różnicy ciśnienia i elementów automatyki.
Zamknięta przepustnica regulatora zgodnie z PN-EN 1751, typ TVT 
klasa 4 (B<600, klasa 3), typ TVJ klasa 1 (H=100 klasa 0). 
Położenie przepustnicy widoczne z zewnątrz obudowy.

Cechy charakterystyczne:
uśredniający czujnik różnicy ciśnienia z otworami pomiarowymi  –
o średnicy 3mm, odporny na zanieczyszczenia
fabrycznie nastawione wartości przepływów lub programowanie  –
oraz kontrola techniczna każdego urządzenia. Wartości nastawy 
i typ urządzenia umieszczane są na naklejce na obudowie każdego 
regulatora
sygnał wartości rzeczywistej odniesiony jest do V – nom, co upraszcza 
późniejsze zmiany nastawy

Połączenie obustronnie kołnierzowe, szczelność obudowy zgodnie 
z PN-EN 1751 klasa A.
Zakres różnicy ciśnień 20 do 1000Pa, zakres wydajności 
w zależności od zastosowanej automatyki ok. 5:1.

Sterowanie:
regulacja zmiennego przepływu, sygnał sterujący podany na  –
elektroniczny sterownik, możliwy do odczytu sygnał wartości 
rzeczywistej odniesiony do Vnom.

napięcie zasilania 24 VAC –
sygnał sterujący 0 do 10 VDC –
dynamiczny przetwornik różnicy ciśnienia –

Materiały:
obudowa, trzpienie, połączenia wykonane z blachy stalowej  –
ocynkowanej
łopatki przepustnicy, krzyż pomiarowy różnicy ciśnienia wykonane  –
z aluminium
łożyska z tworzywa sztucznego, odpornego na temperaturę do 50°C –

Opcje:
Dodatkowa izolacja akustyczna do redukcji hałasu emitowanego 
przez obudowę. Wykonana z wełny mineralnej o grubości 40mm 
pokrytej płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Redukcja 
hałasu emitowanego przez obudowę minimum 6dB pod warunkiem 
zastosowania zewnętrznej izolacji kanałów przed i za regulatorem. 
Izolacja montowana fabrycznie.
Tłumik akustyczny typu TX do redukcji szumu przepływu, zdolność 
tłumienia ok. 9dB w paśmie 250Hz. Izolacja akustyczna z wełny 
mineralnej niepalnej zgodnie z PN 2862; klasa A2 zgodnie 
z DIN 4102, ulegającej bio-degradacji zgodnie z TRGS 905 
i dyrektywą EU 97/69/EG, laminowanej warstwą włókna szklanego 
zabezpieczającego powierzchnie kulis przed erozją przy prędkościach 
do 20 m/s, zabezpieczonej przed butwieniem i rozwojem bakterii.

* konstrukcja standardowa; informacja o siłownikach w programie doboru 
regulatorów lub w cenniku

Kod zamówieniowy TVJ/TVT

Kod zamówieniowy TX

Tłumik szumów

Elementy sterowania

Patrz program doboru lub cennik

1) szczelność zamkniętej przepustnicy regulacyjnej zgodnie z PN-EN 1751, klasa 1 lub 0
2) szczelność zamkniętej przepustnicy regulacyjnej zgodnie z PN-EN 1751, klasa 4 lub 3

E0- Autonomiczny 0-10 VDC
E2 Autonomiczny 2-10 VDC
M0 Nadrzędny 0-10 VDC
M2 Nadrzędny 2-10 VDC
S0 Podrzędny 0-10 VDC
S2 Podrzędny 2-10 VDC
F0 Stałowartościowy 0-10 VDC
F2 Stałowartościowy 2-10 VDC

przepływ powietrza


