
װסת האיזון האוטומטי  שומר על נפח זרימת אװיר קבוע 

בײשומי אװרור ומיזוג אװיר. 

הװסת מכױילת להתאמה אוטומטית ללחצים משתנים באמצעות פיזיקה

(לא חשמל) המעניקים לװסת עצמאות בלחץ אמיתי.

* לװיסות אוטומטי של יניקות אװיר מרכזיות. 

* לװיסות אספקת אװיר שװה ונכונה בתריסי אספקה. 

* לװיסות אספקת אװיר צח נכון ליחידות מפוחי הנחשון.

MP- R װסת איזון אוטומטי

שימושים:

גוף מתכת פלדה מגולװנת

ללא מסגרת בצד

עם מסגרת בצדדים



איזון אוטומטי  הבעיה באיזון המסורתי  

* איזון מסורתי לא יכול להגיב  לשינױים במערכת   

* יותר מדי אװרור  = בזבוז אנרגיה    

 * מעט מדי אװרור =  איכות אװיר גרועה    

גודל הװסת וטװח ספיקת האװיר

DESCRIPTION
• Metal body (M1 fire rating class) housing the 
  silicone control membrane in a calibrated passage.
• Operating temperature: -10 °C / +80 °C.
• Certification: UL.

https://www.youtube.com/watch?v=oJSCpsDsCL8&t=38s

קל לװיסות 
גם לאחר התקנה

מפוח נחשון

װסת זרימה אוטומטי 

װסת זרימה אוטומטי 

אװיר צח

חיבור װסת זרימה קבוע למפוחי נחשון

חיבור װסת זרימה קבוע לאספקת אװיר

מפזר אװיר

שימושים נוספים 

* ספיקות להמחשה בלבד  
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 Airflow tolerance: -  Q nominal +/- 5 

https://www.youtube.com/watch?v=oJSCpsDsCL8&t=38s

חלק שמתפרק

DESCRIPTION
• Metal body (M1 fire rating class) housing the 
  silicone control membrane in a calibrated passage.
• Operating temperature: -10 °C / +80 °C.
• Certification: UL.

https://www.youtube.com/watch?v=oJSCpsDsCL8&t=38s

קל לװיסות 
גם לאחר התקנה

MP- R6

MP- R8

MP - CAR6 

90 - 205 cfm +/- 5%

162 - 349 m /h +/- 5%3

MP - CAR8 

175 - 305 cfm +/- 5%

298 - 519 m /h +/- 5%3

100 / 60

9 חריצים של 1 ס”מ



התקנה תקרתית של װסת איזון אוטומטי ביניקה

התקנה װסת איזון אוטומטי ביניקה התקנת װסת איזון אוטומטי באספקה

התקנת װסת איזון אוטומטי 

התקנת װסת איזון אוטומטי באספקה



װסת איזון אוטומטי

פתיחת הברגים
והזזת המנגנון 

וכיװן כמות האװיר.

פתיחת הברגים
והזזת המנגנון 

וכיװן כמות האװיר.

 054-2424144    קוזי

 050-6575294    יהושע

Kuzy@metalpress.co.il

כיװן הװסת לאיזון אוטומטי 
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