Test netěsnosti

Systém na měření
netěsnosti podle
EUROVENT 2/2

P.A.N.D.A. PAN341
Systém P.A.N.D.A. (Positive and Negative Duct Accreditation) je určen především pro zjišťování netěsnosti
sestav klimatizovaných potrubí a vzduchotechnických systémů. Využití najde ovšem i v dalších aplikacích
např. při zjišťování netěsností čistých prostor. P.A.N.D.A. dokáže rychle otestovat systém na podtlak i přetlak
pro nominální hodnoty tlaku do ± 2500 Pa. Průtok je možné nastavit v rozmezí 3,6…720 m3/hod.
Metodika měření přesně odpovídá nejnovější normě EUROVENT 2/2 (European directive) a našim
klasifikačním normám ČSN EN 1507, ČSN EN 12237.

Vlastnosti a výhody
 ěření netěsnosti na podtlak i přetlak v jednom
M
měřicím systému
Úspora energie po minimalizování netěsností
potrubních rozvodů
Ve shodě s klasifikačními normami
ČSN EN 12237 – Větrání budov – Potrubí –
Pevnost a těsnost kovového plechového
potrubí kruhového průřezu
ČSN EN 1507 – Větrání budov – Kovové
plechové potrubí pravoúhlého průřezu –
Požadavky na pevnost a těsnost
EUROVENT 2/2 (European directive)
Průtok měřen s přesností ± 2,5 %
Vysoký výkon systému P.A.N.D.A. umožní měřit
velké potrubní úseky najednou a podstatně ušetří
čas Vašich techniků

 motnost mobilního systému je 45 kg
H
Snadný převoz osobním vozem (kombi)
Model P.A.N.D.A. obsahuje i multifunkční přístroj
TA465-P a mikromanometr PVM610
Automatický výpočet úniku v reálném čase
Současná indikace netěsnosti (úniku)
a statického tlaku v reálném čase
Okamžité vyhodnocení po skončení testu,
zda testované potrubí vyhovuje vybrané třídě
netěsnosti
Automatická korekce (přepočet) na standardní
podmínky (teplotu a tlak)
Měření (monitorování) barometrického tlaku
a teploty v reálném čase
Naměřená data jsou uložena do paměti
přístroje a lze je dále zpracovat v PC
Kompatibilní s minitiskárnou 8934 (bluetooth
komunikace)
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Systém na měření netěsnosti
Technická specifikace

P.A.N.D.A. PAN341

Měření tlaku (mikromanometr PVM610)
Rozsah
± 3,735 Pa
Rozlišení
0,1 Pa
Přesnost
± 1% z měřené hodnoty ± 1Pa
Reálný statický tlak
± 2.500 Pa (při nulovém průtoku)
Měření průtoku (přístroj
Wilsonova mříž
15 mm kónická dýza
Rozlišení
Přesnost

TA465-P)
vyšší průtoky 36…720 m3/hod
nízké průtoky 3,6…46,9 m3/hod
0,01 m3/hod
± 2,5 % z měř. hodnoty ± 0,04 m3/hod

Měření teploty (přístroj TA465-P)
Termočlánek typ K
ve shodě s EN60584 (IEC 584)

TA465-P

Měření barometrického tlaku (přístroj TA465-P)
Rozsah
690…1.241 hPa
(517,5…930,87 mm Hg)
Rozlišení
0,1 hPa
Přesnost
± 2 % z měřené hodnoty
Verze a napájení
Model PAN341*
Model PAN341-110*
Model PAN315**
Model PAN315-110**

220-240 V, jednofázové, 50/60 Hz, 10A
110-120 V, jednofázové, 50/60 Hz, 16A
220-240 V, jednofázové, 50/60 Hz, 10A
110-120 V, jednofázové, 50/60 Hz, 16A

Hmotnost
Cestovní
Kompletní

45 kg
55 kg

Rozměry
1,130 mm x 660 mm x 600 mm

P V M6 1 0

TA465-P und PVM610
přístroje mají vlastní info leták

P.A.N.D.A
.
Klasifikace netěsnosti pro potrubí dle EN 12237
TŘÍDA
NETĚSNOSTI

STATICKÝ TLAK
(Pa)

FAKTOR NETĚSNOSTI fmax
(m3.s-1 m-2)

PŘETLAK PODTLAK

A

500

500

0,027 x ptest0,65 x 10-3
0,009 x ptest0,65 x 10-3

B

1.000

750

C

2.000

750

0,003 x ptest0,65 x 10-3

D1

2.000

750

0,001 x ptest 0,65 x 10-3

Cestovní hmotnost:
45 kg (bez přístrojového
boxu, bez flexi hadice)
* verze i s přístroji
** verze bez přístrojů
1
potrubí pro speciální aplikace

Airflow Lufttechnik GmbH, o.s. Praha
Hostýnská 520 108 00 Praha 10-Malešice
Tel./fax.: 274 772 230, 274 772 370
www.airflow.cz info@airflow.cz

