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Product Overview 
An excellent general purpose volu-
me control damper, Volume control 
dampers are manufactured from 
extruded aluminium, ensuring an in-
herently high resistance to corrosion 
along with minimal weight. Energy 
loss through resistance to airflow 
is extremely low due to a maximum 
free area of %80 when the damper 
is set fully open, and the fully prote-
cted low torque drive system means 
even large units can be operated 
from a single manual handle or ac-
tuator.

 Genel Özellikler 
Hava damperleri, ekstrüde alümin-
yumdan üretilmiştir ve bu sebeple 
minimum ağırlıkla birlikte korozyona  
karşı doğal olarak yüksek bir direnç 
sağlar. Damper tamamen açık ola-
rak ayarlandığında maksimum %83  
efektif alan nedeniyle hava akışına 
karşı direnç son derece düşüktür. 
Manuel kollu üretilebildiği gibi servo 
motor yardımı ile otomasyon siste-
mine uygun hale getirilebilir.
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Volume Control Damper
Hava Damperi MHD1332

Round Volume 
Control Damper 

Yuvarlak Hava Damperi



CAV is used in ventilation systems to con-
vey the desired fresh air to the spaces at 
constant flow or to exhaust them. It takes 
control of itself mechanically.

CAV, havalandırma sistemlerinde mekanla-
ra  istenilen taze hava ihtiyacının sabit de-
bide iletilmesinde veya egzost edilmesinde 
kullanılırlar. Mekanik olarak kendi kontrolü-
nü kendisi yapar.

Thanks to its specially designed multipo-
int air flow sensor, terminal senses the air 
flow changes precisely and instantly and 
adjust the damper position independently 
of pressure. Depending on environmental 
changes such as increased occupancy or 
cooling demand, VAV Unit adjusts air flow 
according to signals from a local or cent-
ral control system, providing good air qu-
ality whilst avoiding excessive ventilation. 

Özel olarak tasarlanmış çok noktalı hava 
akış sensörü sayesinde terminal, hava 
akışındaki değişiklikleri hassas ve anında 
algılar ve damper konumunu basınçtan 
bağımsız olarak ayarlar. Artan doluluk veya 
soğutma talebi gibi çevresel değişikliklere 
bağlı olarak, VAV Ünitesi hava akışını yerel 
veya merkezi kontrol sisteminden gelen 
sinyallere göre ayarlar ve aşırı havalandır-
mayı önlerken iyi hava kalitesi sağlar.

Back Draft Dampers are designed to per-
mit air to flow in only one direction. This 
makes them useful for applications where 
duct., and needs to be shut down at ot-
her times in order to prevent heat loss or 
backflow. Blades are supplied unlinked as 
standard, allowing them to open and clo-
se independently of each other. For larger 
units or where the application involves hig-
her air velocities, blades can be linked. This 
has a damping effect, smoothing the bla-
des motion as they are opened and closed.

Jaluzi Damperler, havanın sadece bir yönde 
akmasına izin verecek şekilde tasarlanmış-
tır. Bu, onları kanalın olduğu uygulamalar 
için faydalı kılar ve ısı kaybını veya geri akışı 
önlemek için hava akışının olmadığı başka 
zamanlarda kapatılmasını sağlar. Kanatlar 
standart olarak bağlantısız olarak açılır ve 
birbirinden bağımsız olarak kapanır. Daha 
büyük ölçüler veya daha yüksek hava hızla-
rı içeren durumlar için kanatlar bağlanabilir.

It is used in building ventilation systems to 
prevent the spread of fire and smoke to 
other places with air ducts. It can also be 
controlled by the servomotor automation 
system.

Bina havalandırma sistemlerinde, hava ka-
nalları ile yangın ve dumanın diğer mahal-
lere yayılmasını önlemek amacı ile kullanılır. 
Ayrıca, servomotor otomasyon sistemi ile 
de kontrol edilebilir.

VAV Terminal Units
Değişken Debili Ayar Damperi (VAV)

MVAV1332

Mechanical Constant 
Flow Damper (CAV)

Sabit Debili Hava Ayar Damperi ( CAV ) 
MCAV1333

Back Draft Damper
Jaluzi Damper

MJD1331

Fire Damper
Yangın Damperi

MYD1334
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