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Unităţi circulare din material plastic de măsurare a debitului volumetric
pentru  înregistrarea sau monitorizarea debitelor volumetrice

 ■ Măsurarea manuală a debitului volumetric
 ■ Măsurarea permanentă a debitului volumetric
 ■ Înregistrarea valorilor măsurate şi utilizarea pentru regulatoarele slave
 ■ Traductor de presiune pentru înregistrarea automată a valorilor măsurate,  

asamblat din fabrică şi complet cu cablaj şi tubulatură
 ■ Carcasa executată din polipropilenă rezistentă la flacără (PPs)
 ■ Pierderile de aer ale carcasei sunt în conformitate cu EN 15727, clasa C

Echipamente opţionale şi accesorii
 ■ Cu flanşe la ambele capete

VMRK 4.1 –

X XVMRKtestregistrierung

K5 – 4.1 – 18

Pentru măsurarea debitelor volumetrice
în tubulaturi  de ventilaţie cu aer contaminat
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Unităţi de măsurare a debitului volumetric
Informaţii generale

04/2013

VMRK

 – DE/ro

Tip

VMRK Informaţii generale 4.1 – 19
Cod de comandă 4.1 – 21
Date aerodinamice 4.1 – 22
Dimensiuni şi greutate – VMRK 4.1 – 23
Dimensiuni şi greutate – VMRK-FL 4.1 – 24
Specificaţii 4.1 – 25

Aplicaţie
– Unităţi circulare din material plastic
 de  măsurare a debitului volumetric tip VMRK  

pentru înregistrarea manuală sau măsurarea  
automată a debitelor volumetrice

– Adecvate pentru aer contaminat
– Punere în funcţiune,
 aprobare şi întreţinere  simplificate
– Adecvat pentru instalare permanentă
 datorită  presiunii diferenţiale scăzute

Variante
– VMRK: Unitate de măsurare
 a debitului  volumetric
– VMRK-FL: Unitate de măsurare a debitului  

volumetric cu flanşe la ambele capete

Mărimi nominale
– 125, 160, 200, 250, 315, 400

Ataşamente
– Traductor de presiune diferenţială statică

Accesorii
– Flanşe compatibile la ambele capete

Funcţii speciale
– Precizia măsurării ± 5 % chiar
 şi în condiţii  nefavorabile în amonte
– Domeniu presiune efectivă: aprox. 5 – 250 Pa
– Presiune diferenţială scăzută de numai  

aproximativ 15 – 24 % din presiunea
 efectivă  măsurată

Componente şi caracteristici
– Unitate gata de punere în funcţiune,
 care  constă din componente mecanice
 şi un  traductor de presiune opţional
– Senzor de presiune diferenţială cu mediere  

pentru măsurarea debitului volumetric,
 poate fi  detaşat pentru curăţare
– Traductoare de presiune montate opţional
 din  fabrică, complete cu cablaj şi tubulatură
– Precizie înaltă a măsurării
 (chiar şi la curburi în  amonte R = 1D)

Caracteristici ale modelului
– Carcasă circulară
– Ştuţ de racord adecvat pentru tronsoane
 de  tubulatură conform DIN 8077
– Niplu de racordare pentru furtunuri
 cu  diametrul interior 6 mm

Materiale şi suprafeţe
– Carcasa executată din polipropilenă
 rezistentă  la flacără (PPs)
– Senzor diferenţial de presiune
 executat din  polipropilenă (PP)

Montaj şi punere în funcţiune
– Poziţia de montaj prezintă importanţă
– Traductor de presiune diferenţială statică:  

verificaţi punctul zero şi îl corectaţi dacă
 este  necesar

Informaţii de bază şi nomenclatură 4.3 – 1

Pagina

K5 – 4.1 – 19

Variante

Exemple produs

Descriere

Unitate de măsurare
a  debitului volumetric,  
varianta VMRK 

Pentru informaţii detaliate  
privind traductoarele
de  presiune vezi Capitolul 
K5  – 4.2.

Pentru informaţii 
detaliate  privind sistemul 
de  reglare LABCONTROL  
vezi catalogul Sisteme
de  reglare.

Unitate de măsurare a debitului volumetric,  
varianta VMRK 

Unitate de măsurare a debitului volumetric,  
varianta VMRK-FL 



Unităţi de măsurare a debitului volumetric
Informaţii generale

04/2013 – DE/ro

VMRK

4

Standarde şi directive
– Igiena conformă cu VDI 6022
– Pierderile de aer ale carcasei sunt
 în  conformitate cu EN 15727, clasa C

Întreţinerea
– Fără întreţinere, deoarece execuţia
 şi  materialele nu sunt supuse la uzură
– Corecţia punctului de zero a traductorului
 de  presiune statică diferenţială trebuie 

efectuată  cel puţin o dată pe an (recomandare)

K5 – 4.1 – 20

Date tehnice Mărimi nominale 125 – 400 mm

Domeniu debit de aer 25 – 1680 l/s
90 – 6048 m³/h

Precizia măsurării ± 5 % din valoarea măsurată
Domeniu presiune efectivă aprox. 5 – 250 Pa
Presiune diferenţială 15 – 24 % din presiunea efectivă măsurată
Temperatură de funcţionare 10 – 50 °C
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Unităţi de măsurare a debitului volumetric
Cod de comandă

04/2013

VMRK
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VMRK/160/BB0

Mărime nominală ......................................160 mm
Traductor de presiune diferenţială ............... statică

Exemplu comandă

K5 – 4.1 – 21

VMRK

    

  VMRK – FL  /  160  /  GK  /  BB0  

 Tip
VMRK Unitate de măsurare a debitului
 volumetric,  plastic

 Flanşă
 Acces interzis: fără
FL Flanşe la ambele capete

 Mărimea nominală [mm]
125
160
200
250
315
400

 Accesorii
 Acces interzis: fără
GK Flanşe compatibile la ambele capete

Traductor de presiune diferenţială
 Acces interzis: fără
BB0 Traductor de presiune diferenţială statică

Cod de comandă



Unităţi de măsurare a debitului volumetric
Date aerodinamice

04/2013 – DE/ro

VMRK

4

Condiţii de calcul
– Debitul volumetric este calculat
 pe baza  presiunii efective măsurate
– Presiunea efectivă este măsurată 
 cu ajutorul  unui manometru electronic
 sau a unui  manometru cu tub înclinat
– Densitatea aerului ρ = 1,2 kg/m³

Date oferite
– VMRK/160
– Δpw = 100 Pa
 (presiunea efectivă indicată de  manometru)
– Debit volumetric  [m³/h]

Date unitate
– Valoarea K din tabel: K = 54 m³/h (15,1 l/s)

Calculul debitului
volu metric

  
 

Exemplu de calcul

K5 – 4.1 – 22

Domeniu de valori
ale  debitului de aer

Condiţii în amonte

Precizia debitului de aer  
Δ se aplică la un  
segment drept de tronson  
de tubulatură în amonte.  
Curburile, derivaţiile sau o  
reducere sau mărire a  
secţiunii tronsonului pot  
cauza turbulenţe care să  
afecteze măsurătoarea.  
Racordurile la tubulatiră,  
de ex. ramificaţii din  
tubulatura principală,  
trebuie să îndeplinească  
cerinţele EN 1505. Unele  
situaţii de montaj necesită  
segmente de tubulatură  
drepte în amonte.

Mărimea 
nominală

nom min valoare K ∆pst ∆
l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h % ± %

125 150 540 25 90 8,6 31 24 5
160 250 900 40 144 15,1 54 22 5
200 405 1458 65 234 24,3 87 19 5
250 615 2214 95 342 38,0 137 17 5
315 1030 3708 155 558 62,0 223 15 5
400 1680 6048 255 918 102,7 370 15 5

Calculul debitului volumetric
pentru  densitatea aerului 1,2 kg/m³

∆pw = C × 

Calculul debitului volumetric
pentru alte  densităţi ale aerului

∆pw = C ×  × 1.2
ρ

Metodă de calcul

100 = 54 × 
 = 540 m�/h

O curbură cu raza de cel puţin 1D – fără un tronson  
drept suplimentar de tubulatură în amonte de  
debitmetrul volumetric – are doar un efect neglijabil  
asupra preciziei debitului de aer volumetric.

O derivaţie cauzează turbulenţe puternice. Precizia  
declarată a debitului volumetric Δ poate fi realizată  
numai cu un segment drept de tubulatură de cel puţin  
5D în amonte. Tronsoanele de tubulatură mai scurte în  
amonte necesită o placă perforată în ramificaţie şi  
înainte de unitatea de măsurare. Dacă nu există nici un  
segment drept în amonte, semnalul de valoare efectivă  
poate să nu fie stabil, chiar şi cu o placă perforată.

Curbură

Δp

D

1D

Derivaţie

Δp

5D

D
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Unităţi de măsurare a debitului volumetric
Dimensiuni şi greutate – VMRK
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– Unitate de măsurare a debitului volumetric
– Ştuţ de racord

K5 – 4.1 – 23

Descriere

Unitate de măsurare
a  debitului volumetric,  
varianta VMRK 
Dimensiuni Desen cotat VMRK,  

mărimi nominale 125 – 200

394

Ø
D H
₃

B₃

∼ 60

~ 260 ∼ 300

∼ 
28

0

①

① Păstraţi spaţiu pentru a asigura accesul pentru  operare

Desen cotat VMRK,  
mărimi nominale 250 – 400

H
₃

Ø
D

L ∼ 60

B₃

~ 260
∼ 300

∼ 
28

0

①

① Păstraţi spaţiu pentru a asigura accesul pentru  operare

Dimensiuni şi greutate

Mărimea  
nominală

ØD L B3 H3 m

mm kg

125 125 394 195 145 2,0
160 160 394 230 180 2,2
200 200 394 270 220 2,5
250 250 594 320 270 3,5
315 315 594 385 335 5,1
400 400 594 470 420 6,9
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Unităţi de măsurare a debitului volumetric
Dimensiuni şi greutate – VMRK-FL
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– Unitate de măsurare a debitului volumetric
– Cu flanşe la ambele capete pentru racordări  

detaşabile la tubulatura de ventilaţie

K5 – 4.1 – 24

Descriere

Unitate de măsurare
a  debitului volumetric,  
varianta VMRK-FL 
Dimensiuni Desen cotat VMRK-FL,  

mărimi nominale 125 – 200

Ø
D

400

H
₃

B₃ ∼ 60

~ 260

n × Ø10

T

ØD₁

Ø
D

₂

∼ 300

∼ 
28

0

①

① Păstraţi spaţiu pentru a asigura accesul pentru  operare

Desen cotat VMRK-FL,  
mărimi nominale 250 – 400

H
₃

L ∼ 60

Ø
D

B₃

260

ØD₁

n × Ø10

T

Ø
D

₂

∼ 300

∼ 
28

0

①

① Păstraţi spaţiu pentru a asigura accesul pentru  operare

Dimensiuni şi greutate

Mărimea 
nominală

ØD L B3 H3 ØD1 ØD2 n
T m

mm mm kg
125 125 400 195 145 165 185 8 8 2,2
160 160 400 230 180 200 230 8 8 2,6
200 200 400 270 220 240 270 8 8 3,0
250 250 600 320 270 290 320 12 8 4.1
315 315 600 385 335 350 395 12 10 6,1
400 400 600 470 420 445 475 16 10 8,2
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Unităţi de măsurare a debitului volumetric
Specificaţii
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Unitate circulară din material plastic (PPs)
de  măsurare a debitului volumetric pentru 
măsurarea  debitelor volumetrice în sisteme
de aer  condiţionat, disponibilă în 6 mărimi 
nominale. Pentru măsurarea manuală a debitului 
volumetric  sau pentru monitorizarea permanentă 
a  semnalului efectiv de valoare.
Unitatea gata de punere în funcţiune constă
din  carcasă cu un senzor de presiune
diferenţială cu  mediere.
Ştuţ de racord, adecvat pentru
tronsoane de  tubulatură conform DIN 8077.
Pierderile de aer ale carcasei sunt
în conformitate  cu EN 15727, clasa C.

Funcţii speciale
– Precizia măsurării ± 5 % chiar
 şi în condiţii  nefavorabile în amonte
– Domeniu presiune efectivă: aprox. 5 – 250 Pa
– Presiune diferenţială scăzută de numai  

aproximativ 15 – 24 % din presiunea
 efectivă  măsurată

Materiale şi suprafeţe
– Carcasa executată din polipropilenă
 rezistentă  la flacără (PPs)
– Senzor diferenţial de presiune
 executat din  polipropilenă (PP)

Date tehnice
– Mărimi nominale: 125 – 400 mm
– Domeniu debit volumetric: 
 25 – 1680 l/s sau  90 – 6048 m³/h
– Domeniu presiune efectivă: aprox. 5 – 250 Pa

Ataşamente
Măsurarea debitului volumetric cu traductor
de  presiune diferenţială statică. Semnal de 
valoare  efectivă pentru integrare în sistemul 
centralizat de  management al clădirii (BMS).
– Tensiune alimentare 24 V AC/DC
– Tensiuni semnal 2 – 10 V DC

Date dimensionare
–  ______________________________ [m³/h]

 Tip
VMRK Unitate de măsurare a debitului  volumetric,
 plastic

 Flanşă
 Acces interzis: fără

 Mărimea nominală [mm]

FL Flanşe la ambele capete

125
160
200
250
315
400

 Accesorii
 Acces interzis: fără

Traductor de presiune diferenţială
 Acces interzis: fără

GK Flanşe compatibile la ambele capete

BB0 Traductor de presiune
 diferenţială  statică

K5 – 4.1 – 25

Text standard

Acest text de specificaţii  
descrie proprietăţile  
generale ale produsului.  
Textele pentru variantele  
individuale pot fi generate  
cu ajutorul programului  
nostru de proiectare
Easy  Product Finder.

Opţiuni comandă
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Informaţii de bază
şi  nomenclator   

4

 ■ Selectare produs
 ■ Dimensiuni principale
 ■ Termeni
 ■ Dimensionare şi exemple de dimensionare

 4.3 –

X XInformaţii de bază şi nomenclator   testregistrierung

K5 – 4.3 – 1

Măsurarea debitelor volumetrice
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Măsurarea debitelor volumetrice
Informaţii de bază şi nomenclator

04/2013 – DE/roK5 – 4.3 – 2

Selectare produs Tip

VMR VME VMRK VMLK

Tipul sistemului
Introducerea aerului ● ● ● ●

Extragerea aerului ● ● ● ●

Conectarea la tronsonul de tubulatură
Circular ● ● ●

Rectangular ●

Domeniu debit de aer
până la [m³/h] 6050 36360 6050 1300
până la [l/s] 1680 10100 1680 360

Calitatea aerului
Filtrat ● ● ● ●

Aer extras din birouri ● ● ● ●

Aer poluat ○ ○ ● ●

Aer contaminat ○ ○ ● ●

Măsurarea debitelor volumetrice
Manual ● ● ●

Automat ○ ○ ○ ●

Zone speciale
Laboratoare, camere curate, 
blocuri operatorii  
(EASYLAB, TCU-LON II)

● ● ● ●

● Posibil
○ Posibil în anumite condiţii: variantă unitate robustă  

şi/sau traductor de presiune diferenţială specific
Imposibil



Măsurarea debitelor volumetrice
Informaţii de bază şi nomenclator

04/2013 – DE/ro

4

ØD [mm]
Unităţi terminale VAV fabricate din oţel inoxidabil:  
diametru exterior a ştuţului de racord
Unităţi terminale VAV fabricate din material plastic:  
diametru interior a ştuţului de racord

ØD₁ [mm]
Diametrul de divizare a găurilor flanşelor

ØD₂ [mm]
Diametrul exterior al flanşelor

ØD₄ [mm]
Diametrul interior al găurilor şuruburilor flanşei

L [mm]
Lungimea unităţii inclusiv ştuţul de racord

L₁ [mm]
Lungimea carcasei sau izolatia acustica

W [mm]
Lăţimea tronsonului de tubulatură

B₁ [mm]
Pasul găurilor de înşurubare ale profilului  
tronsonului de tubulatură de aer (orizontal)

B₂ [mm]
Dimensiunea exterioară a profilului tronsonului
de  tubulatură de aer (lăţime)

B₃ [mm]
Lăţimea unităţii

H [mm]
Înălţimea tronsonului de tubulatură

H₁ [mm]
Pasul găurilor pentru şuruburi a profilului  
tronsonului de tubulatură pentru aer (vertical)

H₂ [mm]
Dimensiuni exterioare a profilului tronsonului
de  tubulatură (înălţime)

H₃ [mm]
Înălţimea unităţii

n [ ]
Numărul găurilor de şuruburi ale flanşei

T [mm]
Grosime flanşă

m [kg]
Greutate inclusiv ataşamentele pentru 
măsurarea  presiunii diferenţiale

nom [m³/h] and [l/s]
Debit volumetric nominal (100 %)

min [m³/h] şi [l/s]
Debit volumetric

Δ [± %]
Precizia debitului de aer volumetric

valoare K  [m³/h] şi [l/s]
Constantă legată de unitate

Δpw [Pa]
Presiune efectivă

Δpst [%]
Presiune diferenţială statică în relaţie
cu  presiunea efectivă măsurată

K5 – 4.3 – 3

Dimensiuni principale

Termeni● Posibil
○ Posibil în anumite condiţii: variantă unitate robustă  

şi/sau traductor de presiune diferenţială specific
Imposibil
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Măsurarea debitelor volumetrice
Informaţii de bază şi nomenclator

04/2013 – DE/ro

Acest catalog oferă tabele practice de selecţie  
rapidă pentru unitatea de măsurare a debitului  
volumetric, bazate pe date aerodinamice.
Sunt oferite domenii de debit volumetric
pentru  toate mărimile nominale.

Date oferite
max = 280 l/s (1010 m3/h)

Dimensionare rapidă
VMR/200
C = 25,5 l/s (92 m3/h)
∆pst = 19 %
∆pw = 121 Pa
∆pst = 23 Pa (121 Pa × 0,19)

K5 – 4.3 – 4

Dimensionare cu
aju torul acestui catalog

Exemplu
de dimensio nare

Easy Product Finder  
(căutătorul simplu
de  produs)

Easy Product Finder  
(căutătorul simplu
de  produs) vă permite 
să  dimensionaţi 
produse  utilizând 
datele  dumneavoastră  
specifice.

Veţi găsi
Easy Product  Finder 
pe pagina  noastră
de web.




