




Aplicaţie

Aplicaţie

Unităţi circulare LABCONTROL de măsurare a debitului de aer tip VMLK pentru măsurarea automată a debitelor de aer de la nişe de laborator şi hote
Potrivite pentru aer contaminat
Controlul debitului de aer pentru nişe de laborator prin semnalizarea la convertizoare de frecvenţă
Punere în funcţiune, aprobare şi întreţinere simplificate
Potrivit pentru instalare permanentă datorită presiunii diferenţiale scăzute

Caracteristici speciale

Precizie ridicată a măsurării în orice condiţii în amonte
Domeniu presiune efectivă: aprox. 5 – 250 Pa

Descriere

VMLK

PENTRU MĂSURAREA DEBITELOR DE AER ÎN
TUBULATURI DE VENTILAŢIE CU AER CONTAMINAT DE
LA LABORATOARE

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

Măsurarea permanentă a debitului de aer
Înregistrarea valorilor măsurate şi utilizarea pentru regulatoarele slave
Pentru combinare cu componente de reglaj LABCONTROL
Controlul debitului de aer pentru nişe de laborator prin semnalizarea la
convertizoare de frecvenţă
Precizia măsurării ± 5 % chiar şi în condiţii nefavorabile în amonte
Carcasa confecţionată 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
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Variante

VMLK: Unitate de măsurare a debitului de aer
VMLK-FL: Unitate de măsurare a debitului de aer cu flanşe la ambele capete

Componente şi caracteristici

Unitate gata de punere în funcţiune, care constă din componente mecanice şi componente de reglare.
Senzor de presiune diferenţială cu mediere pentru măsurarea debitului de aer, poate fi scos pentru curăţare
Componentă de control montată din fabrică, completă cu tubulatură

Ataşamente

LABCONTROL: componente de reglaj pentru sistemele de administrare a aerului

Accesorii

Flanşe compatibile la ambele capete

Caracteristici ale modelului

Carcasă circulară
Ştuţ adecvat pentru tronsoane de tubulatură conform DIN 8077
Carcasă scurtă: 392 mm fără flanşă, 400 mm cu flanşă

Materiale şi suprafeţe

Carcasa executată din polipropilenă rezistentă la flacără (PP), ignifugă (V-0) la UL 94
Senzor de presiune diferenţială (cu corp robust sau duză) şi lagăr confecţionate din polipropilenă (PP)
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