




Aplicaţie

Aplicaţie

Unităţi rectangulare de măsurare a debitului de aer tip VME pentru înregistrarea manuală sau măsurarea automată a debitelor de aer
Punere în funcţiune, aprobare şi întreţinere simplificate
Potrivit pentru instalare permanentă datorită presiunii diferenţiale scăzute

Caracteristici speciale

Precizia măsurării ± 5 % chiar şi în condiţii nefavorabile în amonte
Domeniu presiune efectivă: aprox. 8 – 200 Pa
Presiune diferenţială scăzută de numai aproximativ 17 – 32 % din presiunea efectivă măsurată

Descriere

Construcţia

Tablă de oţel galvanizat
P1: vopsit, gri argintiu (RAL 7001)

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 de aer
Traductoare de presiune montate opţional din fabrică, complete cu cablaj şi tubulatură
Precizie ridicată a măsurării

Ataşamente

Traductor de presiune diferenţială dinamică
Traductor de presiune diferenţială statică

VME

PENTRU MĂSURAREA DEBITELOR DE AER ÎN
TUBULATURI DE VENTILAŢIE

Unităţi rectangulare de măsurare a debitului de aer pentru înregistrarea sau
monitorizarea debitelor de aer

Măsurarea manuală a debitului de aer
Măsurarea permanentă a debitului de aer
Înregistrarea valorilor măsurate şi utilizarea pentru regulatoarele slave
Potivit pentru viteze ale debitului de aer de până la 10 m/s
Traductor de presiune pentru înregistrarea automată a valorilor măsurate,
asamblat din fabrică şi complet cu cablaj şi tubulatură
Pierderile de aer ale carcasei sunt în conformitate cu EN 15727, clasa C
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Caracteristici ale modelului

Carcasă dreptunghiulară
Flanşe la ambele capete, adecvate pentru cuplarea tubulaturilor
Niplu de racordare pentru ţevi cu diametrul interior 6 mm

Materiale şi suprafeţe

Carcasă din tablă de oţel galvanizat
Tuburi senzor din aluminiu

INFORMAŢII TEHNICE
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