
Dairesel bağlantı 
boğa zına sahip tür

Statik fark basınç
trans düseri

Dinamik fark basınç  
transdüseri

VDI 6022'ye göre test  
edilmiştir 

02/2016

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

 – DE/tr

Hava debisi ölçme üniteleri
VMR Tipi

4

Hava debilerinin kaydedilmesi veya izlenmesi için dairesel kesitli 
hava debisi ölçme  üniteleri

 ■ Manuel hava debisi ölçümü
 ■ Kalıcı hava debisi ölçümü
 ■ Diğer kontrolörler ya da LABCONTROL hava yönetim sistemi için ölçülen  

değerlerin kaydedilmesi
 ■ Ölçülen değerlerin otomatik olarak kaydedilmesi için basınç transdüseri,  

fabrika montajlı ve kablo ve boru bağlantıları yapılmış olarak
 ■ Gövde hava sızdırmazlığı EN 15727, sınıf C'ye uygundur.

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar
 ■ Her iki uçta flanşlara sahip
 ■ Dudaklı conta
 ■ Dinamik veya statik fark basınç transdüserleri

VMR 4.1 –

X XVMRtestregistrierung

K5 – 4.1 – 1

Kanallarda hava debisinin ölçümü için
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Hava debisi ölçme üniteleri
Genel bilgiler

02/2016 – 

VMR

DE/tr

Tip

VMR Genel bilgiler 4.1 – 2
Sipariş kodu 4.1 – 4
Aerodinamik veriler 4.1 – 7
Boyutlar ve ağırlıklar – VMR 4.1 – 8
Boyutlar ve ağırlıklar – VMR-FL 4.1 – 9
Montaj detayları 4.1 – 10
Teknik şartname 4.1 – 11

Uygulama
– Hava debilerinin manuel olarak kaydedilmesi  

veya otomatik olarak ölçülmesi için VMR Tipi  
dairesel kesitli hava debisi ölçme üniteleri

– Basitleştirilmiş devreye alma, onay ve bakım
– Düşük fark basıncı nedeniyle kalıcı montaja  

uygun
– Kontamine havaya sahip sistemler için isteğe  

bağlı statik fark basınç transdüseri

Türler
– VMR: Hava debisi ölçme ünitesi
– VMR-FL: Her iki ucunda flanşlı hava debisi  

ölçme ünitesi

Konstrüksiyon
– Galvanizli çelik sac
– P1: Toz boya kaplı, gümüş rengi (RAL 7001)
– A2: Paslanmaz çelik

Nominal ölçüler
– 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Eklentiler
– Dinamik fark basınç transdüseri
– Statik fark basınç transdüseri
– LABCONTROL: Hava yönetimi sistemlerine ait  

bileşenler

Aksesuarlar
– Her iki uçta dudaklı contalar (fabrika montajlı)
– Her iki uçta karşı flanşlar

Özellikler
– Ölçüm hassasiyeti ± %5
– Ölçülen efektif basıncın sadece yaklaşık  

%10 – 26'si arasında düşük fark basıncı

Parçalar ve özellikleri
– Mekanik parçalardan ve isteğe bağlı bir basınç  

transdüserinden oluşan devreye almaya hazır  
ünite

– Hava debisinin ölçümü için ortalama fark  
basınç sensörü

– Kablo ve boru bağlantıları yapılmış isteğe bağlı  
fabrika montajlı basınç transdüserleri

– Yüksek ölçüm hassasiyeti (R = 1D giriş  
yönündeki dirseklerde bile).

Konstrüksiyon özellikleri
– Dairesel gövde
– EN 1506 veya EN 13180'e göre dairesel  

kanallara uygun bağlantı boğazı
– Dudaklı conta oluğuna sahip bağlantı boğazı
– İç çapı 6 mm olan borular için bağlantı nipeli
– VMR-FL: EN 12220'ye göre dairesel flanşlar

Malzemeler ve yüzeyler
Galvanizli çelik sac konstrüksiyon
– Galvanizli çelik sacdan yapılmış gövde
– Alüminyum sensör tüpleri

Toz boya kaplı konstrüksiyon (P1)
– Gövde, toz boya kaplı galvanizli çelik sacdan  

yapılmıştır.
– Sensör tüpleri alüminyumdan yapılmış ve toz  

boya ile kaplanmıştır.

Paslanmaz çelik konstrüksiyon (A2)
– Gövde, damper klapesi ve mil 1.4301  

paslanmaz çelikten yapılmıştır.
– Sensör tüpleri alüminyumdan yapılmış ve toz  

boya ile kaplanmıştır.

Temel bilgiler ve tanımlar 4.3 – 1

Sayfa

K5 – 4.1 – 2

Türler

Ürün örnekleri

Tanım

Basınç transdüserleri  
hakkında detaylı bilgi için  
Bölüm K5 – 4.2'ye  bakınız.

LABCONTROL kontrol  
sistemi hakkında detaylı  
bilgiler için Kontrol  
Sistemleri kataloguna  
bakınız.

Hava debisi ölçme ünitesi, VMR türü Hava debisi ölçme ünitesi, VMR türü, fark  
basınç transdüseri ile birlikte



Hava debisi ölçme üniteleri
Genel bilgiler

02/2016 – DE/tr

VMR

4

Montaj ve devreye alma
– Herhangi bir yönde (yatay veya düşey) monte  

edilebilir (statik fark basınç transdüserine sahip  
üniteler hariç).

– Giriş yönü koşullarına dikkat edin.
– Statik fark basınç transdüseri: Sıfır noktasını  

kontrol edin ve gerekirse düzeltin.

Standartlar ve kılavuzlar
– VDI 6022 hijyen normuna uygundur.
– Gövde hava sızdırmazlığı EN 15727, sınıf C'ye  

uygundur.

Bakım
– Yapısı ve kullanılan malzemeler aşınmaya  

maruz kalmadığı için bakım gerektirmez.
– Statik fark basınç transdüserinin sıfır noktası  

kalibrasyonunun yılda bir kez yapılması tavsiye  
edilir.

 

K5 – 4.1 – 3

Teknik bilgiler Nominal ölçüler 100 – 400 mm
Hava debisi aralığı 10 – 1680 l/s ya da 36 – 6048 m³/h
Ölçüm hassasiyeti Ölçülen değerin ± %5'i
Efektif basınç aralığı yaklaşık 5 – 250 Pa
Ölçme ünitesi fark basıncı (fark basıncı) Ölçülen efektif basıncın %10 – 26'sı
Çalışma sıcaklığı 10 ila 50 °C arası

Eklentiler: VMR Tipi için VARYCONTROL fark basınç transdüseri
Sipariş kodu detayı Fark basınç transdüseri Ölçüm prensibi
Universal

B10 Entegre fark basınç transdüserine sahip Universal kontrolör 
TROX/Belimo Dinamik

BB0 Ayrı fark basınç transdüserine sahip Universal kontrolör 
TROX/Belimo Statik

Eklentiler: VMR Tipi için LABCONTROL fark basınç transdüseri
Sipariş kodu detayı Fark basınç transdüseri Ölçüm prensibi
EASYLAB
ELAB EASYLAB TCU3 (EASYLAB sistemine ait ölçülen değerlerin kaydedilmesi) Statik
TCU-LON-II
TM0 LonWorks arayüzüne sahip TCU-LON-II elektronik kontrolörü Statik
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Hava debisi ölçme üniteleri
Sipariş kodu

02/2016 – 

VMR

DE/trK5 – 4.1 – 4

Sipariş örneği

VARYCONTROL

VMR

      

  VMR – P1 – FL  /  160  /  G2  /  B10  /  E0  

 Tip
VMR Dairesel kesitli hava debisi ölçme ünitesi

 Malzeme
 Kayıt yok: galvanizli çelik sac
P1 Toz boya kaplı (RAL 7001), gümüş rengi
A2 Paslanmaz çelik

 Flanş
 Kayıt yok: yok
FL Her iki uçta flanşlar

 Nominal ölçü [mm]
100
125
160
200
250
315
400

 Aksesuarlar
 Kayıt yok: yok
D2 Her iki uçta dudaklı conta
G2 Her iki uçta karşı flanşlar

 Eklentiler (fark basınç transdüseri)
 Kayıt yok: yok
B10 Dinamik fark basınç transdüseri
BB0 Statik fark basınç transdüseri

 Sinyal voltaj aralığı
 Gerçek (geri besleme) değer sinyali için
 Yalnızca B10 eklentisi için
E0 0 – 10 V
E2 2 – 10 V

Sipariş kodu

VARYCONTROL

VMR/160/D2/B10/E0
Nominal ölçü 160 mm
Aksesuarlar Her iki uçta dudaklı contalar
Fark basınç transdüseri Dinamik
Gerçek (geri besleme) değer sinyali 0 – 10 V



Hava debisi ölçme üniteleri
Sipariş kodu

02/2016 – DE/tr

VMR

4

K5 – 4.1 – 5

Ölçülen değerlerin kaydedilmesi için EASYLAB'li VMR

        

  VMR – P1 – FL  /  160  /  G2  /  ELAB  /  EC – E0  /  ULZ  

 Tip
VMR Dairesel kesitli hava debisi ölçme ünitesi

 Malzeme
 Kayıt yok: galvanizli çelik sac
P1 Toz boya kaplı, gümüş rengi (RAL 7001)
A2 Paslanmaz çelik

 Flanş
 Kayıt yok: yok
FL Her iki uçta flanşlar

 Nominal ölçü [mm]
100
125
160
200
250
315
400

 Aksesuarlar
 Kayıt yok: yok
D2 Her iki uçta dudaklı conta
G2 Her iki uçta karşı flanşlar

 Eklentiler (kontrol bileşeni)
ELAB EASYLAB TCU3

 Ekipman fonksiyonu
SC Üfleme havasının kaydedilmesi
EC Emiş havasının kaydedilmesi

 Gerçek (geri besleme) değer sinyaline ait  
voltaj aralığı
E0 Voltaj sinyali 0 – 10 V DC
E2 Voltaj sinyali 2 – 10 V DC

 Genişletme modülleri
 Seçenek 1: Güç kaynağı
 Kayıt yok: 24 V AC
T 230 V AC için EM-TRF
U 230 V AC için EM-TRF-USV, kesintisiz güç  

kaynağı (UPS) sağlar.

 Seçenek 2: İletişim arayüzü
 Kayıt yok: yok
L LonWorks FTT-10A için EM-LON
B BACnet MS/TP için EM-BAC-MOD-01
M Modbus RTU için EM-BAC-MOD-01
I BACnet/IP, Modbus/IP ve web sunucusu  

için EM-IP
R Gerçek zaman saatli EM-IP

 Seçenek 3: Otomatik sıfır noktası kalibra-
syonu

 Kayıt yok: yok
Z Otomatik sıfır noktası kalibrasyonu için EM- 

AUTOZERO Solenoid valf

Sipariş kodu

LABCONTROL

EASYLAB
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Hava debisi ölçme üniteleri
Sipariş kodu

02/2016 – 

VMR

DE/trK5 – 4.1 – 6

Harici sinyalizasyon (frekans invertörü) ile çeker ocak kontrolü için EASYLAB'li VMR

        

  VMR – P1 – FL  /  160  /  G2  /  ELAB  /  FH – VS  /  ULZS  /  ...   

 Tip
VMR Dairesel kesitli hava debisi ölçme ünitesi

 Malzeme
 Kayıt yok: galvanizli çelik sac
P1 Toz boya kaplı, gümüş rengi (RAL 7001)
A2 Paslanmaz çelik

 Flanş
 Kayıt yok: yok
FL Her iki uçta flanşlar

 Nominal ölçü [mm]
100
125
160
200
250
315
400

 Aksesuarlar
 Kayıt yok: yok
D2 Her iki uçta dudaklı conta
G2 Her iki uçta karşı flanşlar

 Eklentiler (kontrol bileşeni)
ELAB TCU3 EASYLAB kontrolörü

 Ekipman fonksiyonu
 Alın hızı transdüserine sahip
FH-VS Alın hızı kontrolü
 Sürgülü kapak mesafe sensörüne sahip
FH-DS Lineer kontrol stratejisi
FH-DV Güvenliği optimize edilmiş kontrol stratejisi
 Başkaları tarafından sağlanan anahtar kon-

takları için anahtarlama kademelerine  
sahiptir.

FH-2P 2 kademeli anahtar
FH-3P 3 kademeli anahtar
 Sinyalizasyonsuz
FH-F Hava debisi sabit değeri

 Genişletme modülleri
 Seçenek 1: Besleme voltajı
 Kayıt yok: 24 V AC
T 230 V AC için EM-TRF
U 230 V AC için EM-TRF-USV, kesintisiz güç  

kaynağı (UPS) sağlar.

 Seçenek 2: İletişim arayüzü
 Kayıt yok: yok
L LonWorks FTT-10A için EM-LON
B BACnet MS/TP için EM-BAC-MOD-01
M Modbus RTU için EM-BAC-MOD-01
I BACnet/IP, Modbus/IP ve web sunucusu  

için EM-IP
R Gerçek zaman saatli EM-IP

 Seçenek 3: Otomatik sıfır noktası kalibra-
syonu

 Kayıt yok: yok
Z Otomatik sıfır noktası kalibrasyonu için EM- 

AUTOZERO Solenoid valf

 Seçenek 4: Aydınlatma
Kayıt yok: yok
S Kontrol panelini kullanarak aydınlatmanın  

bağlantısını ve ışıkların açılıp/kapanmasını  
sağlayan EM-LIGHT kablolu soket  
(yalnızca EM-TRF veya EM-TRF-USV ile)

 Çalışma değerleri [m³/h veya l/s]
 Ekipman  fonksiyonuna bağlı olarak
 VS:   min – maks
 DS:   min – maks
 DV:   min – maks
 2P:   1 / 2
 3P:   1 / 2 / 3
 F:   1

Kullanışlı ilaveler
 EN 14175'e göre kontrol sisteminin fonk-

siyonlarını göstermek için kullanılan çeker  
ocak kontrolörüne ait kontrol paneli

BE-SEG-** 2-karakterli ekran
BE-LCD-01 40 karakterli ekran

Sipariş kodu

LABCONTROL

EASYLAB



Hava debisi ölçme üniteleri
Aerodinamik veriler

02/2016 – DE/tr

VMR

4

Hesaplama koşulları
– Hava debisi, ölçülen efektif basınca dayanarak  

hesaplanır.
– Efektif basınç, elektronik bir manometre veya  

eğik borulu bir manometre kullanarak ölçülür.
– Hava yoğunluğu ρ = 1,2 kg/m³
 

Verilen bilgiler
– VMR/160
– Δpw = 100 Pa (efektif basıncın manometreyle  

okunan değeri)
– Hava debisi  [m³/h]

Cihaz verileri
– Tablodan K değeri: K = 57 m³/h (15,9 l/s)
 

Hava debisi hesaplama

  
 

Hesaplama örneği

K5 – 4.1 – 7

Hava debisi aralıkları
Nominal ölçü

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

100 95 342 10 36 6,1 22 26 5
125 150 540 15 54 9,7 35 24 5
160 250 900 25 90 15,9 57 22 5
200 405 1458 40 144 25,5 92 19 5
250 615 2214 60 216 39,0 140 17 5
315 1030 3708 105 378 65,0 234 15 5
400 1680 6048 170 612 106,0 382 10 5

1,2 kg/m³ hava yoğunluğuna ait K değeri, ölçülen efektif basınçla ilgili ∆pst

1,2 kg/m³ hava yoğunluğu için hava debisi  
hesabı

∆pw = C × 

Diğer hava yoğunlukları için hava debisi  
hesabı

∆pw = C ×  × 1.2
ρ

Hesaplama prosedürü

100 = 57 × 
 = 570 m�/h
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Hava debisi ölçme üniteleri
Boyutlar ve ağırlıklar – VMR

02/2016 – 

VMR

DE/tr

– Hava debisi ölçme ünitesi
– Bağlantı boğazı

 

K5 – 4.1 – 8

Tanım

Hava debisi ölçme ünitesi,  
VMR türü

Boyutlar

Eklentiler olmadan ağırlık Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]

Nominal  ölçü
VMR

ØD m
mm kg

100 99 0,8
125 124 1,0
160 159 1,4
200 199 1,7
250 249 2,1
315 314 2,7
400 399 3,4

VMR

Ø
D

400

50 50



Hava debisi ölçme üniteleri
Boyutlar ve ağırlıklar – VMR-FL

02/2016 – DE/tr

VMR

4

– Hava debisi ölçme ünitesi
– Kanal sistemine sökülebilir bağlantılar yapmak  

için her iki uçta flanşlara sahip
 

K5 – 4.1 – 9

Tanım

Hava debisi ölçme ünitesi,  
VMR/.../BB0 türü

Boyutlar

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]

Nominal ölçü
ØD ØD1 ØD2 n

T m
mm mm kg

100 99 132 152 4 4 1,2
125 124 157 177 4 4 1,5
160 159 192 212 6 4 2,1
200 199 233 253 6 4 2,7
250 249 283 303 6 4 3,3
315 314 352 378 8 4 4,5
400 399 438 464 8 4 5,7

VMR-FL

Ø
D

380

n × Ø9,5
4

ØD₁

ØD₂
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Hava debisi ölçme üniteleri
Montaj detayları

02/2016 – 

VMR

DE/trK5 – 4.1 – 10

Giriş yönü koşulları

Hava debisi  
hassasiyeti Δ, kanalın  
düz bir giriş yönü kesiti  
için geçerlidir. Dirsekler,  
kanal ayrımları ya da  
kanalın daralması veya  
genişlemesi, ölçümü  
etkileyebilen türbülanslara  
neden olur. Kanal  
bağlantıları; örneğin, ana  
kanalın branşmanlara  
ayrılması EN 1505'e  
uygun olmalıdır. Bazı  
montaj hâllerinde hava  
giriş yönünde düz kanal  
kesitlerinin olması  
gereklidir.

Devreye alma ve bakım  
için yer gerekir.

Devreye alma ve bakım  
işine olanak sağlamak için  
eklentilerin yakınlarında  
yeterli alan bırakılmalıdır.  
Bakım kapağı  
açıklıklarının yeterli  
boyutlara sahip olmasını  
sağlamak gerekebilir.

Gerekli alan

Eklentiler
① ② ③

mm
Eklentiler olmadan 200 200 200

VARYCONTROL
Universal kontrolörü 250 200 250

LABCONTROL
EASYLAB 350 350 400

Dirsek

Δp

D

1D

Kanal ayrımı

Δp

5D

D

Eklentilere erişim

①

③

②

Eklentilere erişim

250

250

15
0

Hava debisi ölçme ünitesinin giriş yönünde ek bir 
düz kanal kesiti olmadan, en az 1D eğrilik 
yarıçapına sahip bir dirsek, hava debisi 
hassasiyeti üzerinde yalnızca ihmal edilebilir bir 
etkiye sahiptir.

Bir kanal ayrımı, güçlü türbülanslara neden olur.
Belirtilen hava debisinin hassasiyeti Δ, en az 5D 
giriş yönünde düz bir kanal kesiti ile ancak elde 
edilebilir. Giriş yönündeki branşmanda kanalın 
kısa olması hâlinde, ölçme ünitesinden önce 
perfore levha olması gereklidir. 
Eğer giriş yönünde hiç düz kesit yoksa perfore bir 
levhayla bile gerçek (geri besleme) değer sinyali 
kararlı olmayabilir.

Batarya takımını takmak ve erişmek için ayrılmış 
alan (LABCONTROL EASYLAB aksesuarı)



Hava debisi ölçme üniteleri
Teknik şartname

02/2016 – DE/tr

VMR

4

İklimlendirme sistemlerinde hava debilerinin  
ölçümü için kullanılan dairesel kesitli hava debisi  
ölçme ünitesi 7 nominal ölçüde mevcuttur.
Manuel hava debisi ölçümü ya da gerçek (geri  
besleme) değer sinyalinin kalıcı izlenmesi için
Devreye almaya hazır ünite, ortalama fark basınç  
sensörüne sahip gövdeden oluşur.
3 mm ölçüm deliklerine sahip olup fark basınç  
sensörü toza ve kire karşı dirençlidir.
Dairesel kesitli kanallara bağlamaya uygun, her iki  
uçta dudaklı conta oluğuna sahip bağlantı boğazı  
EN 1506 veya EN 13180'e göredir.
Gövde hava sızdırmazlığı EN 1751, sınıf C'ye  
uygundur.

Özellikler
– Ölçüm hassasiyeti ± %5
– Ölçülen efektif basıncın sadece yaklaşık  

%10 – 26'si arasında düşük fark basıncı

Malzemeler ve yüzeyler
Galvanizli çelik sac konstrüksiyon
– Galvanizli çelik sacdan yapılmış gövde
– Alüminyum sensör tüpleri

Toz boya kaplı konstrüksiyon (P1)
– Gövde, toz boya kaplı galvanizli çelik sacdan  

yapılmıştır.
– Sensör tüpleri alüminyumdan yapılmış ve toz  

boya ile kaplanmıştır.

Paslanmaz çelik konstrüksiyon (A2)
– Gövde, damper klapesi ve mil 1.4301  

paslanmaz çelikten yapılmıştır.
– Sensör tüpleri alüminyumdan yapılmış ve toz  

boya ile kaplanmıştır.

Konstrüksiyon
– Galvanizli çelik sac
– P1: Toz boya kaplı, gümüş rengi (RAL 7001)
– A2: Paslanmaz çelik

Teknik bilgiler
– Nominal ölçüler: 100 ila 400 mm arası
– Hava debisi aralığı: 10 ila 1680 l/s ya da  

36 ila 6048 m³/h arası
– Efektif basınç aralığı: yaklaşık 5 – 250 Pa
– Ölçme ünitesi fark basıncı (basınç kaybı):  

ölçülen efektif basıncının %10 – 26'sı
– Çalışma sıcaklığı: 10 ila 50 °C arası

Eklentiler
Merkezi bina yönetim sistemine entegrasyon için  
gerçek (geri besleme) değer sinyali yayan statik  
veya dinamik fark basınç transdüseri ile hava  
debisinin ölçümü:
– Besleme voltajı 24 V AC/DC
– Sinyal voltajları 0 – 10 V DC ya da 2 – 10 V DC
– TCU-LON-II: LonWorks ile entegrasyon
– EASYLAB: Ya 0 – 10 V DC sinyalleri ya da  

genişleme modülleri (LonWorks, BACnet MS/ 
TP, Modbus RTU) kullanarak entegrasyon

Boyutlandırma verileri
–  ______________________________ [m³/h]
 

 Tip
VMR Dairesel kesitli hava debisi ölçme ünitesi

 Malzeme
 Kayıt yok: galvanizli çelik sac

 Flanş
 Kayıt yok: yok

 Nominal ölçü [mm]

P1 Toz boya kaplı (RAL 7001), gümüş rengi
A2 Paslanmaz çelik

FL Her iki uçta flanşlar

100
125
160
200
250
315
400

 Aksesuarlar
 Kayıt yok: yok

 Eklentiler (fark basınç transdüseri)
 Kayıt yok: yok

 Sinyal voltaj aralığı
 Gerçek (geri besleme) değer sinyali için
 Yalnızca B10 eklentisi için

D2 Her iki uçta dudaklı conta
G2 Her iki uçta karşı flanşlar

B10 Dinamik fark basınç transdüseri
BB0 Statik fark basınç transdüseri

E0 0 – 10 V
E2 2 – 10 V

K5 – 4.1 – 11

Standart metin

Bu teknik şartname,  
ürünün genel özelliklerini  
tanımlar. Türlere ait  
metinler, Easy Product  
Finder tasarım  
programımız ile  
oluşturulabilir.

Sipariş seçenekleri

VARYCONTROL
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Hava debisi ölçme üniteleri
Teknik şartname

02/2016 – 

VMR

DE/tr

 Tip
VMR Dairesel kesitli hava debisi ölçme ünitesi

 Malzeme
 Kayıt yok: galvanizli çelik sac

 Flanş
 Kayıt yok: yok

 Nominal ölçü [mm]

 Aksesuarlar
 Kayıt yok: yok

 Eklentiler (kontrol bileşeni)
ELAB EASYLAB TCU3

P1 Toz boya kaplı, gümüş rengi (RAL 7001)
A2 Paslanmaz çelik

FL Her iki uçta flanşlar

100
125
160
200
250
315
400

D2 Her iki uçta dudaklı conta
G2 Her iki uçta karşı flanşlar

 Ekipman fonksiyonu

 Gerçek (geri besleme) değer sinyaline ait  
voltaj aralığı

 Genişletme modülleri
 Seçenek 1: Güç kaynağı
 Kayıt yok: 24 V AC

 Seçenek 2: İletişim arayüzü
 Kayıt yok: yok

 Seçenek 3: Otomatik sıfır noktası  
kalibrasyonu

 Kayıt yok: yok

SC Üfleme havasının kaydedilmesi
EC Emiş havasının kaydedilmesi

E0 Voltaj sinyali 0 – 10 V DC
E2 Voltaj sinyali 2 – 10 V DC

T 230 V AC için EM-TRF
U 230 V AC için EM-TRF-USV, kesintisiz  

güç kaynağı (UPS) sağlar.

L LonWorks FTT-10A için EM-LON
B BACnet MS/TP için EM-BAC-MOD-01
M Modbus RTU için EM-BAC-MOD-01
I BACnet/IP, Modbus/IP ve web sunucusu  

için EM-IP
R Gerçek zaman saatli EM-IP

Z Otomatik sıfır noktası kalibrasyonu için  
EM-AUTOZERO Solenoid valf

K5 – 4.1 – 12

Sipariş seçenekleri

LABCONTROL

EASYLAB



Hava debisi ölçme üniteleri
Teknik şartname

02/2016 – DE/tr

VMR

4

 Tip
VMR Dairesel kesitli hava debisi ölçme ünitesi

 Malzeme
 Kayıt yok: galvanizli çelik sac

 Flanş
 Kayıt yok: yok

 Nominal ölçü [mm]

 Aksesuarlar
 Kayıt yok: yok

 Eklentiler (kontrol bileşeni)
ELAB TCU3 EASYLAB kontrolörü

 Ekipman fonksiyonu
 Alın hızı transdüserine sahip

 Sürgülü kapak mesafe sensörüne sahip

 Başkaları tarafından sağlanan anahtar  
kontakları için anahtarlama  
kademelerine sahiptir.

 Sinyalizasyonsuz

P1 Toz boya kaplı, gümüş rengi (RAL 7001)
A2 Paslanmaz çelik

FL Her iki uçta flanşlar

100
125
160
200
250
315
400

D2 Her iki uçta dudaklı conta
G2 Her iki uçta karşı flanşlar

FH-VS Alın hızı kontrolü

FH-DS Lineer kontrol stratejisi
FH-DV Güvenliği optimize edilmiş kontrol  

stratejisi

FH-2P 2 kademeli anahtar
FH-3P 3 kademeli anahtar

FH-F Hava debisi sabit değeri

 Genişletme modülleri
 Seçenek 1: Besleme voltajı
 Kayıt yok: 24 V AC

 Seçenek 2: İletişim arayüzü
 Kayıt yok: yok

 Seçenek 3: Otomatik sıfır noktası  
kalibrasyonu

 Kayıt yok: yok

 Seçenek 4: Aydınlatma
Kayıt yok: yok

 Çalışma değerleri [m³/h veya l/s]
 Ekipman  fonksiyonuna bağlı olarak
 VS:   min – maks
 DS:   min – maks
 DV:   min – maks
 2P:   1 / 2
 3P:   1 / 2 / 3
 F:   1

Kullanışlı ilaveler
 EN 14175'e göre kontrol sisteminin  

fonksiyonlarını göstermek için kullanılan  
çeker ocak kontrolörüne ait kontrol  
paneli

T 230 V AC için EM-TRF
U 230 V AC için EM-TRF-USV, kesintisiz  

güç kaynağı (UPS) sağlar.

L LonWorks FTT-10A için EM-LON
B BACnet MS/TP için EM-BAC-MOD-01
M Modbus RTU için EM-BAC-MOD-01
I BACnet/IP, Modbus/IP ve web sunucusu  

için EM-IP
R Gerçek zaman saatli EM-IP

Z Otomatik sıfır noktası kalibrasyonu için  
EM-AUTOZERO Solenoid valf

S Kontrol panelini kullanarak  
aydınlatmanın bağlantısını ve ışıkların  
açılıp/kapanmasını sağlayan EM-LIGHT  
kablolu soket (yalnızca EM-TRF veya  
EM-TRF-USV ile)

BE-SEG-** 2-karakterli ekran
BE-LCD-01 40 karakterli ekran

K5 – 4.1 – 13

Sipariş seçenekleri

LABCONTROL

EASYLAB
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Hava debisinin ölçümü
Temel bilgiler ve tanımlar

02/2016 – DE/tr

 

Ürün seçimi

K5 – 4.3 – 2

Tip
VMR VME VMRK VMLK

Sistem türü
Üfleme havası ● ● ● ●
Emiş havası ● ● ● ●
Kanal bağlantısı
Dairesel kesitli ● ● ●
Dikdörtgen kesitli ●
Hava debisi aralığı
Azami [m³/h] 6048 36360 6048 1854
Azami [l/s] 1680 10100 1680 515
Hava kalitesi
Filtreli ● ● ● ●
Ofis emiş havası ● ● ● ●
Kirli ○ ○ ● ●
Kontamine ○ ○ ● ●
Hava debisinin ölçümü
Manuel olarak ● ● ●
Otomatik olarak ○ ○ ○ ●
Özel alanlar
Laboratuarlar, temiz odalar,  
ameliyathaneler  
(EASYLAB, TCU-LON II)

● ● ● ●

● Mümkün

○ Belli şartlar altında mümkündür: Sağlam ünite türü ve/veya belirli bir fark basınç transdüseri
Mümkün değil
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ØD [mm]
Paslanmaz çelikten yapılmış VAV terminal  üniteleri: 
Bağlantı boğazının dış çapı
Plastikten yapılmış VAV terminal üniteleri: Bağlantı  
boğazının iç çapı

ØD₁ [mm]
Flanşların diş dairesi çapı

ØD₂ [mm]
Flanşların dış çapı

ØD₄ [mm]
Flanşların vida deliklerinin iç çapı

L [mm]
Bağlantı boğazı dâhil ünitenin uzunluğu

L₁ [mm]
Gövdenin veya akustik kaplamanın uzunluğu

B [mm]
Kanal genişliği

B₁ [mm]
Flanşın vida deliği aralığı (yatay)

B₂ [mm]
Flanşın dış boyutu (genişlik)

B₃ [mm]
Cihazın genişliği

H [mm]
Kanal yüksekliği

H₁ [mm]
Flanşın vida deliği aralığı (dikey)

H₂ [mm]
Flanşın dış boyutu (yükseklik)

H₃ [mm]
Ünite yüksekliği

n [ ]
Flanş vida deliklerinin sayısı

T [mm]
Flanş kalınlığı

m [kg]
Otomatik fark basınç ölçümü için eklenti  
elemanları dâhil ağırlık
 

nom [m³/h] ve [l/s]
Nominal hava debisi (%100)

min [m³/h] ve [l/s]
Hava debisi

Δ [± %]
Hava debisi hassasiyeti

K değeri  [m³/h] ve [l/s]
1,2 kg/m³ hava yoğunluğu için ünite ile ilgili sabit

Δpw [Pa]
Efektif basınç

Δpst [%]
Ölçülen efektif basınç ile ilgili statik fark basıncı
 

Galvanizli çelik sac
– Galvanizli çelik sacdan yapılmış gövde
– Ürün tipin için belirtildiği üzere hava akışıyla  

temas eden parçalar
– Montaj elemanları veya kapaklar gibi dışarıdaki  

parçalar genellikle galvanizli çelik sacdan  
yapılmıştır.

Toz boya kaplı yüzey (P1)
– Gövde, gümüş rengi (RAL 7001) toz boya kaplı  

galvanizli çelik sacdan yapılmıştır.
– Hava akışıyla temas eden parçalar toz boya  

kaplıdır ya da plastikten yapılmıştır.
– Üretimden dolayı hava akışıyla temas eden  

bazı parçalar paslanmaz çelik, alüminyum veya  
toz boya kaplı olabilir.

– Montaj elemanları veya kapaklar gibi dışarıdaki  
parçalar genellikle galvanizli çelik sacdan  
yapılmıştır.

Paslanmaz çelik (A2)
– Gövde 1.4201 paslanmaz çelikten yapılmıştır.
– Hava akışıyla temas eden parçalar toz boya  

kaplıdır ya da paslanmaz çelikten yapılmıştır.
– Montaj elemanları veya kapaklar gibi dışarıdaki  

parçalar genellikle galvanizli çelik sacdan  
yapılmıştır.

 

K5 – 4.3 – 3

Ana boyutlar

Tanımlar

Konstrüksiyon
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Hava debisinin ölçümü
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Bu katalog, aerodinamik verilere dayanarak hava  
debisi ölçme ünitesi için uygun hızlı seçim  
boyutlandırma tabloları sağlar.
Tüm nominal ölçüler için hava debisi aralıkları  
belirtilmiştir.
 

Verilen bilgiler
maks = 280 l/s (1010 m3/h)

Hızlı seçim
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

Bu katalogun  
yardımıyla boyutlan
dırma

Boyutlandırma örneği

Easy Product Finder

Easy Product Finder,  
projeye özgü verilerinizi  
kullanarak ürünleri  
boyutlandırmanızı sağlar.

Easy Product Finder  
programını web sitemizde  
bulabilirsiniz.




