




Uygulama

Uygulama

Çeker ocaklardan ve davlumbazlardan hava debilerinin otomatik olarak ölçülmesi için VMLK Tipi dairesel LABCONTROL hava debisi ölçme üniteleri
Kirli hava içi uygun
Frekans konvertörlerine sinyalizasyonla çeker ocaklar için hava debisi kontrolü
Basitleştirilmiş devreye alma, onay ve bakım
Düşük fark basıncı nedeniyle kalıcı montaja uygun

Özellikler

Her giriş yönü koşulunda yüksek ölçüm hassasiyeti
Efektif basınç aralığı: yaklaşık 5 – 250 Pa

Tanım

VMLK

LABORATUARLARDA KIRLI HAVA IÇEREN KANALLARDA
HAVA DEBILERININ ÖLÇÜMÜ IÇIN

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

Kalıcı hava debisi ölçümü
Ölçülen değerlerin kaydedilmesi ve bağımlı (slave) kontrolörlerin kullanımı
LABCONTROL kontrol bileşenleri ile kombinasyon için
Frekans konvertörlerine sinyalizasyonla çeker ocaklar için hava debisi
kontrolü
En olumsuz giriş yönü koşullarında bile ± %5 ölçüm hassasiyeti
Aleve dayanıklı polipropilenden (PPs) yapılmış gövde
Gövde hava sızdırmazlığı EN 15727, sınıf C'ye uygun

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar

Her iki uçta flanşlara sahip
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Türler

VMLK: Hava debisi ölçme ünitesi
VMLK-FL: Her iki ucunda flanşlı hava debisi ölçme ünitesi

Parçalar ve özellikleri

Mekanik parçalardan ve kontrol bileşenlerinden oluşan devreye almaya hazır ünite
Hava debisinin ölçümü için ortalama fark basınç sensörü, temizlik için yerinden çıkarılabilir.
Kablo ve boru bağlantıları yapılmış fabrika montajlı kontrol bileşeni

Eklentiler

LABCONTROL: Hava yönetimi sistemlerine ait kontrol bileşenleri

Aksesuarlar

Her iki uçta karşı flanşlar

Konstrüksiyon özellikleri

Dairesel gövde
DIN 8077'ye göre kanallara uygun bağlantı boğazı
Kısa gövde: 392 mm flanşsız, 400 mm flanşlı

Malzemeler ve yüzeyler

UL 94'e göre alev geciktiricili (V-0) ve aleve dayanıklı polipropilenden (PPs) yapılmış gövde
Polipropilenden (PP) yapılmış fark basınç sensörü (küt cisimli veya nozullu) ve basit yatak
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