
Toepassing

Toepassing

Ronde luchhoeveelheids meetinrichting van kunststof voor de serie VMLK, voor het handmatig of automatisch meten van het debiet van zuurkasten of
afzuiginstallaties
Geschikt voor vervuilde lucht
Zuurkastregeling door aansturing van frequentieregelaars.
Eenvoudige inbedrijfname, controle en het onderhoud
Vanwege lage luchtweerstanden geschikt voor permanent gebruik

Speciale kenmerken

Hoge meetnauwkeurigheid van de te regelen luchthoeveelheden, ook bij ongustige aanstroming.
Werkdrukbereik van ca. 5 – 250 Pa

VMLK

VOOR LUCHTHOEVEELHEID-METING IN
LUCHTKANALEN MET VERVUILDE LUCHT UIT
LABORATORIA

Luchthoeveelheidsmeetsystemen zijn bestemd voor de handmatige meting of
voor de permanente bewaking van de luchthoeveelheid in ronde luchtkanalen.

Permanente bewaking van de werkelijke luchthoeveelheid
meetwaarderegistratie voor volgregelaar.
Combinatie met regelcomponenten LABCONTROL
Zuurkastregeling door aansturing van frequentieregelaars.
Meetnauwkeurigheid ± 5 % ook bij ongunstige aanstroomsituaties
Huis van slecht ontvlambaar polypropyleen (PPs)
Lekkage van behuizing volgens EN 15727, klasse C

Optionele uitrusting en toebehoren

Flenzen aan beide zijden
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Beschrijving

Uitvoeringen

VMLK: luchthoeveelheid meetinrichting
VMLK-FL: luchthoeveelheid meetinrichting met flenzen aan beide zijden

Onderdelen en eigenschappen

Bedrijfsklare VAV-regelaar, bestaande uit mechanische onderdelen en regeltechnische componenten
Middelende drukverschilsensor voor luchthoeveelheidsmeting, voor reiniging uitneembaar
Regelcomponenten fabrieksmatig gemonteerd en aangesloten.

Toebehoren

LABCONTROL: regelcomponenten voor lucht managment systemen

Toebehoren

Tegenflenzen aan beide zijden

Constructiegegevens

Ronde behuizing
Passend op ronde luchtkanalen volgens DIN 8077
Korte uitvoering: 392 mm zonder flens, 400 mm met flens

Materialen en afwerking

Huis en klepblad van slecht ontvlambaar polypropyleen (PP), brandbaarheid volgens UL 94, V-0
Drukverschilsensor (stuwweerstand of düse) en glijlagers van polypropyleen (PP)

TECHNISCHE INFORMATIE

Functieomschrijving

Voor het meten van de luchthoeveelheid heeft de VAV-regelaar een drukverschilsensor met stuwweerstand of een düse.

De regelcomponenten (aanbouwdelen) omvatten een drukverschilsensor voor het omzetten van het drukverschil (werkdruk) in een elektrisch signaal en
een regelaar.

Laboratoriumregeling: de gewenste luchthoeveelheid volgt uit de regelstrategie van de zuurkastregeling, afhankelijk van de instroomsnelheid, de
frontraampositie of als constante waarde.
Luchthoeveelheidsregeling: de gewenste luchthoeveelheid wordt door een externe stuursignaal aangegeven.

De regelaar vergelijkt de werkelijke waarde met de gewenste waarde en verandert bij afwijkingen het stuursignaal vvan de frequentieregelaar of de
servomotor





Geschikt voor de hoeveelheidsregeling van afvoerlucht met agressieve bestanddelen, omdat alle met de lucht in aanraking komende delen van kunststof zijn
(geen inwendige metalen onderdelen). |Geschikt voor permanente bewaking van afvoerlucht met agressieve bestanddelen, omdat alle onderdelen die met de
afvoerlucht in aanraking komen van kunststof zijn (geen inwendige metalen onderdelen). Meetnauwkeurigheid ± 5 % ook bij ongunstige aan- en afstroomsituaties.
Ook voor luchthoeveelheidsregeling door aansturing van frequentieregelaars.

Inbedrijfname van het apparaat, bestaande uit de middelende drukverschilsensor, als stuwlichaam of venturidüse, en een elektronische regelaar.

Drukverschilsensor met 3 mm boringen, daardoor niet gevoelig voor vervuiling.

Passend op ronde luchtkanalen volgens DIN 8077

Luchtdichtheid van het huis volgens EN 15727, klasse C.

Speciale kenmerken

Hoge meetnauwkeurigheid van de te regelen luchthoeveelheden, ook bij ongustige aanstroming.
Werkdrukbereik van ca. 5 – 250 Pa

Materialen en afwerking

Huis en klepblad van slecht ontvlambaar polypropyleen (PP), brandbaarheid volgens UL 94, V-0
Drukverschilsensor (stuwweerstand of düse) en glijlagers van polypropyleen (PP)

Technische gegevens

Nominale grootte: 250 mm
Luchthoeveelheidsbereik: 30 – 515 l/s of 108 – 1854 m³/h
Meetnauwkeurigheid (ook bij ongunstige aan- en afstroomsituaties) ± 5 % van meetwaarde
Werkdrukbereik: ca. 5 – 250 Pa
Drukverschil van de meetflens (drukverlies): 19 – 65 % van gemeten werkdruk
Bedrijfstemperatuur 10 – 50 °C

Toebehoren

Luchthoeveelheidsmeting met elektronische EASYLAB regelaar voor zuurkasten.

Voedingsspanning 24 V AC
Statische drukverschilmeting
Eenvoudige inbedrijfname door Plug&Play-communicatiesysteem
Regelaar modulair uitbreidbaar
Luchthoeveelheidsbewaking

Homepage > PRODUCTEN > Luchthoeveelheidsregelaars > Luchthoeveelheidsmeting > Meetstations >  VMLK

https://www.trox.be/
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/nl/producten-3ff6e78f50a2ba93
https://www.trox.be/nl/producten/luchthoeveelheidsregelaars-3c964ba8cf588c4e
https://www.trox.be/nl/luchthoeveelheidsregelaars/luchthoeveelheidsmeting-2efe57e8b994c947
https://www.trox.be/nl/luchthoeveelheidsmeting/meetstations-cc9cd543d7ac3ff5
https://www.trox.be/nl/meetstations/vmlk-78efc218b245b8e1
file:///nl
https://www.trox.be/nl/contact-28f6af9527a0d8ac?custom_division=sales
https://www.trox.be/nl/side-services/imprint-ccdba4ad3ead90f9
https://www.trox.be/nl/side-services/algemene-verkoopsvoorwaarden-trox-belgie-5d0a9bd3f7b52a90
https://www.trox.be/nl/side-services/our-privacy-policy-32ebefea5fcac397
https://www.trox.be/nl/side-services/disclaimer-2ea903a179019d94


Homepage > PRODUCTEN > Luchthoeveelheidsregelaars > Luchthoeveelheidsmeting > Meetstations >  VMLK

https://www.trox.be/
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/nl/producten-3ff6e78f50a2ba93
https://www.trox.be/nl/producten/luchthoeveelheidsregelaars-3c964ba8cf588c4e
https://www.trox.be/nl/luchthoeveelheidsregelaars/luchthoeveelheidsmeting-2efe57e8b994c947
https://www.trox.be/nl/luchthoeveelheidsmeting/meetstations-cc9cd543d7ac3ff5
https://www.trox.be/nl/meetstations/vmlk-78efc218b245b8e1
file:///nl
https://www.trox.be/nl/contact-28f6af9527a0d8ac?custom_division=sales
https://www.trox.be/nl/side-services/imprint-ccdba4ad3ead90f9
https://www.trox.be/nl/side-services/algemene-verkoopsvoorwaarden-trox-belgie-5d0a9bd3f7b52a90
https://www.trox.be/nl/side-services/our-privacy-policy-32ebefea5fcac397
https://www.trox.be/nl/side-services/disclaimer-2ea903a179019d94

	VMLK
	VOOR LUCHTHOEVEELHEID-METING IN LUCHTKANALEN MET VERVUILDE LUCHT UIT LABORATORIA
	Toepassing
	Beschrijving

	TECHNISCHE INFORMATIE

