
Algemene informatie

Toepassing

Registratie van volumestromen voor doorgifte en verwerking als elektrisch signaal voor bewaking of nacontrole
Meting van een effectieve druk en omzetting van de werkelijke volumestroomwaarde in een analoog spanningssignaal
Alleen voor gebruik in schone lucht
De gebruikelijke filtering in comfort-airconditioningsystemen maakt gebruik in de toevoerlucht mogelijk zonder extra stofbeschermingsmaatregelen
Als er veel stof in de kamers is, sluit dan een geschikt luchtafvoerfilter aan, omdat een deelvolumestroom door de zender wordt geleid om de volumestroom te
meten
Als de lucht ook verontreinigd is met pluisjes of kleverige deeltjes: Gebruik de XTS add-on assembly in plaats van de hier beschreven XTD transmitter
Zender in de fabriek geparametreerd op de apparaatconstante (C-waarde) van het meetapparaat

Koppeling

Analoge interface met instelbaar signaalspanningsbereik

Signaal spanningsbereik

0-10VDC
2-10VDC

Componenten en eigenschappen

Verschildruktransmitter met dynamische transmitter
Aansluitkabel met 3 aders, ca. 0,9 m, halogeenvrij
Geïntegreerd display

Uitvoering

Type GT-VM-DD3 voor volumestroommeter

Voor VME, alle afmetingen
Voor VMR, alle afmetingen

VERSCHILDRUKTRANSMITTER
GT-VM-DD3

SERIE VMR MET
AANBOUWGROEP XTD

SERIE VMR MET
AANBOUWGROEP XTD

XTD

VERSCHILDRUKTRANSMITTER  VOOR SCHONE LUCHT

Verschildruktransmitter gebaseerd op het dynamische meetprincipe voor
volumestroommeters van de VME- en VMR-serie.

Gebruik voor airconditioningsystemen, met schone lucht
Analoog signaal van de werkelijke waarde voor bewaking en evaluatie
door het gebouwbeheersysteem
Meetwaarderegistratie voor weergave van de volumestroom of beheer van
een slave-controller
Geschikt voor constante en variabele volumestromen
Geen inbedrijfstelling door fabrieksparametrering
Geïntegreerd display voor debietindicatie (l/s of m³/h)
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Installatie

Volledig geparametreerd in de fabriek
Aanpassingswerkzaamheden door de klant zijn niet nodig

Complementaire producten

Instelapparaat GUIV-A
PC-software WIN-VAV

TECHNISCHE INFORMATIE

Functie, Bestekomschrijving, Bestelsleutel

De volumestroom wordt gemeten door een effectieve druk te meten. Hiervoor bevat de volumestroommeter een verschildruksensor. De verschildruk wordt
door een verschildruktransmitter met dynamisch meetprincipe omgezet in een spanningssignaal. De werkelijke volumestroomwaarde is beschikbaar als
spanningssignaal. Door de fabrieksinstelling komt 10 V DC altijd overeen met de nominale volumestroom (qvnenn). Spanningsbereiken worden in de
zender opgeslagen.

Werkingsprincipe van het volumestroommeetapparaat: b.v. B.VMR

① Drukverschiltransmitter (dynamisch meetprincipe)
② Transmitter voor het omzetten van het effectieve druksignaal in een volumestroomsignaal
③ Analoog signaal werkelijke waarde



Categorie

Meetapparaat voor volumestroom

Toepassing

Verwerving van een constante of variabele werkelijke volumestroomwaarde, b.v. B. voor aansluiting op het gebouwbeheersysteem voor bewaking of
integratie in een ruimtebalans

Toepassingsgebied

Verschildruktransmitter met dynamisch meetprincipe voor schone lucht in airconditioningsystemen

Installatiepositie

Beide richtingen

Aansluiting

Aansluitkabel met 3 aders, halogeenvrij

Voeding

24VAC/DC

Interface

Analoog signaal 0 – 10 V of 2 – 10 V DC

Interface-informatie

Actuele waarde debiet

Speciale functies

Display voor weergave van de actuele volumestroomwaarde (m³/h of l/s) en voor instelling van de signaalkarakteristiek en de volumestroomeenheid

Parametrering

Specifieke parameters voor het meetapparaat zijn in de fabriek geparametreerd
Signaalkarakteristiek in de fabriek geparametreerd
Achteraf instellen op het apparaat zelf of met een optioneel gereedschap: instelapparaat, pc-software (elk bedraad)

Leveringsconditie

Elektronische zender af fabriek op het meetapparaat gemonteerd
Fabrieksparametrering en ventilatietesten; gecertificeerd met sticker







Varianten

Technische data

VME – P1 / 600 x 400 / XTD
| | | |
1 3 5 7

1 Serie
VME Volumestroommeetapparaat

 
3 Materialen
Geen vermelding: verzinkt plaatstaal (basisuitvoering)
P1 oppervlak gepoedercoat RAL 7001, zilvergrijs
 
5 Mominale maat [mm]
B × H
 
7 Aanbouwdelen (besturingscomponent)
XTD verschildruktransmitter met dynamisch meetprincipe en display
 
9 Signaal spanningsbereik
0 0 - 10VDC
2 2-10Vdc
 
Bestelvoorbeeld: VME-P1/400×300/XTD/0
Materiaalafwerking: met poedercoating
Nominale maat: 400 × 300 mm
Aanbouwdeel:  drukverschiltransmitter met dynamisch meetprincipe en display
Bedrijfsmodus: signaal spanningsbereik 0 – 10 V DC komt overeen met 0 – qvnenn
Signaalspanningsbereik: 0 – 10 V DC

VERSCHILDRUKTRANSMITTER GT-VM-DD3

① Drukverschiltransmitter
② Aansluiting voor verschildruk
③ Weergave
④ Instelpotentiometer
⑤ Selectie instelmenu

Verschildruktransmitter voor volumestroommeters



Type Artikelnummer Volumestroommeters
GT-VM-DD3 A00000047143 VME, VMR

Drukverschiltransmitter GT-VM-DD3

Meetprincipe dynamisch meetprincipe, positie-onafhankelijk

Voedingsspanning: 24 V AC/DC ±20 % 50/60 Hz

Stroomvereisten (bediening/slaapstand) 0,5 W

Benodigd vermogen dimensionering 1,5 VA

Uitgang werkelijke waarde signaal 0 – 10 V DC of 2 – 10 V DC; max. 0,5 mA
Beschermingsklasse III (veiligheid extra lage spanning)

Waterdichtheid IP 54 (aansluitdeel beneden)

EMV EMV naar 2014/30/EU

Gewicht 0,15 kg

Omvang van de functieweergave

Weergavefuncties

Werkelijke waarde volumestroom 
(eenheid optioneel m³/h, l/s)
Weergave via 3-tekens display met plaatswaardemarkering

Instellingsopties

Eenheid van volumestroomweergave m³/h of l/s
Signaalspanningsbereik 0 - 10 V of 2 - 10 V DC

VERSCHILDRUKTRANSMITTER GT-VM-DD3
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VERSCHILDRUKTRANSMITTER GT-VM-DD3

Opmerking: Functieselectie beperkt voor XTD
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