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Преобразуватели на  
диференциално налягане  
за измервателни  
устройства за дебит
Тип: Преобразуватели на  
статично диференциално  
налягане
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Преобразуватели на диференциално налягане, основани на принципа на  
измерване статичен режим за устройства за измерване на дебита тип VMR,  
VMRK или VME

 ■ Действителна стойност на линейната скорост на потока 2 – 10 V–
 ■ Записване на измерените стойности за показването на дебитите или за  

управлението на подчинени контролери
 ■ Параметрите са зададени фабрично

Преобразуватели на статично диференциално налягане 4.2 –

X XПреобразуватели на статично диференциално налягане testregistrierung

K5 – 4.2 – 6

За измерване на статичното ефективно и  
диференциално налягания
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Преобразуватели на диференциално налягане за измервателни устройства за  дебит
Обща информация Преобразуватели на статично диференциално  налягане

04/2013 – DE/bg

Тип

Преобразуватели на  
статично диференциално  
налягане

Обща информация 4.2 – 7

Специална информация – BB0 4.2 – 9

Приложение
– Електронен контролер на дебита Universal с  

преобразувател на статично  
диференциално налягане за използване с  
устройства за  измерване на дебита

– За приложения при замърсен изтеглян  
въздух, напр. с мехъсти, лепкави частици  
или агресивни вещества

– Параметрите са зададени фабрично
– Не се изисква настройка на обекта
– За това приложение контролерът Universal  

е единственият използван за измерване на  
диференциалното налягане и за  
преобразуване на измерената стойност в  
линеен сигнал на напрежение.  
Свързванията за сигнала на зададената  
стойност и  за задвижващия механизъм не  
са съответни и нито едно от двете няма  
съответните технически данни.

– Действителната стойност на дебита е на  
разположение като линеен сигнал на  
напрежение

Монтиране и пускане в експлоатация
– Ориентацията на монтажа е съществена
– Изпълняване на корекция на нулевата  

точка

Техническо обслужване
– Препоръчва се корекция на нулевата точка  

веднъж годишно
 

Основна информация и номенклатура 4.3 – 1

Страница

K5 – 4.2 – 7

Описание

Контролер Universal  
VRP

Всички приставки са  
определени с кода на  
поръчката на  
измервателното  
устройство за дебит

Преобразуватели на статично диференциално налягане за измервателни устройства за  
дебит

Подробности за 
кода на 
поръчката

Контролер Преобразувател на  статично 
диференциално  налягане

Измервател но  
устройство  за 

дебит

Номер на  част Модел Номер на  част Модел Тип

BB0 M546EG2 VRP M546EJ1 VFP-300 VMR, VME,  VMRK



Функционално описание
Дебитът се определя чрез измерване на  
ефективното налягане. По тази причина  
измервателното устройство е оборудвано с  
датчик за ефективно налягане.
Преобразувателят на статичното  
диференциално налягане (мембранен  
преобразувател на налягане) преобразува  
ефективното налягане в сигнал на  
напрежение. Действителната стойност на  
дебита следователно е достъпна като сигнал  
на напрежение. Заводската настройка е  
такава, че 10 V– винаги съответства на  
номиналния дебит (ном.).
 

Функциониране

Преобразуватели на диференциално налягане за измервателни устройства за  дебит
Обща информация
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Преобразуватели на статично диференциално  налягане

4

K5 – 4.2 – 8

Принцип на работа – преобразувател на  
статично диференциално налягане

+ −


①

③

②

① Преобразувател на диференциално налягане
② Контролер на дебита
③ Сигнал за действителната стойност
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Преобразуватели на диференциално налягане за измервателни устройства за  дебит
Специална информация – BB0 Преобразуватели на статично диференциално  налягане

04/2013 – DE/bg

Приложение
– Електронен контролер на дебит VRP с  

преобразувател на статичното  
диференциално налягане за използване с  
измервателни устройства за дебит 

– Отделни корпуси за преобразувателя на  
диференциалното налягане и  
електрониката на контролера

Диапазон на напрежението на сигнала
– 2 – 10 V–

Монтиране и пускане в експлоатация
– Ориентацията на монтажа е съществена
– Изпълняване на корекция на нулевата  

точка

Техническо обслужване
– Препоръчва се корекция на нулевата точка  

веднъж годишно
 

K5 – 4.2 – 9

Описание

  /  BB0  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Контролер Universal  
VRP

Преобразувател на  
статично  
диференциално  
налягане VFP-300

Контролер на обемния разход VRP
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Номинална мощност (променлив ток) без задвижващ механизъм макс. 2,6 VA
Сигнален вход за зададената стойност 2 – 10 V–, Ra >100 kΩ
Сигнален изход за действителната стойност 2 – 10 V– линеен, макс. 0,5 mA
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG

Преобразувател на статично диференциално налягане VFP-300
Захранващо напрежение от контролера
Диапазон на измерване 0 – 300 Pa
Линейност ± 3 Pa
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG



Преобразуватели на диференциално налягане за измервателни устройства за  дебит
Специална информация – BB0
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Преобразуватели на статично диференциално  налягане

4
Характеристики

  
 

Електрическо  
свързване

  
 

Universal: VRP

K5 – 4.2 – 10

Функциониране

Характеристика на сигнала за  
действителната стойност на величината

0 2 10 V DC

min unit

nom (100%)

Actual value signal U5
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Разположение на клемите

~ w₁ w₂ U5 y z

Universal

2 3 4 5 6 71
⊥

① ②

① Щепселно съединение за преобразувател на  
диференциално налягане VFP

② Щепселно съединение за задвижващ  
механизъм

1 ⊥: Земя, неутрала
2 ~: Захранващо напрежение
3 w₁: Сигнал за зададената стойност на  

величината
4 w₂: Сигнал за зададената стойност на  

величината (0 – 20 V фазова отсечка)
5 U5: Сигнал за действителната стойност
6 y: Сигнал за задвижващия механизъм
7 z: Принудително управление

2 – 10 V DC

=actual nom
U5 − 2

8

VRP

①

②

⑤

③

④

① Контролер VRP
② Потенциометър за мин. 
③ Потенциометър за макс. 
④ Кабел за преобразувател на диференциално  

налягане
⑤ Кабел за задвижващ механизъм

VFP-300

② ①

① Свързващ кабел към контролер Universal
② Тръбно съединение за датчика за ефективно  

налягане
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Основна информация и  
номенклатура   

4

 ■ Избор на продукт
 ■ Основни размери
 ■ Номенклатура
 ■ Оразмеряване и пример за оразмеряване

  4.3 –

X XОсновна информация и номенклатура   testregistrierung

K5 – 4.3 – 1

Измерване на дебита
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Измерване на дебита
Основна информация и номенклатура
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K5 – 4.3 – 2

Избор на продукт

Тип
VMR VME VMRK VMLK

Тип на система
Подаване на въздух ● ● ● ●
Изтегляне на въздух ● ● ● ●
Свързване към въздуховод
Кръгов ● ● ●
Правоъгълен ●
Диапазон на дебита
До [м3/ч] 6048 36360 6048 1854
До [л/с] 1680 10100 1680 515
Качество на въздуха
Филтриран ● ● ● ●
Изходящ въздух от офис ● ● ● ●
Замърсен ○ ○ ● ●
Заразен ○ ○ ● ●

Измерване на дебита

Ръчно ● ● ●
Автоматично ○ ○ ○ ●
Специални зони
Лаборатории, чисти 
помещения, операционни 
(EASYLAB, TCU-LON II)

● ● ● ●

● Възможно

○ Възможно при определени условия: Pobust вариант на уреда и/или специален преобразувател на диференциалното налягане
Не е възможно



Измерване на дебита
Основна информация и номенклатура
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ØD [мм]
Регулатори VAV, изработени от неръждаема  
стомана: външен диаметър на  
присъединителния щуцер
Регулатори VAV, изработени от пластмаса:  
вътрешен диаметър на присъединителния  
щуцер

ØD₁ [мм]
Диаметър на разполагане на крепежните  
отвори на фланците

ØD₂ [мм]
Външен диаметър на фланците

ØD₄ [мм]
Вътрешен диаметър на отворите за винтове  
на фланеца

L [мм]
Дължина на тялото, включително щуцера

L₁ [мм]
Дължина на корпуса или звукоизолиращото  
покритие

W [мм]
Ширина на въздуховода

B₁ [мм]
Стъпка на отворите за винтове на профила на  
въздуховода (хоризонтален)

B₂ [мм]
Външен размер на профила на въздуховода  
(ширина)

B₃ [мм]
Ширина на тялото

H [мм]
Височина на въздуховода

H₁ [мм]
Стъпка на отворите за винтове на профила на  
въздуховода (вертикален)

H₂ [мм]
Външен размер на профила на въздуховода  
(височина)

H₃ [мм]
Височина на тялото

n [ ]
Брой на отворите за винтове на фланеца

T [mm]
Дебелина на фланеца

m [кг]
Тегло, включително приставките за  
автоматично измерване на диференциалното  
налягане
 

ном. [m³/h] и [l/s]
Номинална обемна скорост на потока (100 %)

мин. [м³/ч] и [л/с]
Дебит

Δ [± %]
Точност на дебита

K стойност  [м³/ч] и [л/с]
Свързана с устройството константа

Δpw [Pa]
Ефективно налягане

Δpst [%]
Статично диференциално налягане в  
зависимост от измереното ефективно  
налягане
 

K5 – 4.3 – 3

Основни размери

Номенклатура
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Измерване на дебита
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Този каталог осигурява подходящи таблици за  
бързо оразмеряване за измервателно  
устройство за дебит, на основа на  
аеродинамични данни.
Диапазоните на дебитите са приведени за  
всички номинални размери.
 

Дадени данни
макс = 280 л/с (1010 м3/ч)

Бързо оразмеряване
VMR/200
C = 25,5 л/с (92 м3/ч)
∆pst = 19 %
∆pw = 121 Pa
∆pst = 23 Pa (121 Pa × 0,19)
 

K5 – 4.3 – 4

Оразмеряване с  
помощта на този  
каталог

Пример за  
оразмеряване

Easy Product Finder

Easy Product Finder  
ви позволява да  
оразмерявате  
продукти с  
използването на  
вашите точно  
определени данни.

Ще намерите Easy  
Product Finder на  
нашия уеб сайт.




