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Кръгли пластмасови устройства за измерване на дебита за записване или  
следене на дебита

 ■ Ръчно измерване на дебита
 ■ Непрекъснато измерване на дебита
 ■ Записване на измерените стойности и използване за подчинени  

контролери
 ■ Преобразувател на налягане за автоматичното записване на  измерените 

стойности, заводски сглобен и окомплектован с кабели за  електрически 
монтаж и система тръби

 ■ Корпусът е изработен от устойчив на пламък полипропилен (PPs)
 ■ Херметичност на корпуса по EN 15727, клас C

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ С фланци на двата края

VMRK 4.1 –

X XVMRKtestregistrierung

K5 – 4.1 – 18

За измерване на дебита във въздуховоди със  
замърсен въздух
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Измервателни устройства за обемната скорост на потока
Обща информация

04/2013

VMRK

 – DE/bg

Тип

VMRK Обща информация 4.1 – 19
Код за поръчка 4.1 – 21
Аеродинамични данни 4.1 – 22
Размери и тегло – VMRK 4.1 – 23
Размери и тегло – VMRK-FL 4.1 – 24
Спецификация 4.1 – 25

Приложение
– Кръгли пластмасови устройства за  

измерване на дебита тип VMRK за ръчно  
или автоматично измерване на дебита

– Подходящ за замърсен въздух
– Опростено пускане в експлоатация,  

одобрение и техническо обслужване
– Подходящ за постоянен монтаж поради  

ниско диференциално налягане

Варианти
– VMRK: Устройство за  измерване на дебита
– VMRK-FL: Устройство за измерване на  

дебита с фланци на двата края

Номинални размери
– 125, 160, 200, 250, 315, 400

Приставки
– Преобразувател на статично  

диференциално налягане

Приспособления
– Съединителни фланци за двата края

Характерни особености
– Точност на измерване ± 5 % дори с  

неблагоприятни условия нагоре по потока
– Диапазон на ефективното налягане: прибл.  

5 – 250 Pa
– Ниско диференциално налягане от  

само  15 – 24 % от измереното ефективно  
налягане

Части и характеристики
– Готово за въвеждане в експлоатация  

устройство, което се състои от механични  
части и незадължителен пребразувател на  
налягане

– Датчик за осреднено диференциално  
налягане за измерване на дебита; може да  
бъде свалян за почистване

– Незадължителни заводски сглобени  
преобразуватели на налягане,  
окомплектовани с кабели за електрически  
монтаж и система тръби

– Висока точност на измерването (дори с  
коляно нагоре по потока R = 1D).

Конструктивни характеристики
– Кръгъл корпус
– Свързване на щуцера, подходящо за  

въздуховоди съгласно DIN 8077
– Съединителен нипел за маркучи с  

вътрешен диаметър 6 мм

Материали и повърхности
– Корпусът е изработен от устойчив на  

пламък полипропилен (PPs)
– Датчикът за диференциално налягане е  

изработен от полипропилен (PP)

Монтиране и пускане в експлоатация
– Ориентацията на монтажа е съществена
– Преобразувател на статично  

диференциално налягане: Проверете  
нулевата точка и коригирайте, ако е  
необходимо

Основна информация и номенклатура 4.3 – 1

Страница

K5 – 4.1 – 19

Варианти

Примери за продукти

Описание

Измервателно  
оборудване за дебит,  
вариант VMRK 

За подробна  
информация за  
преобразувателите на  
налягане, вижте Глава  
K5 – 4.2.

За подробна  
информация на  
системата за  
управление  
LABCONTROL, вижте  
каталога за системи за  
управление.

Измервателно оборудване за дебит,  
вариант VMRK 

Измервателно оборудване за обемната  
скорост на потока, вариант VMRK-FL 
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Стандарти и указания
– Хигиената съответства на VDI 6022
– Херметичност на корпуса по EN 15727,  

клас C

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване

– Корекцията на нулевата точка на  
преобразувателя статично диференциално  
налягане трябва да се извършва веднаж  
годишно (препоръка)

 

K5 – 4.1 – 20

Технически данни Номинални размери 125 – 400 мм

Диапазон на дебита 25 – 1680 л/с
90 – 6048 м³/ч

Точност на измерване ± 5 % от измерената стойност
Диапазон на ефективното налягане прибл. 5 – 250 Pa
Диференциално налягане 15 – 24 % от измереното ефективно налягане
Работна температура 10 – 50 °C
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Измервателни устройства за обемната скорост на потока
Код за поръчка

04/2013

VMRK

 – DE/bg

VMRK/160/BB0

Номинален размер ..................................160 мм
Преобразувател на диференциално налягане .. 
статично

Пример за поръчка

K5 – 4.1 – 21

VMRK

    

  VMRK – FL  /  160  /  GK  /  BB0  

 Тип
VMRK Устройство за  измерване на дебита

 Фланец
 Без въведен код: няма нищо
FL Фланци на двата края

 Номинален размер [мм]
125
160
200
250
315
400

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо
GK Съединителни фланци на двата края

 Преобразувател на диференциално  
налягане
 Без въведен код: няма нищо
BB0 Преобразувател на статично  

диференциално налягане

Код за поръчка
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Условия на изчисляване
– Дебитът се изчислява въз основа на  

измереното ефективно налягане.
– Ефективното налягане се измерва с  

помощта на електронен манометър или  
манометър с наклонена тръба

– Плътност на въздуха ρ = 1,2 кг/м³
 

Дадени данни
– VMRK/160
– Δpw = 100 Pa (показание на манометъра за  

ефективното налягане)
– Дебит  [м³/ч]

Данни за устройството
– K стойност от таблица: K = 54 м³/ч (15,1 л/с)
 

Изчисляване на  
дебита

  
 

Пример за  
изчисляване

K5 – 4.1 – 22

Диапазони на дебита

Условия при влизане  
на потока

Точността на дебита Δ  
се прилага към  
праволинейна секция  
срещу течението на  
потока във  въздуховода. 
Колена,  съединения, 
стеснения  или 
разширения на  
въздуховода  
причиняват  
турболентности, които  
могат да въздействуват  
на измерването.  
Съединенията на  
въздуховодите, напр.  
разклоненията на  
главния въздуховод,  
трябва да съответстват  
на EN 1505. Някои  
ситуации на монтажа  
изискват прави  
участъци на  
въздуховода срещу  
течението на потока.

Номинален размер
ном. мин. K стойност ∆pст. ∆

л/с м³/ч л/с м³/ч л/с м³/ч % ± %
125 150 540 25 90 8,6 31 24 5
160 250 900 40 144 15,1 54 22 5
200 405 1458 65 234 24,3 87 19 5
250 615 2214 95 342 38,0 137 17 5
315 1030 3708 155 558 62,0 223 15 5
400 1680 6048 255 918 102,7 370 15 5

Изчисляване на дебита за плътност на  
въздуха от 1,2 кг/м³

∆pw = C × 

Изчисляване на дебита за други плътности  
на въздуха

∆pw = C ×  × 1.2
ρ

Коляно с радиус на кривина от поне 1D – без  
допълнителен праволинеен участък на въздуховода  
нагоре по потока спрямо измервателното  
устройство за дебита – има само незначителен  
ефект върху точността на дебита.

Съединението предизвиква силни турболентности.  
Посочената точност на дебита Δ може да бъде  
достигната само с прав участък на въздуховода  
срещу течението от поне 5D. По-къси участъци  
срещу течението на потока изискват перфорирана  
плоча в разклонението и преди измервателното  
устройство. Ако въобще няма праволинеен участък  
срещу течението на потока, сигналът за  
действителната стойност може да не бъде стабилен,  
дори с перфорирана плоча.

Коляно

Δp
D

1D

Съединение

Δp

5D

D

Процедура на изчисляване

100 = 54 × 
 = 540 m�/h
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– Измервателно устройство за дебит
– Щуцерно съединение
 

K5 – 4.1 – 23

Описание

Измервателно  
оборудване за дебит,  
вариант VMRK 

Размери Чертеж с размери на VMRK,  
номинални размери 125 – 200

394

Ø
D H
₃

B₃

∼ 60

~ 260 ∼ 300

∼ 
28

0

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа

Чертеж с размери на VMRK,  
номинални размери 250 – 400

H
₃

Ø
D

L ∼ 60

B₃

~ 260
∼ 300

∼ 
28

0

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа

Размери и тегло

Номина 
лен  

размер

ØD L B3 H3 м

мм кг
125 125 394 195 145 2.0
160 160 394 230 180 2.2
200 200 394 270 220 2.5
250 250 594 320 270 3.5
315 315 594 385 335 5.1
400 400 594 470 420 6,9
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– Измервателно устройство за дебит
– С фланци на двата края, за да направите  

разглобяеми съединения на системата  
въздуховоди

 

K5 – 4.1 – 24

Описание

Измервателно  
оборудване за обемната  
скорост на потока,  
вариант VMRK-FL 

Размери Чертеж с размери на VMRK-FL, номинални размери 125 – 200

Ø
D

400

H
₃

B₃ ∼ 60

~ 260

n × Ø10

T

ØD₁

Ø
D

₂

∼ 300

∼ 
28

0

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа

Чертеж с размери на VMRK-FL, номинални размери 250 – 400

H
₃

L ∼ 60

Ø
D

B₃

260

ØD₁

n × Ø10

T

Ø
D

₂

∼ 300

∼ 
28

0

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа

Размери и тегло

Номинален размер
ØD L B3 H3 ØD1 ØD2 n

T м

мм мм кг
125 125 400 195 145 165 185 8 8 2.2
160 160 400 230 180 200 230 8 8 2.6
200 200 400 270 220 240 270 8 8 3.0
250 250 600 320 270 290 320 12 8 4.1
315 315 600 385 335 350 395 12 10 6,1
400 400 600 470 420 445 475 16 10 8,2
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Пластмасово (PPs) кръгло измервателно  
устройство за дебит, за измерването на  
дебитите в климатични системи, налично в  
6 номинални размера.
За ръчното измерване на дебита или за  
постоянното наблюдение на сигнала за  
действителната стойност.
Готовото за пускане в експлоатация  
устройство се състои от корпус с датчик за  
осредненото диференциално налягане.
Свързване на щуцера, подходящо за  
въздуховоди съгласно DIN 8077.
Херметичност на корпуса съгласно EN 15727,  
клас C.

Характерни особености
– Точност на измерване ± 5 % дори с  

неблагоприятни условия нагоре по потока
– Диапазон на ефективното налягане: прибл.  

5 – 250 Pa
– Ниско диференциално налягане от  

само  15 – 24 % от измереното ефективно  
налягане

Материали и повърхности
– Корпусът е изработен от устойчив на  

пламък полипропилен (PPs)
– Датчикът за диференциално налягане е  

изработен от полипропилен (PP)

Технически данни
– Номинални размери: 125 – 400 мм
– Диапазон на дебита: 25 – 1680 л/с или
 90 –  6048 м³/ч
– Диапазон на ефективното налягане: 
 прибл.  5 – 250 Pa

Приставки
Измерване на дебита с преобразувател на  
статично диференциално налягане. Сигнал на  
действителната стойност за интегриране в  
централизираната система за управление на  
сградата.
– Захранващо напрежение 24 V~/–
– Напрежения на сигнала 2 – 10 V–

Данни за избор
–  _______________________________[м³/ч]
 

 Тип
VMRK Устройство за  измерване на дебита

 Фланец
 Без въведен код: няма нищо

 Номинален размер [мм]

FL Фланци на двата края

125
160
200
250
315
400

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо

 Преобразувател на диференциално  
налягане
 Без въведен код: няма нищо

GK Съединителни фланци на двата края

BB0 Преобразувател на статично  
диференциално налягане

K5 – 4.1 – 25

Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Опции за избор
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Основна информация и  
номенклатура   
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 ■ 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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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
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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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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.




