
Kialakítási variációk  
Venturi-csővel és kör  
keresztmetszetű
csatla kozó csőcsonkkal

Kialakítási variációk  
dűznis kialakítású
kés zülékházzal és 
csatla kozó karimával

Minden rááramlási  
körülményhez

A VDI 6022
alapján  tesztelve 
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Térfogatáram
mérő kés zülékek
VMLK típus

4

Műanyag kör keresztmetszetű térfogatáram mérő egységek,
térfogatáram értékek  rögzítéséhez és megfigyeléséhez

 ■ Állandó térfogatáram mérés
 ■ A mért értékek rögzítése és azok felhasználása slave vezérlőkhöz
 ■ LABCONTROL szabályozó elemekkel történő használatra
 ■ Térfogatáram szabályozás, vegyifülke elszíváshoz, 

jeladás frekvencia  átalakítókhoz
 ■ Mérési pontosság ± 5 %, még kedvezőtlen rááramlási viszonyok esetén is
 ■ A készülékház lángálló polipropilén (PPs) anyagú
 ■ Készülékház tömörség az EN 15727 szerint, C osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők
 ■ Karima mindkét oldalon

VMLK 4,1 –

Egyszerűen tisztítható  
érzékelő csövek

X XVMLKtestregistrierung

K5 – 4.1 – ˷˻

Térfogatáramok méréséhez szennyezett 
levegőt kezelő  laboratóriumi légcsatornákban
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Térfogatáram mérő készülékek
Általános információk

04/2013

VMLK

 – DE/hu

Típus

VMLK Általános információk 4.1 – 27
Megrendelési kód 4.1 – 30
Áramlástechnikai adatok 4.1 – 32
Méretek és tömeg – VMLK 4.1 – 33
Méretek és tömeg – VMLK-FL 4.1 – 34
Kiírási szöveg 4.1 – 35

Alapvető információ és meghatározások 4.3 – 1

Oldal

K5 – 4.1 – ˷˼

Változatok

Példák termékekre

Térfogatáram mérő egység, 
VMLK változat  torlótesttel és kör 
keresztmetszetű csatlakozó  karimával

Térfogatáram mérő egység, 
VMLK változat  torlótesttel
és csatlakozó karimával

Térfogatáram mérő egység, 
VMLK változat  Venturi-fúvókával és kör 
keresztmetszetű  csatlakozó karimával

Térfogatáram mérő egység, 
VMLK változat  Venturi-fúvókával
és csatlakozó karimával
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Alkalmazás
– VMLK típusú kör keresztmetszetű,  

LABCONTROL térfogatáram mérő egységek,  
térfogatáram értékek automatikus méréséhez  
vegyifülke elszíváshoz és elszívókamrákhoz

– Használható szennyezett levegőhöz
– Térfogatáram szabályozás, vegyifülke  

elszíváshoz, jeladás frekvencia átalakítókhoz
– Egyszerűsített üzembe helyezés, jóváhagyás  

és karbantartás
– Állandó beépítéshez is megfelelő, az alacsony  

nyomáskülönbségnek köszönhetően

Változatok
– VMLK: Térfogatáram mérő egység
– VMLK-FL: Térfogatáram mérő egység,
 mindkét  végén csatlakozókarimával

Névleges méretek
– Dűznis kialakítású test: 250 – 100, 250 – 160
– Venturi-cső: 250 – D10, 250 – D16
– A dűznis kialakítású test és a Venturi-cső
  két  méretben érhető el két eltérő
 térfogatáram  tartományhoz

Kiegészítők
– LABCONTROL: szabályozó elemek
 komplett  labortechnikai felügyeleti
 és szabályozó  rendszerekhez

Tartozékok
– Ellenkarima mindkét végén

Különleges ismérvek
– Magas mérési pontosság bármilyen
 rááramlási  viszonyok között
– Hatásos nyomás tartomány: kb. 5 – 250 Pa

Alkatrészek és tulajdonságok
– Mechanikus alkatrészekből
 és szabályozókból  álló üzemkész egység
– Átlagoló nyomáskülönbség-érzékelő
 a  térfogatáram mérésére;
 tisztításhoz  eltávolítható
– Gyárilag összeszerelt  

szabályozókomponensek, csövekkel

Szerkezeti ismérvek
– Kör keresztmetszetű készülékház
– Csőcsatlakozás, mely a DIN 8077
 alapján  megfelel a légcsatornákhoz
– Rövid készülékház: 392 mm karima nélkül,  

400 mm karimával

Anyagok és felületek
– A készülékház nehezen éghető polipropilén  

(PPs) anyagú lángálló V0, UL 94
– A nyomáskülönbség érzékelő (dűznis  

kialakítású testtel vagy Venturi-csővel),  
valamint a siklócsapágy polipropilén (PP)  
anyagú

Telepítés és üzembe helyezés
– A beépítési helyzet fontos
– Bármilyen rááramlási és eláramlási
 oldali  körülményekhez
– Statikus nyomáskülönbség jeladó: Ellenőrizze  

a 0 pontot, és szükség esetén korrigálja

Szabványok és irányelvek
– A VDI 6022-nek megfelelő higiénia
– Készülékház tömörség az EN 15727 szerint,
 C  osztály

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
– A statikus nyomáskülönbség jeladó nullpont  

korrekcióját évente egyszer el kell végezni  
(ajánlás)

 

K5 – 4.1 – ˷˽

Leírás

Térfogatáram mérő  
egység, VMLK változat  
torlótesttel és kör  
keresztmetszetű  
csatlakozó karimával

A LABCONTROL  
szabályozó rendszerről  
részletes információkat
a  Szabályozó rendszerek  
katalógusban talál.

Műszaki adatok Névleges méretek 250 mm

Térfogatáram-tartomány 30 – 360 l/s
108 – 1296 m³/h

Mérési pontosság A mért érték ± 5 %-a
Hatásos nyomás tartomány kb. 5 – 250 Pa
Nyomáskülönbség A mért hatásos nyomás 15–24%-a
Üzemi hőmérséklet 10 – 50 °C
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Térfogatáram mérő készülékek
Általános információk
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Működési leírás
A mérőberendezés nyomáskülönbség-érzékelővel  
van felszerelve a térfogatáram méréséhez.
A szabályozó elemek (tartozékok) tartalmaznak  
nyomáskülönbség jeladót, amely elektromos jellé  
alakítja a nyomáskülönbséget (hatásos nyomás),  
egy szabályozót, valamint egy vezérlőt.
– Vegyifülke szabályozása: A térfogatáram  

alapjele a vegyifülke szabályozó szabályozási  
stratégiájától függ, alapja a beáramlási  
sebesség, a tolóablakállás,

 vagy egy konstans  érték.
– Térfogatáram-szabályozás:
 A térfogatáram  alapjele külső
 egységtől vagy eszköztől  érkezik.
A szabályozó összehasonlítja a tényleges
értéket  az alapjel értékével, majd módosítja
a  frekvenciaváltó vagy motor vezérlőjelét,
ha  különbség van a két érték között.
 

K5 – 4.1 – ˷˾

Működési mód

A VMLK sémarajza

⑦

①

②
③

④

⑤⑥

① Csatlakozó karima
② Készülékház
③ A megfelelő beépítési helyzetet jelző matrica
④ Vezérlő felszerelés

⑤ Érzékelő fej
⑥ Dinamikus nyomás érzékelő
⑦ Torlótest
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VMLK-FL/250–100/GK/ELAB/FH-F/250 m³/h

Karima mindkét oldalon
Névleges méret:......................250 torlótesttel 100
Kiegészítők.........................EASYLAB szabályozó
Készüléküzemmód..................vegyifülke elszívás- 
szabályozás állandó térfogatáram értékkel vagy  
jelküldéssel a frekvenciaváltóhoz
Térfogatáram...........................................250 m³/h

Rendelési példa

K5 – 4.1 – 3˵

VMLK EASYLAB modullal

       

  VMLK – FL  /  250 – 100  /  GK  /  ELAB  /  FH – VS  /  ULZS  /  200 – 900  

 Típus
VMLK Térfogatáram mérő egység, műanyag

 Csatlakozó karima
 Nincs bejegyzés: nincs
FL Karima mindkét oldalon

 Névleges méret [mm]
250-100 Torlótest 100
250-160 Torlótest 160
250–D10 Venturi-cső D10
250–D16 Venturi-cső D16

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs
GK ellenkarima mindkét végén

 Tartozékok
ELAB EASYLAB vezérlő, TCU3, motor nélkül

 A berendezés funkciója –  
vegyifülke  szabályozás
 Beáramlási sebesség jeladóval
FH-VS Beáramlási sebesség szabályozóval

 Ablakpozíció érzékelővel
FH-DS Lineáris szabályozási stratégia
FH-DV Biztonságra optimalizált
 szabályozási  stratégia

 Fokozatkapcsolóval a helyi
 kapcsoló  érintkezőkhöz
FH-2P 2 fokozatban kapcsolható
FH-3P 3 fokozatban kapcsolható

 Jelzések nélkül
FH-F Konstans térfogatáram érték

 Bővítő modulok
 1. opció: Tápfeszültség
 Nincs bejegyzés: 24 V AC
T EM-TRF 230 V AC feszültségre
U EM-TRF-USV 230 V AC feszültségre,  

szünetmentes tápellátást (UPS) biztosít

 2. opció: Kommunikációs interfész
 Nincs bejegyzés: nincs
L EM-LON: LonWorks FTT-10A rendszerhez
B EM-BAC-MOD-01: 
 BACnet MS/TP  rendszerhez
M EM-BAC-MOD-01: 
 Modbus RTU  rendszerhez

 3. opció: Automatikus nullpont korrekció
 Nincs bejegyzés: nincs
Z EM-AUTOZERO: Mágnesszelep
 az  automatikus nullpont korrekcióhoz

 4. opció: Világítás
 Nincs bejegyzés: nincs
S EM-LIGHT: Vezetékkel ellátott csatlakozó
  a megvilágítás vezérlőpanelről történő
 ki-/ bekapcsolásához
 (csak EM-TRF vagy EM- TRF-USV esetén)

 Működtetési értékek [m³/h] vagy [l/s]
 A berendezés funkciójától függ
 FH-VS: min – max
 FH-DS: min – max
 FH-DV: min – max
 FH-2P: ₁ / ₂
 FH-3P: ₁ / ₂ / ₃
 FH-F: ₁

Hasznos tartozékok
Vezérlő panel a vegyifülke elszívás
szabályozóhoz  a szabályozási rendszer 
funkcióinak  kijelzésére az EN 14175 szerint 
BE-SEG-** 2 szegmensű kijelzővel
BE-LCD-01 40 szegmensű kijelzővel

Megrendelési kód
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Térfogatáram mérő készülékek
Megrendelési kód
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VMLK/250–D10/TM0/FH/200–900 m³/h

Névleges méret.................250 Venturi-csővel D10
Kiegészítők..........................................TCU-LON II
Készülék üzemmód.................Vegyifülke elszívás- 
szabályozás jelküldéssel a frekvenciaváltóhoz
Térfogatáram.................................200 – 900 m³/h

Rendelési példa

K5 – 4.1 – 3˶

VMLK TCU-LON II rendszerrel

      

  VMLK – FL  /  250 – 100  /  GK  /  TM0  /  FH  /  200 – 900  

 Típus
VMLK Térfogatáram mérő egység, műanyag

 Csatlakozó karima
Nincs bejegyzés: nincs
FL Karima mindkét oldalon

 Névleges méret [mm]
250-100 Torlótest 100
250-160 Torlótest 160
250–D10 Venturi-cső D10
250–D16 Venturi-cső D16

 Tartozékok
Nincs bejegyzés: nincs
GK ellenkarima mindkét végén

 Tartozékok
TM0 TCU-LON II vezérlő motor nélkül

 A berendezés funkciója
FH: Vegyifülke

 Működtetési értékek [m³/h] vagy [l/s]
 FH min – max

Hasznos tartozékok
Vezérlő panel a vegyifülke elszívás 
szabályozóhoz  a szabályozási rendszer
funkcióinak  kijelzésére az EN 14175 szerint 
BE-TCU-LON-II

Megrendelési kód
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Térfogatáram-
tartományok

Rááramlási
oldali körül mények

A térfogatáram Δ  
pontossága a csővezeték  
bármely rááramlási oldali  
körülmény esetén  
érvényes.

Névleges 
méret

nom min K érték ∆pst ∆

l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h % ± %
250 – 100 360 1296 55 198 25,0 90 42 5
250 – 160 195 702 30 108 13,3 48 60 5
250 – D10 360 1296 55 198 24,3 87 23 5
250 – D16 195 702 30 108 13,8 50 35 5

A legalább 1D görbületi sugarú ívek – további egyenes  
csőszakasz nélkül a mérőberendezés – elhanyagolható  
hatással vannak a térfogatáram pontosságára.

A térfogatáram jelzett Δ pontossága akkor is elérhető,  
ha a VAV-készüléket elágazásba telepítik.

Ív

Δp

D

1D

Elágazás

Δp

D
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Térfogatáram mérő készülékek
Méretek és tömeg – VMLK

04/2013
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Alkalmazás
– Műanyag kör keresztmetszetű
 térfogatáram  mérő egységek,
 térfogatáram értékek  méréséhez
– Csatlakozó csőcsonk

 

K5 – 4.1 – 3˸

Leírás

Térfogatáram mérő  
egység, VMLK változat  
torlótesttel és kör  
keresztmetszetű  
csatlakozó karimával

Méretek

Tömeg

Névle ges  méret

250 – 100,
250 – 160

250 – D10,
250 – D16

m

kg
250 2,1 2,6

A VMLK méretezett ábrája

A
IR

Ø250 285

39
2

120

~ 
34

0

∼ 420

①

① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető  maradjon



Térfogatáram mérő készülékek
Méretek és tömeg – VMLK-FL
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Alkalmazás
– Műanyag kör keresztmetszetű
 térfogatáram  mérő egységek,
 térfogatáram értékek  méréséhez
– Mindkét végén karimákkal,
  mely oldható  kapcsolatot
 teremt a csővezetékkel

 

K5 – 4.1 – 3˹

Leírás

Térfogatáram mérő  
egység, VMLK változat  
torlótesttel és csatlakozó  
karimával

Méretek

Tömeg

Névle ges  méret

250 – 100,
250 – 160

250 – D10,
250 – D16

m

kg
250 2,6 3,1

A VMLK-FL méretezett ábrája

A
IR

Ø250 285

40
0

120

16 x Ø10 10

289

319

~ 
34

0

∼ 420

①

① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető  maradjon
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Térfogatáram mérő készülékek
Kiírási szöveg

04/2013

VMLK

 – DE/hu

Kör keresztmetszetű térfogatáram mérő egység,  
nehezen éghető műanyagból térfogatáramok  
mérésére változó légmennyiségű rendszerekben  
és vegyifülke elszíváshoz. Megfelelő térfogatáram  
állandó felügyeletéhez (aktuális érték jel) elszívott  
levegőben, mely agresszív anyagokat tartalmaz  
mivel a légárammal érintkező összes alkatrész  
műanyagból készült (nincsenek belső fém  
alkatrészek). Mérési pontosság ± 5 %, még  
kedvezőtlen rááramlási és eláramlási
viszonyok  esetén is.
Megfelelő térfogatáram  szabályozáshoz, 
jeladással frekvencia  átalakítókhoz.
Szerelésre kész egység, mely a házból áll  átlagoló 
hatásos nyomás érzékelővel és  torlótesttel vagy 
Venturi-fúvókával és elektromos  szabályozóval.
Nyomáskülönbség-érzékelő
3 mm-es  mérőfuratokkal
(por és szennyeződések ellen  védve)
Csőcsatlakozás, mely a DIN 8077
alapján  megfelel a légcsatornákhoz.
Készülékház tömörség az EN 15727 szerint,
C  osztály.

Különleges ismérvek
– Magas mérési pontosság bármilyen
 rááramlási  viszonyok között
– Hatásos nyomás tartomány: kb. 5 – 250 Pa

Anyagok és felületek
– A készülékház nehezen éghető
 polipropilén  (PPs) anyagú lángálló V0, UL 94
– A nyomáskülönbség érzékelő
 (dűznis  kialakítású testtel vagy Venturi-csővel),  

valamint a siklócsapágy polipropilén (PP)  
anyagú

Műszaki adatok
– Névleges méretek: 250 mm
– Térfogatáram-tartomány:
 30 – 360 l/s vagy 108  – 1296 m³/h
– Mérési pontosság ± 5 %, még kedvezőtlen  

rááramlási és eláramlási viszonyok esetén is.
– Hatásos nyomás tartomány: 5 – 250 Pa
– Nyomáskülönbség a 15 - 24%-a
 a mért  hatásos nyomásnak

Kiegészítők
Változó térfogatáram szabályozás elektronikus  
EASYLAB szabályozóval vegyifülkékhez.
– Tápfeszültség: 24 V AC
– Statikus nyomáskülönbség mérés
– Egyszerű üzembe helyezés a plug-and-play  

kommunikációs rendszernek köszönhetően
– A szabályozó modulokkal bővíthető
– Légmennyiség felügyelet

Méretezési adatok
–  ______________________________ [m³/h]
 

 Típus
VMLK Térfogatáram mérő egység, műanyag

 Csatlakozó karima
Nincs bejegyzés: nincs

 Névleges méret [mm]

 Tartozékok
Nincs bejegyzés: nincs

FL Karima mindkét oldalon

250-100 Torlótest 100
250-160 Torlótest 160
250–D10 Venturi-cső D10
250–D16 Venturi-cső D16

GK ellenkarima mindkét végén

 Tartozékok

 A berendezés funkciója

 Működtetési értékek [m³/h] vagy [l/s]
 FH min – max

Hasznos tartozékok
Vezérlő panel a vegyifülke elszívás
 szabályozóhoz a szabályozási rendszer  
funkcióinak kijelzésére az EN 14175  szerint 

TM0 TCU-LON II vezérlő, motor nélkül

FH: Vegyifülke

BE-TCU-LON-II

K5 – 4.1 – ˸˺

Szabványos leírás

Ez a műszaki leírás  
bemutatja a termék  
általános jellemzőit.
Az  egyedi változatokhoz  
tartozó szövegezés
az  Easy Product finder  
tervező programunkkal  
generálható le.

Rendelési opciók

VMLK TCU-LON II  
rendszerrel
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 Típus
VMLK Térfogatáram mérő egység, műanyag

 Csatlakozó karima
 Nincs bejegyzés: nincs

 Névleges méret [mm]

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs

 Tartozékok
ELAB EASYLAB vezérlő, TCU3, motor nélkül

 A berendezés funkciója –  
vegyifülke  szabályozás
 Beáramlási sebesség jeladóval

 Ablakpozíció érzékelővel

 Fokozatkapcsolóval a helyi
 kapcsoló  érintkezőkhöz

 Jelzések nélkül

FL Karima mindkét oldalon

250-100 Torlótest 100
250-160 Torlótest 160
250–D10 Venturi-cső D10
250–D16 Venturi-cső D16

GK ellenkarima mindkét végén

FH-VS Beáramlási sebesség szabályozóval

FH-DS Lineáris szabályozási stratégia
FH-DV Biztonságra optimalizált
 szabályozási  stratégia

FH-2P 2 fokozatban kapcsolható
FH-3P 3 fokozatban kapcsolható

FH-F Konstans térfogatáram érték

 Bővítő modulok
 1. opció: Tápfeszültség
 Nincs bejegyzés: 24 V AC

 2. opció: Kommunikációs interfész
 Nincs bejegyzés: nincs

 3. opció: Automatikus nullpont korrekció
 Nincs bejegyzés: nincs

 4. opció: Világítás
 Nincs bejegyzés: nincs

 Működtetési értékek [m³/h] vagy [l/s]
 A berendezés funkciójától függ

Hasznos tartozékok
Vezérlő panel a vegyifülke elszívás
 szabályozóhoz a szabályozási rendszer
 funkcióinak kijelzésére az EN 14175  szerint 

T EM-TRF 230 V AC feszültségre
U EM-TRF-USV 230 V AC feszültségre,  

szünetmentes tápellátást (UPS) biztosít

L EM-LON:
 LonWorks FTT-10A  rendszerhez
B EM-BAC-MOD-01:
 BACnet MS/TP  rendszerhez
M EM-BAC-MOD-01:
 Modbus RTU  rendszerhez

Z EM-AUTOZERO: Mágnesszelep
 az  automatikus nullpont korrekcióhoz

S EM-LIGHT: Vezetékkel ellátott  
csatlakozó a megvilágítás  
vezérlőpanelről történő

 ki-/ bekapcsolásához (csak
 EM-TRF vagy  EM-TRF-USV esetén)

 FH-VS: min – max
 FH-DS: min – max
 FH-DV: min – max
 FH-2P: ₁ / ₂
 FH-3P: ₁ / ₂ / ₃
 FH-F: ₁

BE-SEG-** 2 szegmensű kijelzővel
BE-LCD-01 40 szegmensű kijelzővel

K5 – 4.1 – ˸˻

Rendelési opciók

VMLK EASYLAB  
modullal
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Termékkiválasztás

Típus
VMR VME VMRK VMLK

Rendszer típusa
Befúvás ● ● ● ●
Elszívás ● ● ● ●
Légcsatorna csatlakozás
Kör ● ● ●
Négyszögletes ●
Térfogatáram-tartomány
Legfeljebb [m³/h] 6048 36360 6048 1854
Legfeljebb [l/s] 1680 10100 1680 515
Levegő minőség
Szűrt ● ● ● ●
Elszívás irodákban ● ● ● ●
Szennyezett ○ ○ ● ●
Térfogatáram mérés
Manuálisan ● ● ●
Automatikusan ○ ○ ○ ●
Különleges területek
Laboratóriumok, tisztaszobák, 
operációs helyiségek 
(EASYLAB, TCU-LON II)

● ● ● ●

● Lehetséges

○ Bizonyos körülmények esetén lehetséges: Erős felépítésű készülékváltozat és/vagy specifikus nyomáskülönbség jeladó

Nem lehetséges
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ØD [mm]
Rozsdamentes acélból készült VAV készülékek:  
légcsatornacsonk külső mérete
Rozsdamentes acélból készült VAV készülékek:  
légcsatornacsonk külső mérete

ØD₁ [mm]
Csatlakozókarimák lyukkörátmérője

ØD₂ [mm]
Csatlakozókarimák külső átmérője

ØD₄ [mm]
A csatlakozókarima csavarfuratok belső átmérője

L [mm]
Az egység hossza a csatlakozócsonkkal együtt

L₁ [mm]
Készülékház vagy akusztikai borítás hossza

W [mm]
Légcsatorna szélessége

B₁ [mm]
A légcsatornaprofil csavarfurat kiosztása  
(vízszintes)

B₂ [mm]
A légcsatornaprofil külső méretei (szélesség)

B₃ [mm]
Egység szélessége

H [mm]
Légcsatorna magassága

H₁ [mm]
A légcsatornaprofil csavarfurat kiosztása  
(függőleges)

H₂ [mm]
A légcsatornaprofil külső méretei (magasság)

H₃ [mm]
Egység magassága

n [ ]
Csatlakozókarima csavarhelyek száma

T [mm]
Csatlakozókarima vastagsága

m [kg]
Tömeg a kiegészítőkkel együtt, az automatikus  
statikus nyomáskülönbség méréséhez
 

nom [m³/h] and [l/s]
Névleges térfogatáram (100%)

min [m³/h] és [l/s]
Térfogatáram

Δ [± %]
Térfogatáram pontosság

K érték  [m³/h] és [l/s]
Készülékállandó

Δpw [Pa]
Hatásos nyomás

Δpst [%]
Statikus nyomáskülönbség
a a mért hatásos  nyomáshoz képest
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A katalógusban könnyen használható  
gyorskiválasztó táblázatok találhatóak
a  térfogatáram mérő egységekhez,  
áramlástechnikai adatok alapján.
Minden névleges mérethez meg
vannak adva a  légmennyiség-tartományok.
 

Alapadatok
max = 280 l/s (1010 m3/h)

Gyors méretezés
VMR/200
C = 25,5 l/s (92 m3/h)
∆pst = 19 %
∆pw = 121 Pa
∆pst = 23 Pa (121 Pa × 0,19)
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Méretezés jelen
kataló gus segítségével

Tervezési példa

Easy Product Finder

Az Easy Product  
Finder segítségével  
méretezheti termékeit  
saját specifikus  
adataival.

Az Easy Product  
Findert megtalálja  
weboldalunkon




