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Tillbehör för anslutning av tryckmätutrustning till ventilationssystem
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VR-DR, Impulsledningssats

Sats för anslutning av givare eller regulator till kanal
vid mätning av differenstryck.
Innehåller:
2 st
6 st
6m
1 st

Kanalmätuttag VM-3 med koppling
Clips med skruv för impulsledning
HT-plastslang 8/6 mm
Märketikett för impulsledning

2-TK/M, Blockventil

TILLBEHÖR
VM-2, Mätuttag för statisk tryckmätning i
rum eller lokal

Mätuttag för att avsluta impulsledningssats i lokal
och ventilationskammare eller andra utrymmen där
påfrysning inte kan ske.
I montagesatsen ingår detaljer för såväl utanpåliggande montage som infällt i 60mm rund installationsdosa. Satsen innehåller:
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
2 st

Doslåda med lock
Doslock 60 mm
Mätnippel
Rak koppling
Vinkelkoppling
Förlängningsnippel
Fästskruv

VM-2/SS, Mätuttag i syrafast stål för
statisk tryckmätning i rum eller lokal

Ventil för nollställning och kontroll av tryckgivare
och regulator. Blockventilen kan levereras antingen
monterad direkt på apparat enligt bild eller med
väggfäste.

Lika ovan dock i syrafaststål och enbart för infällt
montage i 60 mm installationsdosa. Flexibel anslutning för 8/6 mm plastslang.

Används då ett mätuttag av anliggningstyp (t.ex.
VM-3) skall anslutas till kanal med dubbla plåtväggar och mellanliggande isolering.
Satsen innehåller:
10 st
5 st

Aluminiumnipplar för 8/6 mm slang
Slang 8/6 mm, längd 150 mm

HT-slang PE och PA

Impulsledning i polyeten (PE) och polyamid (PA) för
säker anslutning av tryckgivare och regulatorer.
PE-slang i vitt och gult för max.temp 60°C samt
PA-slang i blått och svart för max.temp 100°C.
Slangen kan beställas antingen i rulle om 50m (8/6)
alt rulle om 100m (6/4) eller per meter.

VM-5, kondensfälla

VM-3, Kanalmätuttag 8/6 mm

Kanalmätuttag för impulsledning 8/6 mm med roterbar koppling, fästskruv och packning.

Slangsats 60-8044

Används då risk för kondens finns t.ex. när impulsledningen passerar ett kallt utrymme i förhållande till kanaltemperaturen. VM-5 monteras i lägsta
punkten mellan mätuttag och givare/regulator.

Lösa kopplingar 8/6 för HT-slang

Enkel slangsats för anslutning av tryck- eller flödesgivare typ MicaFlex PF-M och PMF till kanal innehållande 2st nipplar i plast med fästskruv samt 2
meter mjuk flexibel PVC slang 4/7 mm.
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VM-1, Skottgenomföring

