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Tekniske data: 

Forsyning 24 Vac/dc, 1VA 

Områder 
(vælges ved idriftsættelsen) 

0...2,5 bar 
0...6,0 bar 
0...10 bar 
0...16 bar 

Montering R ½” 

Udgange 0...10 Vdc, < 2 mA 

4...20 mA, < 800  
Misvisning < 0,1 bar 

Lang sigtet stabilitet < 0,2 bar / år 

Driftsforhold 
 Luftfurtighed 
 temperatur 

 
Ingen kondensdannelse 

0…+60 C 
Tilladt temperatur i medium 0…+85 °C 

Maks. overtryk 50 bar 

Maks negativt tryk 1 bar 

Beskyttelsesklasse IP 54, kabelforskruening eller 
sensor nedad 

Værktøj 27 mm 

Materiale 
 Våddele hus 
 

 
AISI 303 (rustfri), keramisk 
varmebetandigt plast 

  

Connection:  

1 24 Vac / dc forsyning 

2 0V 

3 0...10 Vdc udgang 

4 4...20 mA udgang 

  

Ordering guide:  

Model Product number Description 

VPL 16 1134050 Vandtryktransmitter 
områder 0-2.5, 0-6, 0-10 
or 0-16 bar 

VPL 16-N 1134051 Vandtryktransmitter med 
display 

WATER PRESSURE TRANSMITTER VPL 16 

Vandtryktransmitteren VPL 16 er designet til at måle 
tryk I HVAC-anlæg; vand-, varme-, ventilations- og 
kølesystemer. 
 
Udgangene (0-10 Vdc eller 4-20 mA) er direkte 
proportionale med trykket I rørledningen. 
 
Tryksensorelementet er lavet ved hjælp af keramisk 
teknik. Transmitteren kan brugs til vand, luft, olier og 
glykol/vandblandinger. Materialet, der er i berøring 
med væske, er rustfrit stål (AISI 303), og huset til 
elektriske tilslutninger er lavet af varmebestandigt 
plast. 
 
Når transmitteren er tilsluttet køle / koldvands-
kredsløb, skal kondensdannelse på sensoren 
forhindres Kondensen kan forhindres ved at installere 
transmitteren langt væk fra den kolde hane for 
eksempel. 
 
Måleområdet kan vælges ved idrftsættelsen 
 
Displaystikket er færdigmonteret på printkortet. 
Dækslet med display kan tilføjes senere 
 
OBS! 
Transmitteren kan ødelægges af overtryk, hvis den 
monteres mod strømmen og med lukket ventil 
 

Område valg (ved idriftsættelsen): 
 

S1 S2 Range (bar) 

    

0…2,5 

    

0…6 

    

0…10 

    

0…16 

 

Products fulfil the requirements of directive 2004/108/EY and are in accordance with the standards EN61000-6-3: 2001 (Emission) and EN61000-6-2: 2001 (Immunity). 


