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Tekniska data: 
Matning 24 Vac/dc, 45mA (15…32Vac/dc) 
Områden 0...1.0 bar/0…2.5 bar (= L/H) 

0…4.0 bar/0...6.0 bar (= L/H) 
Utsignaler 0...10 Vdc < 8 mA or 

4…20 mA < 500 ohm 
Mätfel < 2,5 % av full skala 
Temperatur avdrift < 0,5 % av full skala/10K 
Långtidsstabilitet +/- 0,03 bar/år 
Nollpunktskalibrering manuell, med en tryckknapp och 

lysdiod 
Omgivnings temperatur -20…+70 °C 
Tillåten media temp.  -20…+100 °C 
Max. statiskt arbetstryck. 16 bar 
Kapslingsklass IP 54 
Material 
 Våta delar 
 kapsling 

 
mässing, keramik 
plast (polykarbonat) 

  
Inkoppling:  
1 24 Vac / dc matning 
2 0V 
3 0...10 Vdc utsignal 
4 4…20 mA utsignal   
  
Beställnings guide:  
Modell Produkt 

nummer 
Beskrivning 

VPEL 1.0/2.5 1134060 diff. tryck transmitter, 
område 0-1.0 eller 0-2.5 bar 

VPEL 1.0/2.5-N 1134061 diff. tryck transmitter med display, 
område 0-1.0 eller 0-2.5 bar 

VPEL 4.0/6.0 1134070 diff. tryck transmitter, 
område 0-4.0 eller 0-6.0 bar 

VPEL 4.0/6.0-N 1134071 diff. tryck transmitter med display, 
område 0-4.0 eller 0-6.0 bar 

VPEL DIFFERENTIAL TRYCK TRANSMITTER FÖR VÄTSKA 

VPEL givare är speciellt passande för diverse HVAC 
applikationer, så som mätning av differenstryck mellan 
tillopps- och returflöden i värme- eller kylsystem, 
övervakning av pumpar och kompressorer. 
Ickekorrosiva medium såsom vatten, luft och 
glykol/vatten lösningar är tillåtna. 
 
Mätande delar som är i kontakt med media är tillverkat 
av zinklegering och keramik, Kapslingen är tillverkad 
av polykarbonat.  
 
Området L och H (1.0 och 2.5 eller 4.0 och 6.0 bar) 
kan väljas vid drifttagning med bygeln S2.  
Utsignalen 0-10V eller 4-20mA väljs med bygeln S1. 
 
Eliminering av möjlig nollpunktsavdrift kan utföras med 
användning av tryckknappen och lysdioden på 
kretskortet. Före nollpunktskalibreringen av 
transmittern måste process anslutningarna vara utan 
tryck, detta gör man genom att stänga ventilerna mot 
givaren och lossa på skäringkopplingarna på givaren. 
Det maximala värdet av +/- 10% av skalan blir till noll. 
Store avdrifter än så anses vara ett fel på givaren. När 
man utför nollpunktskalibreringen tryck på knappen 
och håll den intryckt så länge som lysdioden lyser. När 
lysdioden slocknat kan knappen släppas och 
nollpunktskalibreringen är utförd. 
 
Givaren monteras på vägg med skruvar och ansluts till 
processmediet med 8mm skärringkopplingar. 
 
Processanslutningen till vänster är den som skall ha 
det högre trycket (+). 
Och den till höger det lägre trycket (-) 
 
OBS! Monteringen måste göras som på bilden, med 
process anslutningarna nedåt. 
 

 sluten öppen  
Utsignal 0-10V 4-20mA S1 
Område H L S2 

 

Produkten uppfyller kraven för direktivet 2004/108/EY och i enlighet med följande standarder EN61000-6-3 (Emission) och EN61000-6-2 (Immunity) 

Produal Sverige AB 
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