
 



 



 



 



 



 



                                                      

 

FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPASI 

 
 
 

Ürün Özellikleri 

 Dahili frekans invertörü ile maksimum verim sağlar. 
 Değişken devir kontrol teknolojisi ile anlık kontrol ve adaptasyon sağlar. 
 Tek tuş ile otomatik olarak sisteminize adapte olur. 
 Akış azaldığında devir sayısını otomatik olarak azaltır. 
 Pompa motor ömrünü uzatır. 

Teknik Özellikleri 

 4 ve 110 0C aralığındaki akışkan sıcaklıklara uyumluluk 
 Soğutma ve iklimlendirme uygulamalarına uygundur. 
 Kolay Kullanım ve Bilgilendirme için LCD Ekranlıdır. 
 Her model için tek faz aynı elektrik bağlantısı 
 
 
MODEL : VFPump 40 
BAĞLANTI ÇAPI : DN40 Flanşlı 
GÜÇ ARALIĞI : 60-520 Watt 
UZUNLUK : 250mm 
GERLĠM : 220V  AZ SAYISI : 1 Faz 
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Ürün Özellikleri 

 Dahili frekans invertörü ile maksimum verim sağlar. 
 Değişken devir kontrol teknolojisi ile anlık kontrol ve adaptasyon sağlar. 
 Tek tuş ile otomatik olarak sisteminize adapte olur. 
 Akış azaldığında devir sayısını otomatik olarak azaltır. 
 Pompa motor ömrünü uzatır. 

Teknik Özellikleri 

 4 ve 110 0C aralığındaki akışkan sıcaklıklara uyumluluk 
 Soğutma ve iklimlendirme uygulamalarına uygundur. 
 Kolay Kullanım ve Bilgilendirme için LCD Ekranlıdır. 
 Her model için tek faz aynı elektrik bağlantısı 
 
 
MODEL : VFPump 50 
BAĞLANTI ÇAPI : DN50 Flanşlı 
GÜÇ ARALIĞI : 100-900 Watt 
UZUNLUK : 280mm 
GERLĠM : 220V 
FAZ SAYISI : 1 Faz 
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Ürün Özellikleri 

 Dahili frekans invertörü ile maksimum verim sağlar. 
 Değişken devir kontrol teknolojisi ile anlık kontrol ve adaptasyon sağlar. 
 Tek tuş ile otomatik olarak sisteminize adapte olur. 
 Akış azaldığında devir sayısını otomatik olarak azaltır. 
 Pompa motor ömrünü uzatır. 

Teknik Özellikleri 

 4 ve 110 0C aralığındaki akışkan sıcaklıklara uyumluluk 
 Soğutma ve iklimlendirme uygulamalarına uygundur. 
 Kolay Kullanım ve Bilgilendirme için LCD Ekranlıdır. 
 Her model için tek faz aynı elektrik bağlantısı 
 
 
MODEL : VFPump 65 
BAĞLANTI ÇAPI : DN65 Flanşlı 
GÜÇ ARALIĞI : 140-1200 Watt 
UZUNLUK : 340mm 
GERLĠM : 220V 
FAZ SAYISI : 1 Faz 
 
 

 
 
 



 

              
ISI SAYACI  
(KALORİMETRE) 
 

Paket Ġçeriği 
 
Standart 

 Isı sayacı. 
 2 Klingrit Conta. 
 Sensör rakoru ve contası. 
 Kullanma Klavuzu ve Montaj Talimatı 
Opsionel 

 Küresel sensör vanası 
 Tortu tutucu filtre 
 Sensör bağlantı 

manşonu 
 Sayaç rakoru 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

 Metrolojik ölçüm standartların çok daha üzerinde 
bir doğruluğa sahiptir. 

 EN1434 Standardına uygun olarak 
üretilmektedir. 

 Düşük enerji tüketimi ile 10 yıla kadar pil ömrü 
sağlar. 

 Kullandığı ölçüm teknikleri ile manyetik alanlardan 
etkilenmeden güvenilir sonuçlar elde eder. 

 Lineer ölçüm yapan platin, sıcaklık sensör çifti. 
 M-Bus protokolüyle haberleşme. 
 350° çevrilebilir ve açılı ekranıyla kolay okuma 

imkanı sunar. 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

Single Jet Debimetre: 

  Düşük debilerde ölçüm yapabilme özelliğine sahiptir. 
  Debi ölçüm aralığı: 

 Minimum debi (qi) : 0,05 m3/h 
 Nominal debi (qp) : 2,50 m3/h 
 Maksimum debi (qs) : 5,00 m3/h 

Lineer ölçüm yapabilen sıcaklık sensör çifti. 

 Hesaplamaya başlanan minimum Δt, 0,1°C dir. 
 Yüksek hızlı, platin sensör çifti kullanılmaktadır. 
 Ölçüm yapılan sıcaklık aralığı 5 ile 90°C arasındadır. 
  

Metrolojik özellikler: 

 TS EN 1434 standartlarına uygun olarak üretilir. 
 2004/22/EC+2009/137/EC MID’ye göre üretilir. 
 Doğruluk sınıfı 2 dir(Class 2). 
 Koruma sınıfı IP54 tür. 
 Maksimum uygulanabilir basınç (MAP) 16 bar dır. 
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Haberleşme ve Arayüzler 

 Kablolu haberleşme standart M-Bus arayüze sahiptir. 
 RF Haberleşme Wireless M-bus arayüzünü kullanır. 
 Düşük enerji tüketimi ile 10 yıla kadar pil ömrü vardır. 
 LCD ekran yardımıyla istatistik menüsünden son 12 aya ait tüketim bilgileri 

görüntülenebilir.. 

BOYUTLAR 

DN(D) 20 

Uzunluk (L)/Yükseklik(H)/Genişlik(W) 130mm/107mm/84mm 

Sensör,M-bus kablosu 1,5 m 

Ağırlık 950 gr 
 

OPSİYONLAR 

Solid(Standart) Kablolu M-bus Haberleşme 

Solid-RF Kablosuz RFHaberleşme 

Solid-Pulse Pulse Çıkışı 
 

TEKNİK ÇİZİM 

 

SAYAÇ ANA MENÜSÜ VE İSTATİSTİK MENÜSÜ
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