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Tekniska data: 

Matning 22...28 Vac/dc 

Effektförbrukning 24 Vdc < 1.0 VA 
24 Vac < 1.5 VA 

Område  
 Valbar vid drifttagningen 
 

0...1000 Pa, 0...2000 Pa 
0...5000 Pa, 0...7000 Pa 

Luftmängds områden valbart i meny 

Utgång 1: luftmängd 
Utgång 2: diff. tryck eller 
regulatorutgång 

0...10 Vdc, < 2 mA 
0...10 Vdc, < 2 mA 

Noggrannhet (diff. tryck) < ± 1 Pa + ±1% 

av området (vid 25 C) 
Temperatur avdrift av området (typisk) < 0,1 %/K 

Tidskonstant på utsignalen 1...20s, 8s * 

Balanserings koefficient 50...150%, 100%* 

Omgivnings temperatur 0…45 C 

Max. Tillåtet övertryck 25 kPa 

Kapsling 
Process anslutningar 

IP 54 
Nipplar för Ø 6/4 mm 
anslutningsslang 

  

* = fabriks inställningar  

Inkoppling:  

1 24Vac/dc matning 24Vac/dc 

2 0V 0V 

3 0...10Vdc utsignal 1, luftmängd 

4 0...10Vdc utsignal 2, diff. tryck./regulator 

5 0...10Vdc ingång, externt börvärde 

6 RS485 A+ bus + (IML-M) 

7 RS485 B - bus – (IML-M) 

8 RS485 GND bus gnd (IML-M) 

   

Beställningsguide:  

Modell Produkt nr: Beskrivning 

IML 1131600 luftmängds transmitter/-
regulator 

IML-M 1131610 luftmängds transmitter/-
regulator med Modbus 

IML LUFTMÄNGDS TRANSMITTER / - REGULATOR 

IML för mätning och styrning av luftmängd i luftbehandlings 
aggregat och rum. Luftmängden beräknas med hjälp av 
diffrenstrycket från luftflödet i kanalen eller över fläkten. 
 
Displayen visar alternerande antingen luftmängd, 
differenstrycket eller att önskat visningsvärde visas 
konstant. Variablerna väljs i menyn under idrifttagningen. 
Kapslingen till IML är konstruerad så att den kan användas 
i fuktiga och dammiga miljöer (IP 54). Påverkan av snabbt 
växlande tryckförändringar som kan utgöras av störningar 
från processen problem kan elimineras genom att ändra 
tidskonstanten. Utmärkt noggrannhet kan garanteras tack 
vare den automatiska nollpunktskalibreringen.  
 
Det finns även en modell med ModBus kommunikation 
IML-M. Där alla mätningar och inställningar kan göras via 
Modbus. 
 
Luftvolyms mätning kan implementera som följer: 

1. Används med fläktar med flödesmätnings uttag:  
Välj i menyn vilken enhet som skall användas samt 
vilket fabrikat på fläkten samt inställning av fläktens 
individuella k-faktor. 

 
2. Användning med traditionellt luftflödes uttag såsom 

pitotrör eller IRIS-spjäll i ventilationskanalen och 
genom att i menyerna välja den allmänna formeln, 
Q=k*SQR (ΔP Pa). K-faktorns storlek beror på arean 
i ventilations kanal eller storleken på IRIS-spjällets 
öppning. 

 
Genom att använda den interna regulatorn kan följande 
funktioner: 

1. Variabel Luftmängds styrning (VAV)(Variable Air 
Volume). 

2. Differenstrycks regulator 
 
Börvärdet i IML kan sättas enligt de 3 följande sätten: 

 Via en extern 0…10V signal. 

 Vid idrifttagningen i menyn. 

 Via ModBus (OBS! Endast IML-M) 
 

Den Interna P/PI-regulatorn styr 0…10V-utgången genom 
börvärdet och den uppmätta luftmängden/trycket. 0…10V 
styrdonet som är kopplade till regulatorutgången, justerarar 
luftmängden enligt det satta börvärdet. Genom att använda 
två IML transmittrar och två 0…10V styrddon är det möjligt 
att balansera luftmängden mellan inkommande och 
utgående luftmängd. Signal från den uppmätta 
luftmängden (utgång 1) används till börvärdesingången för 
den inkommande luftmängdsregulatorn. 
För balansering av luftvolymen, finns det en koefficient 
(50…150%) som är ställbar via menyn. 

 

Produkten uppfyller kraven för direktiv 2004/108/EY och i enlighet med följande standarder EN61000-6-3: 2001 (Emission) och EN61000-6-2: 2001 (Immunitet). 


