
22PDP drukverschilsensor van Belimo

Simpele en  
betrouwbare  
meting van het 
drukverschil.

Betrouwbare metingen van het drukverschil vormen de basis voor de bewaking en optimale energie-efficiëntie van klimaatinstallatieʼs. In deze 
context speelt het montage- en bedieningsgemak van de sensoren een belangrijke rol.

Dankzij de elektronische druksensoren heeft de nieuwe 22PDP drukverschilsensor geen capillair nodig voor de systeemaansluiting.

Door de verschillende configuratiemogelijkheden in het veld, zoals het type uitgangssignaal, meetbereik, schaalverdeling en nulpuntskalibratie, 
kan de sensor op veel manieren worden gebruikt. De 3 meter lange kabels aan de druksensoren bieden oplossingen voor normale en complexe 
inbouwsituaties.

22PDP drukverschilsensor van Belimo  
voor veeleisende HVAC-watertoepassingen.

Meer informatie:
belimo.nl



22PDP drukverschilsensor van Belimo

Drukverschilsensor, 
gemakkelijk en veelzijdig.

Drukverschilsensoren voor water met drukbereiken van 0...5, 0...10 en 0...35 
bar, kunnen verder worden aangepast binnen het desbetreffende drukbereik.

 Vlotte installatie  
 en inbedrijfstelling
  De sensor vereenvoudigt de installatie, inbedrijfstelling en het  

gebruik door:

 –  De behuizing van de Belimo-sensor met afzonderlijke  
montageplaat voor eenvoudige wandmontage

 – Geen capillair vereist dankzij de elektronische druksensoren
 – Gemakkelijke bedrading met uitneembare stekkerklem
 –  Uitgangssignalen, drukbereiken en andere configureerbare opties 

kunnen direct op het apparaat worden geselecteerd 
  – Instellingen en meetgegevens worden weergegeven op het  

 display van de sensor
  – Gemakkelijke nulpuntskalibratie

 Veelzijdige toepassing
  –  Flexibele installatiemogelijkheden met elektronische 

druksensoren, elk met 3 m aansluitkabel
  – Verschillende configuratiemogelijkheden ter plaatse
  – Geïntegreerd LCD-display voor configuratie en drukweergave
  – Vier selecteerbare drukbereiken binnen het maximale drukbereik
  – Beschikbare uitgangssignalen 4…20 mA, 0…5/10 V
  – UL-certificering

Type Meetbereik druk [bar] Uitgangssignaal actieve druk Overdrukbereik [bar]

22PDP-185 0...5
4...20 mA  
0...5 V, 0...10 V

10

22PDP-186 0...10 20

22PDP-189 0...35 70
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BELIMO Servomotoren B.V. Riezebosweg 5, NL-8171 MG Vaassen 
Tel. +31 (0)578 576 836, info@belimo.nl, www.belimo.nl 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 07.30 - 17.00 uur


