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  VA40 WIM: 4 ... 20 mA utgang for glass VA-meter 

 
Med det nye alternative "WIM", er det nå mulig å få  4 ... 20mA signal fra VA-meteret  VA40.  
Mengden kunne før kun avleses lokalt på disse mengdemålerene, men nå er det mulig med et 4 ... 20 mA 
utgangs signal som kan brukes for kontroll eller evalueringsformål. 
 
 
Med VA40 WIM-versjonen, blir høyden av flotøren omdannet til et elektrisk signal ved hjelp av en Hall-
sensor kjede. Dette signalet kan brukes til et PLS / DCS system, eller for å registrere den målte verdi over 
en viss periode med en datalogger. Sammen med hver VA40 WIM, leverer KROHNE kalibreringskurven, 
slik at kunden til enhver tid kan få den eksakte mengden som måles. 
 
VA40 VA-meter brukes for volumet mengdemåling av væsker eller gasser. Glasset i målerøret muliggjør 
visuell inspeksjon av mediet for å evaluere dets egenskaper. Typiske bruksområder er måling av flushing  
eller inert gasser, varme- og kjølekretser, gassmåling i industrielle ovner, eller andre grunnleggende 
applikasjoner i maskinbygging og prosessindustri, hvor dette mekanisk måleprinsipp har vist seg å være et 
utprøvd og mye brukt i nesten 100 år. 
 
Alle tilkoblingsvarianter av VA40 er også tilgjengelig med WIM alternativet. Med de robuste rustfrie 
tilkoblingene, den vedlikeholdsfrie enhet montert direkte inn i rørledningen ved hjelp av flenser, gjenger, 
klemme eller slangeforbindelser. En installasjon i eksplosjonsfarlige områder i henhold til ATEX II2G Ex ia 
IIC T6 Gb og ATEX II2D Ex ia IIIC T85°C Db er mulig. Ettermontering av WIM alternativ til eksisterende 
enheter er ikke mulig. 
 
Om KROHNE Instumentation:  
KROHNE Instrumentation er en totalleverandør av prosess måleteknologi, for måling av mengde, masse, 
nivå, trykk og temperatur, så vel som analyse og signalbehandling. Firmaet ble etablert i 2001 som 
KROHNE bedrift, men produktene har vært solgt i Norge siden før 1980. Hovedkontoret ligger i Moss. 
Selskapet har 24 ansatte og er representert med avdelingskontor i Stavanger. KROHNE står for innovasjon 
og maksimal produktkvalitet og er en av markedslederne innenfor industriell måleteknologi. 
 

 


