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Pneumatisk lägesregulator PAAB WV-131
- för montage på standardcylinder ISO 15552

Fördelar
► Robust konstruktion

► Stor ställkraft

► Nollpunkt- och områdesjustering

► Hysteres bättre än 0,5%

► Passar standardcylindrar ISO 15552

Applikationsexempel
► Luftspjäll  
     
► Rökgasspjäll

► Luckor

► Variatorer

► Ventiler

Analog styrsignal som tillval
Lägesregulator WV-131 kan 
förses med I/P omvandlare om 
man önskar en analog styrsignal 
på 4-20mA eller 0-10Vdc.

I/P omvandlare TD7800 är 
okänslig för vibrationer och 
montageposition.

I/P omvandlaren finns även med 
ATEX-godkännande, TDEI7800.

Kompakt ställdon
Lägesregulator WV-131 kan 
monteras på standardcylindrar 
ISO 15552 till en kompakt enhet. 

Förutom I/P omvandlare finns 
möjligheter att utrusta enheten 
med med lägesgivare och 
gränslägesswitchar.

Ställdon

paab.com

Elektriska ställdon

PAAB Tekno Trading AB har under 45 år 
arbetat med reglerande ställdon och dess 
kringutrustningar. Ställdonen finns i en mängd 
applikationer över hela världen.

Pneumatisk läges-
regulator

Kan monteras på alla cylindrar enligt ISO 
15552. WV-131 kan utrustats med I/P om-
vandlare, lägesgivare och gränslägesswitchar.

paab.com

Linjära ställdon,
Elektriska & 
Pneumatiska

PAAB Tekno Tradings elektriska och 
pneumatiska linjära ställdon avsedda 
för noggrann reglering av luft och 
rökgasspjäll, luckor och liknande 
utrustningar. Ställdonen är konstru-
erade för att klara tuff industrimiljö 
och har stor driftsäkerhet.

Förutom ställdon har vi även ett stort 
utbud av kringutrustningar som t.ex. 
montagekonsoler, positionerings-
enheter, lägesåterföring mm.

PAAB Tekno Trading AB har under 45 
år arbetat med reglerande ställdon 
och dess kringutrustningar. Ställdo-
nen finns i en mängd applikationer 
över hela världen.

Vridspjäll reglerat av ett pneumatiskt 
ställdon.
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Sensor technologies ► Distance measuring sensors

Sensors, Series SM6
► 6 mm groove ► with cable ► Plug, M8x1, 4-pin, with knurled screw ► with distance measuring sensor, 
measurement range 32 - 256 mm

Part numbers marked in bold are available from the central warehouse in Germany, see the shopping basket for more detailed informa-
tion 
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Ambient temperature min./max. -20°C / +70°C
Protection class IP 67
Output signal 0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Quiescent current (without load) < 25 mA
Current signal 4 - 20 mA
DC operating voltage min./max. 15 V - 30 V
sampling interval 1 ms
Resolution max. measuring range 0,05 mm
Repetitive precision max. measuring range 0.1 mm
Linearity deviation 0,3 mm
Sampling speed 3 m/s
Display LED
LED status display Yellow
Vibration resistance 10 - 55 Hz, 1 mm
Shock resistance 30 g / 11 ms

 
Materials:
Housing Polyamide, fiber-glass reinforced
Cable sheath Polyurethane

Cable length Measurement range
Max.

Overall length
Sensor
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32 45 R412010142
64 77 R412010144
96 109 R412010263

128 141 R412010265
160 173 R412010410
192 205 R412010412
224 237 R412010414
256 269 R412010416

interfaces: Plug; M8x1; 4-pin; with knurled screw
short circuit resistant; Protected against polarity reversal; Overload protection
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