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COMPACTE VP1000 DRUKONAFHANKELIJKE REGELAFSLUITERS  

 

Met de introductie van de nieuwe Compacte VP1000 heeft Johnson Controls een nieuwe serie 

drukonafhankelijke regelafsluiters in het programma. Deze compacte VP1000 is een aanvulling 

op de bestaande serie en is leverbaar in een DN15 en een DN20 uitvoering. Ten opzichte van de 

bestaande drukonafhankelijke regelafsluiters is deze uitvoering voorzien van een uitwisselbare 

cartridge die eenvoudig onderhoud of vervanging van deze cartridge mogelijk maakt. Deze 

nieuwe serie is herkenbaar aan zijn compacte en robuuste uitvoering en heeft tevens de beste 

drukonafhankelijke eigenschappen in zijn klasse. De compacte VP1000 heeft een flowbereik van 

150 tot 1850 l/h afhankelijk van het gekozen model. 

 

Belangrijkste kenmerken Compacte VP1000: 

 Leverbaar in DN15 en DN20 

 Uitgevoerd met binnendraad aansluiting 

 Instelbaar flowbereik van 150 tot 1850 l/h afhankelijk van model 

 Voorzien van verwisselbare gepatenteerde cartridge voor 
eenvoudig onderhoud 

 Beste drukonafhankelijke prestaties in zijn klasse 

 Nieuw robuust en compact ontwerp 

 Stabiele flow onafhankelijk van drukvariaties  

 Ongevoelig voor vervuiling 

 Eenvoudig instelbare maximale flow  

 Optimaal comfort en regeling in combinatie met VA-7482-8201-RA 
servomotor 

 Leverbaar met of zonder meetnippels 

 

Voor verdere specificaties en opties zie de documentatie.  
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Bruto verkoopprijzen 2019 (excl. btw): 

VP100HAA  Doorlaat DN15  max. flow 150 l/h (0,042 l/s) met meetnippels € 79,- 

VP100HDA  Doorlaat DN15  max. flow 450 l/h (0,125 l/s) met meetnippels € 79,-     

 

VP100JAJ  Doorlaat DN20  max. flow 1000 l/h (0,278 l/s) met meetnippels € 89,- 

VP100JDB  Doorlaat DN20  max. flow 1850 l/h (0,514 l/s) met meetnippels € 89,-   

 

VP101HAA  Doorlaat DN15  max. flow 150 l/h (0,042 l/s)   € 74,- 

VP101HDA  Doorlaat DN15  max. flow 450 l/h (0,125 l/s     € 74,-     

 

VP101JAJ  Doorlaat DN20  max. flow 1000 l/h (0,278 l/s)   € 84,- 

VP101JDB  Doorlaat DN20  max. flow 1850 l/h (0,514 l/s)   € 84,-   

 

Toebehoren compacte VP1000: 

INSL-01   Isolatie set voor DN15      € 19,- 

INSL-02   Isolatie set voor DN15 in combinatie met VA7482   € 19,-     

INSL-03  Isolatie set voor DN20      € 22,- 

INSL-04  Isolatie set voor DN20 in combinatie met VA7482   € 22,-   

REPLCRT-HAA Vervangingscartridge VP10xHAA      € 45,- 

REPLCRT-HDA Vervangingscartridge VP10xHDA     € 45,-   

REPLCRT-JAJ Vervangingscartridge VP10xJAJ     € 53,- 

REPLCRT-JDB Vervangingscartridge VP10xJDB      € 53,-   

VA64*   Adapter voor VA-708x thermische servomotor (set van 10 stuks) €   3,20 

0550390101*  Adapter voor VA-709x thermische servomotor   €   6,36 

 

*Apart bestellen, wordt niet meegeleverd. 

 

 

Voor vragen neem contact op met de afdeling Products. 
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