




Anvendelse

Anvendelse

Regulering af enkelt rum til kombination med decentrale ventilationsanlæg
Regulering af forskellige funktioner i et decentral ventilationsanlæg
Individuelle reguleringskoncepter
Modulær opbygget regulering med udvidelsesmoduler, som gør en individuel tilpasning af funktionerne til projektspecifikke betingelser
Valgfri udvidelse til kommunikation med CTS-teknikken via LON-, BACnet MS/TP eller Modbus RTU protokoller
Kommunikationsledning med stik til den mest enkle tilslutning (plug & play)

Særlige egenskaber

Modul opbygget reguleringssystem, hvis komponenter kan kombineres individuelt med hinanden
Valgfrit med LON-, BACnet MS/TP eller Modbus RTU grænseflade
Master-slave-kombination mulig (maks. 14 slaves pr. master)
Ventiler med udvendige gevind G½"
Ventiler anvendelig op til PN 16
Montage af ventilmotoren med bajonetkobling

Beskrivelse

X-AIRCONTROL

MODULÆR OPBYGGET TIL SELVSTÆNDIG
REGULERING AF ENKELTE RUM TILPASSET TIL
DECENTRALE VENTILATIONSANLÆG (VALGFRIT MED
BUSKOMMUNIKATION)

Let betjening af regulering af enkelte rum, som i kombination med
facadeventilationsanlæg muliggør en behovsorienteret ventilation og udsugning
samt reguleringen af varme- og kølekredsløb på vandsiden

Plug & play løsning
Bundkort til tilkobling af integrerede komponenter i enheden
Bundkort til tilkobling af komponenterne, som skal bruges en gang i
rummet, f.eks. betjeningen og/eller sensorer
Reguleringsventiler ½", med udvendige gevind
Forsyningsspænding 24 V AC eller 230 V AC
Ventilmotorer termoelektrisk, 0 – 10 V, 24 V DC

Valgfrit udstyr og tilbehør

Forskellige sensorer, f.eks. tilstedeværelsessensorer, temperatur- eller
CO2-sensor
Real-Time-Clock (RTC), som påsætningsmodul til udførelse af
tidsafhængige driftsmetoder
Udvidelsesmodul inkl. grænseflade til de åbne bus-protokoller LON,
BACnet MS/TP og Modbus RTU
Betjeningsenhed
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Enkeltkomponenter

Reguleringsmodul (bundkort)
Rummodul (master)
Udvidelsesmodul real time clock (RTC)
Udvidelsesmodul LON
Udvidelsesmodul BACnet MS/TP / Modbus RTU
VVP47.10-x.xx - gennemgangs-miniventil (K  0,25; 0,4; 0,63 eller 1,0)
Returkobling
Ventilmotor 24 V DC styresignal 0 – 10 V konstant
Temperatursensor udeluft, indblæsningsluft, osv. (f.eks. NTC 10 KOhm)
VOC-sensor
Betjeningsenhed
Alternativ betjeningsenhed med digitalvisning
Alternativ betjeningsenhed til automatisk drift (f.eks. i skoler)

Tilbehør

5 m konfigurationskabel og USB-RS485 adapter
BlueCon-adapter til trådløs kommunikation

Materialer og overflader

Svøb i stål, pulverlakeret RAL 9005 (hvis ikke allerede integreret i det decentrale anlægs svøb)
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