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▶	 Behovsstyrede	rumstyrings-strategier		▶	▶

e tiv	rumstyring	med	 -

Stadig strengere krav til energieffektivitet har skabt et behov  
for intelligente styringer af klimaanlæg i rum.

TROX har samlet al sin viden om luftfordelingsteknologi og har 
udviklet et energieffektivt totalsystem. Integrering af aggregater, 
luftmængderegulatorer, varme-  og kølekomponenter, og luft- vand 
systemer i et samlet system giver store økonomiske fordele.

	med	 om orten 	ned	med	om ostningerne	

Systemets hovedfokus er på behovsbaseret styring af luftmængden 
i et rum. Måling og evaluering af temperatur, luftkvalitet, luftfugtighed 
og tilstedeværelse, som ikke bare forbedrer luft kvaliteten og komforten 
i en zone, men også sænker omkostningerne.

En af fordelene er, at alle datapunkter i systemet matcher, og dermed 
reduceres den koordinerende indsats mellem forskellige fag væsent-
ligt. Dette sparer tid til installation og endnu vigtigere, omkostninger. 
Kommunikation mellem X- AIRCONTROL og bygningens BMS- system 
er mulig via protokollerne BACnet/IP og Modbus/IP.

-	 	 	 orde ene

 ■ Individuel rumstyring
 ■ Ventilatordrift er optimeret baseret på  

 ventilationsparametre
–  Ventilatorhastighedens styring er baseret på
 spjældets position på VAV- enhederne
–   Behovsbaseret styring af indblæsnings-  og
 udsugningsspjæld via bl.a. CO₂ og VOC
–  Varme/køling baseret på faktiske rumtemperaturer

 ■ Centraliseret alarmhåndtering og visning af faktiske 
 driftsværdier

 ■ Optimering af omkostninger som følge af et reduceret
 ■ antal datapunkter
 ■ Enkel igangsættelse
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▶	 ystem om onenter		▶	▶

onemodu er

X- AIRCONTROL zonemoduler kombinerer information fra
luftfugtigheds- , luftkvalitets-  (VOC), temperatur-  og  
PIR/CO₂- sensorer og sikrer det perfekte samspil mellem alle
luftbehandlingskomponenter i et rum. Systemet genkender
alle digitale sensorer automatisk og bruger måleværdierne til
at starte kontrolrutiner med.

Uanset hvilket slags system som er installeret; kun et
ventilationssystem eller en kombination med luft- vand
komponenter som DID614, vil X- AIRCONTROL altid sikre
optimal styring.

Zonemodulerne er tilgængelige i tre varianter for at tilfredsstille 
forskellige krav og være tilpasset til eksisterende komponenter, for 
eksempel VAV- enheder eller ventiler. De digitale varianter giver mak-
simalt dataindblik; for eksempel signaliserer de spjældets
position til systemet for optimeret ventilatorhastighedskontrol.

 ■ Zonemodul Modbus RTU
– Modbus brugerflade til eksterne komponenter
– Enkel tilkobling for spændingsforsyning og kommunikation
   med ModBus spjældmotor LMV- D3 Mod

 ■ Zonemodul MP- Bus
– MP- bus brugerflade til eksterne komponenter
– For integrering af MP- Bus spjældmotor LMV- D3 MP

 ■ Analogt zonemodul
– 0 -  10V brugerflade for eksterne komponenter
– For eksempel til integrering af analoge 0 -10 V motorer

one	mastermodu er

X- AIRCONTROL zone- mastermoduler tillader udvidelse af
systemet og er med som objekt på brugerfladen i bygningens 
intelligente styrestem CTS/BMS

 ■ TCP/IP- brugerflade til PC- netværk og Wi- Fi- routere
 ■ BACnet/IP
 ■ Modbus/IP

VOC luftkvalitetssensor

Temperatur-  og  
luftfugtighedssensor

Kontrolpanel 2’ touch- skærm

DID-614 aktiv kølebaffel

VAV- enhed

X- AIRCONTROL zonemodul
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▶	 ensorer om ati e	 rodu ter		▶	▶

ou hdis ay	m em eratursensor
Display med temperatursensor og ur,
fungerer som master i et stand- alone system.

rodua 	 	 	 -	
TEHR Pt1000- P er beregnet til måling og styring 
af rumtemperatur. Sætpunkts temperaturen kan 
justeres med ± 3°C til den ønskede temperatur.

em 	sensor
Temperatur-  og tilstedeværelsesdetektor
til montering i evt. loftplade

rodua 	
CO₂ Sensor
Alternativ til VOC sensor
Fås med eller uden display

-	
VOC luftkvalitetssensor til montering i kanal.

-	
Fugt-  og temperaturføler til montering i kanal.
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▶	 om ati e	ind snings-	og	 e-varme-enheder		▶	▶

e us-	 us	 -	ind sningsventi 	med	 	 or	 en	montering

Tellus- VAV har stor kapacitet og et stort reguleringsområde.

Med sin lave byggehøjde og sit stilrene design er den enkel at tilpasse 
det øvrige interiør.

Tellus- VAV har en Belimo VAV- regulator med MP- bus og analog styring.

e us- 	

rion-	 	med	 irius er en indblæsningsenhed med VAV- funktion. Den
anvendes som volumenstrømsregulator og indblæsningsenhed i 
behovsstyrede ventilationssystemer. Orion- LØV har meget god induktion, 
noget som gør den velegnet til variable luftmængder. Orion- LØV med Sirius 
kan leveres med  X- AIRCONTROL komponenter færdig monteret og tilsluttet 
med kabel.

rion- 	med	 irius

egasus	 om ort er en del af vores serie med VAV- produkter, som er udviklet 
med tanke på præfabrikering, montagevenlighed og en omkostningseffektiv 
byggeproces.

I Pegasus Comfort er også varmebatteriet integreret, så man har
indblæsningsventil, plenumskammer, VAV- spjæld og varmekilde i et og samme 
produkt.

Pegasus Comfort kan leveres med X- AIRCONTROL komponenter færdig 
monteret og tilsluttet med kabel.

egasus	 om ort

	  kan leveres med batteri til køling eller kombineret varme og køling.
Justerbare lameller for ændring af indblæsningsmønsteret er standard.
Regulerings- udstyr som ventiler, aktuatorer og rumregulatorer leveres som 
tilvalg. Lokal Just In Time- produktion sikrer korte leveringstider for alle 
varianter.

Kølebaflen har 4- vejs indblæsning og leveres i dimensionerne 600x600 mm  
og 600x1200 mm. Den kan tilpasses de fleste typer systemlofter på markedet.

DID614 kan leveres med X- AIRCONTROL komponenter færdig monteret og 
tilsluttet med kabel.
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▶	 tyring	a 	en e trum		▶	▶

tand-a one	 sning	 or	en	 one	

Et enkelt- zone mastermodul og et rumstyringspanel kan bruges til at styre et 
enkelt rum.

 ■ Styringsenhed for luftmængde med op til to regulatorer for indblæsning  
 og en regulator til aftræk

 ■ Styresignal til varme-  og køleenheder til styring af rumtemperatur
 ■ Kontrolpanel til at indstille zoneparametre med og til temperaturregistrering
 ■ Tidsstyring uafhængig af den centrale driftskontrol
 ■ Enkel kabelføring
 ■ Plug and play- tilkobling af komponenter

Automatisk integration af valgfrie sensorer:

 ■ Bevægelse
 ■ Luftkvalitet
 ■ Luftfugtighed

Plug and play- tilkobling af komponenter
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▶	 tyring	a 	 ere	rum		▶	▶

ammen o ende	 oner	 or	mu ti	 one-	dri t

En X- AIRCONTROL zonemaster kan knytte op til 25 zoner. Og ved 
at tilføje op til fire ekstra mastermoduler, kan man udvide systemet 
til i alt 125 zoner. Alle zonemodul- varianter kan kombineres efter 
behov og enkelt kobles sammen med plug and play.

 ■ Op til 5 X- AIRCONTROL zonemastere
 ■ Op til 25 X- AIRCONTROL zonemoduler pr. zonemaster
 ■ Op til 125 X- AIRCONTROL zonemoduler inden for et netværk 

Modulerne er koblet i serie med 100 m kabel mellem hver; dette be-
tyder, at selv store områder i en bygning kan dækkes. Hver zonema-
ster og hvert zonemodul bliver automatisk tildelt sin egen adresse, 
noget som forenkler det at danne system- netværk enormt meget. 
Hvert zonemodul styrer og opretholder individuelt de nødvendige 
vilkår for det rum, som det er bestemt at blive brugt til.

-	 	 onemaster		 	 orde e

 ■ Central tilgang for at vise og sætte individuelle zoneparametre   
 ved hjælp af en integreret webserver.

 ■ Ethernet- tilkobling giver enkel integration med bygningens  
 intelligente styresystem og kan bruges til fjernvedligeholdelse  
 via internet.

 ■ Mulighed for at koble en Wi- Fi- router (WLAN) til.
 ■ Mulighed for at opdatere systemet med et SD- hukommelseskort.

op til 25 zonemoduler

1 2 3 4 5
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▶	 arameterindsti ing	og	overv gning		▶	▶

ra tis 	 on guration	med	en	 e server

Ved hjælp af en Wi- Fi- router gøres konfigurering af  
X- AIRCONTROL zonemaster-  og zonemoduler samt det at vise 
information meget enkelt. Om du bruger bærbare PC’er, tablets 
eller smartphones, så er brugerfladen til X-AIRCONTROL opti-
meret for mobile enheder, og tilbyder intuitiv navigering og viser 
alle indstillinger og faktiske værdier på et øjeblik.

Overvågning og justering af de relevante parametre er nemt at 
foretage. Det er enkelt at se, om alle systemer fungerer normalt 
eller ej. Du kan vælge individuelle zoner og ændring af parame-
tre efter behov.

orde e

 ■ Trådløs drift med valgfri Wi- Fi- router
 ■ Intuitiv web- brugerflade (optimeret til mobile enheder)
 ■ Alle relevante indstillinger og faktiske værdier er tilgængelige  

 på et øjeblik

Zone-informationsoversigt
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▶	 ystemoversigt		▶	▶

umstyring	en e trum

 ■ Ingen zonemaster er nødvendig
 ■ Rumstyringspanel for indstilling  

 og visning af værdier
 ■ Individuel styring af enkeltrum:

-  Timer programmer
-  Temperaturstyring
-  Bevægelses sensorer (valgfri)
-  Styring baseret på VOC,CO₂
   fugtighed (valgfri)

tyring	a 	 ere	rum

 ■ Integration af op til 25 zoner  
 per zonemaster

 ■ Serielle funktioner for op til fem 
 zonemastere

 ■ Valgfrit rumstyringspanel
 ■ Individuel styring af enkeltrum samt  

 individuel sensor og enheds -  
 konfiguration

VOC

PIR

T

H

21 3

CTS/BMS

… op til 25 zonemoduler
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▶	 verv gning	ind ygget	i	systemet		▶	▶

-	 -		 en	 om ette	 sning
Op til 125 separate rum eller zoner pr. system kan  
konfigureres individuelt og baseres på behov. Specielle  
driftstilstande til styring af bla. brandsikring og røgaftræk,  
eller/og timerprogrammer i automatisk drift.

X- AIRCONTROL zonemoduler forenkler installationen og  
eliminerer fejl, for eksempel ved at give plug and play  
tilkoblinger og integreret strømforsyning til VAV/spjældmotorer.

TROX kombinerer ekspertisen fra individuelle brugsområder 
i et overordnet system. Alle komponenterne for brandsikring 
med TROXNETCOM, og LABCONTROL kan integreres mere 
effektivt med det nye X- AIRCONTROL styringssystem.

et	er	nemt	at	s are	om ostninger	med	 -	
 ■ Reduktion af drifts-  og færdigstillingsomkostninger
 ■ Reduktion af datapunktomkostningerne til et 

 minimum (kun tilkobling til CTS/BMS)
 ■ Klare ansvarsområder
 ■ Færre brugerflader
 ■ Plug and play
 ■ Alle delsystemer supplerer hinanden på ideel vis

… op til 25 zonemoduler
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Kærvej 23
2970 Hørsholm
Telefon +45 4914 6633
Telefax +45 4914 6677
E- mail: trox@trox.dk
www.trox.dk s 
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