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Alkalmazás

Egyedülálló helyiség kezelőrendszer decentralizált szellőzőrendszerekkel való használatra
A decentralizált szellőztetőrendszer funkcióinak kezelése
Egyedi szabályozási koncepciók

X-AIRCONTROL

MODULÁRIS, EGYEDÜLÁLLÓ HELYISÉG
SZABÁLYOZÓRENDSZER, KIFEJEZETTEN
DECENTRALIZÁLT SZELLŐZŐRENDSZEREKHEZ
(OPCIÓKÉNT BUSZOS KOMMUNIKÁCIÓ)

Könnyen kezelhető egyedülálló helyiség szabályozórendszer, mely
kombinálható homlokzati szellőztető készülékekhez az igény szerinti
szellőztetéshez és kiszellőztetéshez, illetve lehetővé teszi a fűtő és hűtő körök víz
oldali elemeinek szabályozását

Plug and Play megoldás
Alaplap az integrált alkatrészek csatlakoztatásához
Alaplap az egyes helyiségekben szükséges alkatrészek, pl. vezérlőpanelek
vagy érzékelők, csatlakoztatásához
Szabályozószelepek G½" külső csavarmenettel és lapos tömítéssel
24 V AC vagy 230 V AC tápfeszültség
Termoelektromos szelepállító motor, 0 – 10 V, 24 V DC

Opcionális tartozékok és kiegészítők

Többfajta érzékelő, pl. Jelenlét-érzékelő, hőmérséklet-érzékelő,
levegőminőség-érzékelő vagy páratartalom-érzékelő
Plug-In valós idejű óra modul (RTC) az időkritikus üzemmódokhoz
Bővítőmodulok nyílt busz protokoll interfészekkel (LON, BACnet és Modbus)
Vezérlőpanel
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Moduláris vezérlők bővítő áramkörökkel, melyek lehetővé teszik a funkciók egymástól független szabályozását a projektspecifikus körülményeknek megfelelően
Opcionális bővítési lehetőség az épület felügyelettel LON, BACnet vagy Modbus protokollon keresztül történő kommunikációhoz
Plug-In kommunikációs kábel a könnyű vezetékezéshez (Plug and Play)

Különleges ismérvek

Több részből álló, egyedileg kombinálható, moduláris vezérlőrendszer
Opcióként LON, BACnet vagy Modbus interfész
Master-slave kombinációk is elérhetőek (master-enként 15 slave-vel)
Szelepek G½" külső csavarmenettel és lapos tömítéssel
Szelepek legfeljebb PN 16-ig használhatóak
Szelepmozgató bajonettzárral

Leírás

Komponensek

Vezérlőmodul (alaplap)
Helyiség modul (master)
RTC bővítőmodul (valós idejű óra)
LON bővítőmodul
BACnet/Modbus bővítőmodul
VVP47.10-x.xx - áteresztőszelep (K  0.25; 0.4; 0.63 vagy 1.0)
Szorítóhüvely
Szelepállító motor: 24 V DC; vezérlőjel: 0 – 10 V, moduláló
Hőmérséklet-érzékelők a friss levegőhöz, befúvott levegőhöz stb. (pl. NTC 10 kΩ )
Páratartalom-érzékelő
VOC-érzékelő
Vezérlőpanel
Alternatív vezérlőpanel digitális kijelzővel
Alternatív vezérlőpanel az automatikus szabályozáshoz (pl. iskoláknak)

Tartozékok

5 m-es konfigurációs kábel és USB-RS485 adapter
Vezeték nélküli kommunikáció a BlueCon adapterrel

Anyagok és felületek

Készülékház horganyzott acél, porfestett RAL 9005 (ha nem a decentralizált szellőztető belsejébe telepítik)
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