
Aplicaţie

Aplicaţie

Sistem de control pe o singură încăpere, care să fie combinat cu unităţile de ventilaţie descentralizate
Controlul funcţiilor unei unităţi de ventilaţie descentralizate
Strategii de control individuale

X-AIRCONTROL

SISTEM MODULAR AUTONOM DE CONTROL AL
ÎNCĂPERII, SPECIAL PENTRU SISTEME DE VENTILAŢIE
DESCENTRALIZATE (CU COMUNICAŢIE BUS OPŢIONAL)

Sistem de control pe o singură încăpere, uşor de operat, care poate fi combinat
cu unităţi de ventilaţie de faţadă pentru a asigura ventilarea pe bază de cerere şi
ventilarea de extragere precum şi să permită controlul componentelor pe partea
de apă a circuitelor de încălzire şi răcire

Soluţie plug and play
PCB principal pentru conectarea componentelor integrale
PCB master pentru conectarea componentelor necesare pentru fiecare
cameră, de ex. panouri d ecomandă sau senzori
Ventile de control cu filet exterior G½" şi garnitură plată
Tensiune alimentare 24 V AC sau 230 V AC
Servomotor termoelectric, 0 – 10 V, 24 V DC

Echipamente opţionale şi accesorii

Diferiţi senzori, de ex. senzor PIR, senzor temperatură, senzor de calitate a
aerului în încăpere sau senzor de umiditate.
Modul plug-in pentru programarea functionarii in timp (RTC) pentru moduri
de operare dependente de timp
Module de expansiune cu interfeţe pentru protocoale bus (LON, BACnet şi
Modbus)
Panou de comandă
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Echipament modular de control, cu PCB-uri de expansiune care permit setarea funcţiilor individuale pe baza condiţiilor specifice proiectului
Expansiune opţională pentru a permite realizarea comunicaţiei cu BMS folosind protocolul LON, BACnet sau Modbus
Cablu de comunicaţie plug-in pentru cablarea uşoară (plug and play)

Caracteristici speciale

Sistem de comandă modular cu numeroase componente care pot fi combinate individual
Interfaţă LON, BACnet sau Modbus opţional
Sunt disponibile combinaţii master-slave (până la 15 slaves per master)
Ventile cu filet exterior G½" şi garnitură plată
Valvele pot fi utilizate până la PN 16
Servomotor ventil cu fixare baionetă

Descriere

Componente

Modul de comandă (PCB principal
Modul încăpere (master)
Modul de expansiune RTC (ceas în timp real)
Modul de expansiune LON
Modul de expansiune BACnet/Modbus
VVP47.10-x.xx - ventil drept (K  0,25; 0,4; 0,63 sau 1,0)
Element de conectare
Servomotor ventil 24 V DC, semnal de comandă 0 – 10 V, cu modulaţie
Senzori temperatură pentru aer proaspăt (de ex. NTC 10 kΩ )
Senzor umiditate
Senzor VOC
Panou de comandă
Panou de comandă alternativ cu afişaj digital
Panou de comandă alternativ pentru control automat (de ex. în şcoli)

Accesorii

Cablu de configurare 5 m şi adaptor USB-RS485
Comunicaţie Wireless prin adaptor BlueCon

Materiale şi suprafeţe

Carcasa confecţionată din oţel galvanizat, vopsită RAL 9005 (dacă nu este montat în interiorul unităţii de ventilaţie descentralizate)
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