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Uygulama

Tek oda kontrol sistemi merkezi sistemlerden ünitelerle birleştirilebilir.
Merkezi sistemden bağımsız bir ünitenin fonksiyonlarının kontrolü
Bireysel kontrol stratejileri

X-AIRCONTROL

ÖZELLIKLE MERKEZI SISTEMDEN BAĞIMSIZ
HAVALANDIRMA SISTEMLERI IÇIN MODÜLER, MÜSTAKIL
ODA KONTROL SISTEMI (OPSIYON OLARAK VERIYOLU
ILETIŞIMIYLE)

Talebe göre havalandırma ve emiş havalandırması sağlamak, ısıtma ve soğutma
devrelerinin su tarafı bileşenlerini kontrol etmek için cephe havalandırma
sistemleriyle birleştirilebilen, kullanımı kolay,tek oda kontrol sistemi

Tak ve çalıştır çözüm
Entegre bileşenlerin bağlanması için ana PCB
Kontrol panelleri veya sensörler gibi her oda için gerekli bağlantı bileşenleri
için ana PCB
G½" dıştan diş açılmış ve düz contalı kontrol vanaları
24 V AC veya 230 V AC besleme voltajı
Termoelektrik valf servomotoru, 0 – 10 V, 24 V DC

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar

PIR sensörü, sıcaklık sensörü, oda hava kalitesi sensörü veya rutubet
sensörü gibi çeşitli sensörler
Zaman bağımlı işletme modları için takılabilir gerçek zamanlı saat modülü
(RTC)
Açık veriyolu protokülleri için (LON, BACnet ve Modbus) arayüzlere sahip
genişletme modülleri
Kontrol paneli
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Genişletme PCB'lere sahip modüler kontrol ekipmanı, fonksiyonların projeye özgü koşullara göre bağımsız ayarlanmasına imkan verir.
LON, BACnet veya Modbus protokolü kullanarak BYS ile iletişime olanak veren isteğe bağlı genişletme
Kolay kablolama için takılabilir iletişim kablosu (tak ve çalıştır)

Özellikler

Bireysel olarak takılabilen çeşitli bileşenlere sahip modüler kontrol sistemi
Opsiyon olarak LON, BACnet veya Modbus arayüzü
Master-slave kombinasyonları mevcuttur (master başına 15 slave'e kadar)
G½" dıştan diş açılmış ve düz contalı valfler
Valfler PN 16'ya kadar kullanılabilir.
Bayonet aksesuarına sahip valf servomotoru

Tanım

Ekipmanlar

Kontrol modülü (ana PCB)
Oda modülü (master)
Genişletme modülü RTC (gerçek zamanlı saat)
Genişletme modülü LON
Genişletme modülü BACnet/Modbus
VVP47.10-x.xx - düz valf (K  0.25; 0.4; 0.63 veya 1.0)
Sıkıştırma bağlayıcısı
Valf servomotoru 24 V DC, kontrol sinyali 0 – 10 V, modülasyon
Taze hava, üfleme havası vs. için sıcaklık sensörleri (örneğin, NTC 10 kΩ )
Rutubet sensörü
VOC sensörü
Kontrol paneli
Dijital ekranlı alternatif kontrol paneli
Otomatik kontrol için alternatif kontrol paneli (örneğin okullarda)

Aksesuarlar

5 m konfigürasyon kablosu ve USB-RS485 adaptör
BlueCON adaptörü ile kablosuz iletişim

Malzemeler ve yüzeyler

Galvanizli çelikten yapılmış, RAL 9005 toz boya kaplı gövde (merkezi sistemden bağımsız havalandırma ünitesine takılmadığı sürece)

TEKNIK BILGILER
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