




Toepassing

Toepassing

Regeling per ruimte in combinatie met lucht-watersystemen, bijv. Inductieroosters
Regeling van de waterhoeveelheid ten behoeve van verwarming en/of koeling van de ruimte
Regelaars optioneel met tijd-programmering, als op- of inbouw variant afhankelijk van project specifieke eisen.

Speciale kenmerken

Op- en inbouw ruimtethermostaten
Optioneel met tijdprogrammering
Klepmotoren, stroomloos open of alternatief, stroomloos dicht
Kleppen met buitendraad G½", vlakdichtend
Kleppen toepasbaar tot PN 16
Aansluitkabel van de klepmotor in verschillende lengten beschikbaar (standaard 1,0 m)
Montage van de klepmotor met bajonetsluiting

Beschrijving

Losse componenten

RDG100 - Opbouwregelaar zonder tijdprogramma
RDGT - Opbouwregelaar met tijdprogramma
RDF600 - Inbouwregelaar zonder tijdprogramma
RDF600T - Inbouwregelaar met tijdprogramma
VVP47.10-x.xx - regelventiel (K  0,25; 0,4; 0,63 of 1,0)
Elektrothermische aandrijving (stroomloos open of dicht) inclusief ventieladapter voor regelventiel VVP 47.10-x.xx
Voetventiel

Uitvoering

REGELING LUCHT-WATERSYSTEMEN

OP LUCHT-WATER SYSTEMEN AFGESTEMDE
AUTONOME RUIMTEREGELING VOOR REGELING VAN
DE WATERZIJDIGE COMPONENTEN.

Compacte en eenvoudige bedieneenheid, die in lucht-water systemen (2 of 4
pijps) de ruimtetemperatuur regelt, door het aansturen van kleppen met
servomotoren.

Ruimtebediening als op- of inbouw variant, inclusief regeleenheid en
temperatuursensor.
Eenvoudig bedienbaar.
LCD scherm met verlichte achtergrond
Temperatuurweergave in °C of °F
2- of 3-Punts uitgangen
Klepmotoren, stroomloos open of dicht
Regelventiel ½" vlakdichtend met buitendraad.
Bedrijfsspanning 230 V AC

Optionele uitrusting en toebehoren

Weekklokprogramma
KNX- of Modbus-interface voor aansluiting op het gebouw beheer systeem
(GBS)
Versterker voor aansluiting van meer dan 4 apparaten op één
ruimtebediening.
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Kleur behuizing van de regelaar RAL 9003, signaal wit

Toebehoren

Versterker, indien meer dan 4 apparaten op één regelaar

TECHNISCHE INFORMATIE

Functieomschrijving

De regelaar gebruikt de meting van een geïntegreerde of externe temperatuursensor, en stuurt zodanig dat de gewenste ruimtetemperatuur bereikt wordt.

Verschillend bedrijf kan handmatig met toetsen of optioneel automatisch, middels tijd-programmering worden geschakeld.

Twee of drie multifuncionele ingangen maakt het mogelijk, extra componenten te koppelen.

Compacte en makkelijk te bedienen regeleenheid, als opbouw- of inbouwvariant, met geintegreerde regelaar voor toepassing in lucht-watersystemen tbv. regeling
van waterzijdige componenten.

Losse componenten
RDG100 - Opbouwregelaar zonder tijdprogramma
RDGT - Opbouwregelaar met tijdprogramma
RDF600 - Inbouwregelaar zonder tijdprogramma
RDF600T - Inbouwregelaar met tijdprogramma
VVP47.10-x.xx - regelventiel (K  0,25; 0,4; 0,63 of 1,0)
Elektrothermische aandrijving (stroomloos open of dicht) inclusief ventieladapter voor regelventiel VVP 47.10-x.xx
Voetventiel

Speciale kenmerken

Op- en inbouw ruimtethermostaten
Optioneel met tijdprogrammering
Klepmotoren, stroomloos open of alternatief, stroomloos dicht
Kleppen met buitendraad G½", vlakdichtend
Kleppen toepasbaar tot PN 16
Aansluitkabel van de klepmotor in verschillende lengten beschikbaar (standaard 1,0 m)
Montage van de klepmotor met bajonetsluiting

Uitvoering

Kleur behuizing van de regelaar RAL 9003, signaal wit

Technische gegevens

Bedrijfsspanning: 230 V AC (+10/–15 %)
Frequentie: 50/60 Hz
Opgenomen vermogen: max. 18 VA
Signaal uitgangen: AC 230 V, max. 1 A
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