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Beskrivelse
Micro-VAV-KNX er en volumregulator for ventilasjonsanlegg og leveres i alle spirodimensjoner
fra Ø100 til Ø630 mm.Produktet er trykkuavhengig og vil regulere til ønsket luftmengde ut fra
belastningen i rommet. Luftmengden reguleres lineært mellom minimum og maksimum etter
signal fra en sensor i rom eller i avtrekkskanal.Ønsket minimum og maksimum luftmengde
programmeres på fabrikk eller legges inn ved hjelp av verktøyet AST 20. Verdiene kan også
innstilles og endres via KNX-Bus.Det kan benyttes ulike typer sensorer/regulatorer i rommet,
basert på KNX-systemet.Micro-VAV-KNX har 24V driftsspenning og all kommunikasjon går via
busskabel (2-leder). Her avleses spjeldvinkel og luftmengder m.m.. TilkoblingSvart kabel:Svart
= G+ 24V ACRød = G0 24V ACGrønn kabelSvart = (-) KNX BusRød = (+) KNX Bus Vedlikehold
Micro-VAVNormalt har ikke Micro-VAV behov for tilsyn eller vedlikehold, kun rengjøring etter
behov.Ved behov for innvendig rengjøring kobles slangene fra spjeldmotoren, spjeldet og
målekors tørkes rent og man bør blåse igjennom slangene mot målerkors for å fjerne støv som
kan ha lagt seg i slangene eller målekorset.OBS! Det må ikke blåses mot spjeldmotoren. Dette
kan ødelegge trykksensoren i spjeldmotoren.

Informasjon

Tekniske data

HVAC
Driftsspenning
Styresignal
Tetthet lukket speld
Lekkasje til omgivelser
Kapsling
Omgivelstemperatur
Egetforbruk
Belastning
Nøyaktighet
Kabel
Motor/Regulator
Reguleringsfunksjon
Moment

24 Vac ±20 % / 50/60 Hz
KNX
Klasse 4
Klasse B
IP54
0 - 50 °C
1 VA/0.5 W (motor står), 3 VA/2.5 W (motor
går)
5mA (KNX bus)
(>3m/s +/- 5% ) (1,2-3m/s +/- 10%)
0,9m 2 x 0,75 mm2 (motor)
Siemens GDB 181.1E/KN, Siemens GLB
181.1E/KN (Ø630)
VAV eller CAV
Normal: 5 Nm (GDB) / 10 Nm (GLB), Maks. <7
Nm (GDB) / <14 Nm (GLB)
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