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SWISS QUALITY

Anlægseksempler med VAV og CAV
VRP-STP

VRD3

VRP-STP

VRD3

NM24A-V

LF24-V

VFP-300

VFP-300

LH24A-MF60

LH24A-MF60

LH24A-MF60

°C

°C

LH24A-MF60

°C

°C

VRD3

NMV-D3MP

LF24-V

Luftskifte regulering

Trykregulering

Volumenstrømsregulering

Type KA-A. VAV med motoriserede armaturer, trykregulering
og VAV på udsugning.

Luftskifte regulering

Trykregulering

Volumenstrømsregulering

Type KA-A1. VAV med motoriserede armaturer, trykregulering
og VAV på udsugning. Spjæld med spring-return som røgspjæld.
VRP-STP

VRP-STP

VRD3

NM24A-MF

NM24A-V

VFP-300

VFP-300

LH24A-MF60

LH24A-MF60

LM24A-SR
LM24A-SR

°C

°C

NM24A-MF

°C

°C

NMV-D3-MP

Type KA-B. VAV med motoriserede armaturer, trykregulering og
slavespjæld på udsugning.

LM24A-SR
LM24A-SR
VRP-M-STP

VRD3
NM24A-V-ST

VFP-300

Luftskifte regulering

Trykregulering

LH24A-MF60

Volumenstrømsregulering

LH24A-MF60

Type KA-A2. VAV med spjældstyring, trykregulering og VAV
på udsugning.
°C

°C
NMV-D3-MP

UK24LON
NMV-D3-MP

°C

Type KMP-A. VAV med motoriserede armaturer, trykregulering
og VAV på udsugning. Styret via MP-Bus og LON.
NMV-D3-MP

Trykreguleret
LMQ24-MF

LMQ24-MF

Type KA-D. VAV med faste armaturer og VAV på indblæsning
og udsugning.

VRP-M-STP

LMV-D3-MP

NM24A-V-ST

NMV-D3-MP

VFP-100
LH24A-MF60

LH24A-MF60

LMQ24A

Punktudsugning

°C

°C

Stinkskab

UK24LON

Stinkskab

NMV-D3-MP
LMQ24-MF

LMQ24-MF

Luftskifte regulering

Trykregulering

Volumenstrømsregulering

VRD3

MP Bus

Type KMP-A1. VAV med motoriserede armaturer, trykregulering og VAV på udsugning. Styret via MP-Bus og LON.

Stinkskabs-ventilation

Punktudsugnings-ventilation

Trykreguleret

Type LA-2. Laboratoriestyring med stinkskabe, punktudsugning
og balanceret erstatningsluft.
VRD3

VRD3
Process-styring

NM24A-V
NM24A-SR

Sugearm

Process-udsugning

Sugearm

Sugearm

Rum-udsugning

Rum-udsugning

Rum-udsugning

SBG24

NMV-D3-MP

NMV-D3-MP

Type IA-D. Industrianlæg konstant luftskifte og varierende
udsugninger.

Type IA-D1. Industrianlæg konstant luftmængde.

Klik på knappen ved eksempel for anlægsbeskrivelse med diagrammer
BELIMO anlægsbog
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VAV med motoriserede armaturer
VRP-STP

VRD3
NM24A-V

VFP-300
LH24A-MF60

LH24A-MF60

°C

°C

NMV-D3MP

Luftskifte regulering

Trykregulering

Volumenstrømsregulering

Funktion:
Indblæsningen er trykreguleret.
Det sikrer at armaturerne altid
kan yde den indstillede luftmængde.
Den indblæste volumenstrøm
måles og styrer en volumenstrømsregulering på udsugningen
(luftbalance).

Tilslutning.
Ved tilslutning skal forsyningsspændingen (ledning 1 og 2) vendes
så alle ledning 1 er forbundet sammen.

24V

1 2 3 5

Luftskiftet i hvert rum styres af et
eller ﬂere motoriserede armaturer.
Styring kan ske fra temperaturregulator, CO2 regulator eller
indstilles manuelt fra en stillingsgiver (0--- 100%).
Armaturerne er indstillet til
en minimum og en maximum
luftmængde baseret på krav om
luftskifte eller kølebehov.

Ved tilslutning af styrespænding til armaturerne skal tilslutningen
ske på 1(-) og 3(+).

NM24A-V

NM24A-V kan også være tilsluttet VRP-STP med stik.
1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 5

VFP-300

VRP-STP

Den fabriksmonterede “lus” på VRP-STP klemme 2 - 4 må ikke
fjernes.

VRD3

Kabeldimensionering.
Benyt evt. skemaet ved dimensionering at forbindelseskabler.

NMV-D3-MP

Kabel-længde ved AC 24 V forsyning
(min. spænding AC 21.6 V)
1 2 3 5

LH24A-MF60

1 2 3 5

1 2 3 5

1 2 3 5

www.belimo.dk

xx

°C

LH24A-MF60

xx

°C

BELIMO anlægsbog

1.0 mm2
2.5 mm2

Kabel-længde i m

0.75 mm2
1.5 mm2

Dimensionering [VA]

Anlæg type: KA-A
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VAV med motoriserede armaturer
LH24A-MF60 - Justering af fabriksindstillede
armaturer:
Max- og min-volumenstrøm i armaturet kan justeres
på LH24A-MF60 ved hjælp af PC-Tool.
Ved at indstille min- og max-stroke (slaglængde)
(~ min- og max-volumenstrøm) kan armaturet
justeres.
Det er vigtigt at armaturets fortryk er korrekt når
armaturets indstillinger ændres.
Indstilling ved hjælp af PC-Tool.
Tilslutning kan ske på service-stikket eller i samledåsen (ledning 5).

Service-stik

VRP-STP - Justering af tryk:
Armaturenes fortryk kan justeres på trykregulator VRP-STP
med tryktransducer VFP-300 (VFP-100 til lavere tryk).
A

Det ønskede tryk indstilles på trykregulatoren med ΔP: 100%
~ 300Pa, 30% ~ ca. 100Pa (med VFP-300).
Ved tryk under 100Pa kan regulatorens følsomhed ændres
med potentiometer under dækslet A. For lavere tryk drej MOD
uret. Ved max følsomhed svarer 100% til ca. 100Pa (med VFP300).

B

VFP-300 (VFP-100) er beregnet til lodret montering (med slangestudsene nedad). Efter monteringen kan det være nødvendigt at nul-justere trykføleren hvis den anvendes til lavt tryk
(f.eks under 50 Pa): Fjern trykslangen og dækslet på VFP-300
(VFP-100)og juster trimmepotentiometret til +/- lysdioderne B
på VRP-STP begge er slukkede - disse lysdioder bruges KUN
til nuljustering !
Indstilling af spjældmotorens drejeretning
Mål motor-styresignalet fra VRP-STP (klemme 1 - 6):
= 6V ~ motor står stille (er i regulering)
> 6V ~ motor åbner spjældet
< 6V ~ motor lukker spjældet
Indstil motorens drejeretning til spjældet drejer i overensstemmelse med styresignalet.

VRP-STP

Nul-justering

Bemærk!
Det er IKKE muligt at forbinde ﬂere motorer parallelt til VRPSTP.
Der skal være monteret en ”lus” mellem klemme 2 og 4.

VFP-300

Drejeretnings-omskifter

VFP-100
NM24A-V

www.belimo.dk
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VAV med motoriserede armaturer
VRD2 / VRD3 - Volumenstrømsmåling:
Belimo VRD2 / VRD3 måler volumenstrømmen i indblæsningen
via målekors i kanalen.
Volumenstrøm-signalet måles på klemme 5 (1 - 5): 2 ... 10 V
(standard) eller 0 ... 10 V, og bruges til styring af volumenstrømmen i udsugningen.
Bemærk:
min- og max-indstillingen har ingen indﬂydelse på målingen.
Ved tilpasning af luftmængden i udsugningen kan man enten
justere kalibreringen af VRD2 / VRD3 eller ændre kalibreringsværdien på volumenstrømsregulatoren på udsugningen (NMVD2-MP).

Bemærk:
Stillingen af min
og max er uden
betydning!

VRD2

Kalibrering VRD2 / VRD3:
Kalibreringen indstilles med skruetrækker så U5 (volumenstrømsignalet) er 10 V ved nominel volumenstrøm (nom).
Skruetrækkeren skal have en bredde på 4 - 4,2 mm (potentio). Drej MOD uret for højere spænding (= større
meter-hul =
volumenstrøm i udsugningen).
Det er vigtigt at justere ballancen mellem indblæsning og udsugning ved maximum volumenstrøm.

min

Kalibrering

max

Specielt for VRD3:
Hvis kalibreringen drejes helt med uret ændres justeringen til en
fabriks-indstilling (U5=10V ~ ∆P=150Pa).
Volumenstrømssignalet U5 på klemme 5 kan stilles til 2 ... 10 V
eller 0 ... 10 V med justerværktøjet ZTH-VAV.
Indstilling:
VRD3
VRD2 / VRD3: min og max indstillingen er uden betydning

www.belimo.dk
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VAV med motoriserede armaturer
Programmering af NMV-D3-MP:
Volumenstrømsregulatoren kan programmeres med ZTH-VAV
og PC-Tool.

Tilslutning af luftslanger til målekors

Service-stik til PC-Tool og ZTH-VAV

Service-knap 2 og status-lampe

Service-knap 1 og power-lampe

Med ZTH-VAV kan følgende indstilles:
min.: Volumenstrømmen ved 2 V styresignal
max.: Volumenstrømmen ved 10 V styresignal.
Mode: Styresignal 0... 10 V, 2... 10V eller konstant volumenstrøm.
Drejeretning: Om motoren skal dreje CW eller CCW (med eller
mod uret) for at øge volumenstrømmen.
Med PC-Tool kan følgende indstilles:
min.: Volumenstrømmen ved 2 V styresignal
max.: Volumenstrømmen ved 10 V styresignal.
Mode: Styresignal 0... 10 V, 2... 10V eller konstant volumenstrøm.
Kalibreringsværdi: Differenstrykket over målekorset ved nominel
volumenstrøm (10 V styresignal). Højere differenstryk = højere
volumenstrøm.
nom.: Hvor mange m3/t regulatoren giver ved 10 V styresignal
BEMÆRK: Den faktiske volumenstrøm bliver ikke ændret ved
at ændre denne værdi.
Service-knap 1: Lyser grønt når forsyningsspænding er OK. Ved tryk starter manuel
adaption: Motoren kører til de mekaniske endestop, positionerne huskes og gangtiden
beregnes.
Service-knap 2: Blinker i takt med service-knap 1 når motoren er i regulering og volumenstrømmen er OK. Lampen blinker ved kommunikation med ZEV og PC-Tool.
Ved tryk sendes motor-adresse til UK24LON ved opkobling på MP-Bus.
Hurtig funktionscheck
1)
Fjern forbindelsen til Y (ledning 3). Motoren skal køre til Vmin.
2)
Kortslut ledning 3 til 1 (sort). Er motoren programmeret til 2... 10 V styresignal
skal spjældet lukke.
3)
Kortslut Y (ledning 3) til 2 (rød). Motoren skal køre til Vmax.

BELIMO PC-Tool:

nom
Shut-off opr.
Kalibreringsværdi

Indstilling:
NMV-D3-MP som “slave”:
max = nom
min = 0
”Flueben” i ”Shut-off oper.”

Programmering:

www.belimo.dk

Ret de indstillinder der skal ændres (der kommer et rødt X over motoren i højre side).
Tryk på “Write” og de nye værdier bliver læst ind i motoren (der kommer et grønt V over motoren i
højre side).
BELIMO anlægsbog
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VAV med motoriserede armaturer
BELIMO PC-Tool
Med PC-Tool kan parametre som gangtid, styrespændingens arbejdsområde, stillingssignal, moment m.m. indstilles.
Når en mortor er tilsluttet PC-Tool kan dens funktioner testes og
der kan køres en “trend”, hvorved motorens funktion testes både
styret af anlæggets automatik og styret fra PC-Tool.
Motorens indstillinger gemmes og kan printes ud. Optages en
“trend” bliver den også gemt og kan bruges i forbindelse med
anlægs-dokumentationen.
PC-Tool installeres normalt på en bærbar computer og sammen
med en interface converter (ZIP-RS232, ZIP-232-KA eller ZIP-USB
- PM) kan motoren kommunikere med komputeren.
PC-Tool kan bruges på motorer af typen -MF, -MP, -MFT, MFT2.

USB 2.0 cable
with A to B plug
(included with ZIP-USB-MP)

USB
~ T

USB 2.0 cable
with A to B plug
(included with ZIP-USB-MP)

_

RJ11 (4/6)

USB

+

AC 24 V
DC 24 V

RJ11 (4/6)

Belimo
PC-Tool

ZK2-GEN

Belimo
PC-Tool

ZK1-GEN
MP

...A-MF
...A-MP
....D3-MP
...D2-MP
...ALON
...D2LON
....DLON

GND

white= GND
blue = not connected
green= MP

USB

1

2

~ T

...MFT(2)
...A-MF
...A-MP
...D2-MP
...D3-MP

...LON
...ALON
...D2LON
...D3LON

24V
GND

USB

_ +

5
U5/MP

2
1

RS232

RS232

RS232

Tilslutning med ZIP-USB-MP

RS232

...MFT(2)
...A-MF
...A-MP
...D2-MP
...D3-MP

...LON
...ALON
...D2LON
...D3LON

Tilslutning med ZIP-RS232

RJ11 (4/6)

Rx// Tx
EEnnaabblele
Power

ZIP- 232- KA

Power

R T
/
Rx/Tx
x x
Enable

ZIP-232-KA
ZIP- 232- KA

ZK1-GEN

Belimo
Belimo
PC
PC-Tool
- Tool

ZIP-232-KA
1
2

...MFT(2)
...A-MF
...A-MP
...D2-MP
...D3-MP

...LON
...ALON
...D2LON
...D3LON

GND
24V

Tilslutning med ZIP-232-KA
www.belimo.dk
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VAV med motoriserede armaturer og kombinerede VAV- og røgspjæld
VRP-STP

VRD3
LF24-V

VFP-300
LH24A-MF60

LH24A-MF60

°C

°C

Funktion:
Indblæsningen er trykreguleret.
Det sikrer at armaturerne altid
kan yde den indstillede luftmængde.
Den indblæste volumenstrøm
måles og styrer en volumenstrømsregulering på udsugningen
(luftbalance).

VRD3
LF24-V

Luftskifte regulering

Trykregulering

Luftskiftet i hvert rum styres af et
eller ﬂere motoriserede armaturer.
Styring kan ske fra temperaturregulator, CO2 regulator eller
indstilles manuelt fra en stillingsgiver (0--- 100%).
Armaturerne er indstillet til
en minimum og en maximum
luftmængde baseret på krav om
luftskifte eller kølebehov.

Volumenstrømsregulering

Spjældene på indblæsning og
udsugning har spring-return
motor.
LF24-V

Tilslutning.
Ved tilslutning skal forsyningsspændingen (ledning 1 og 2) vendes så alle
ledning 1 er forbundet sammen.
Ved tilslutning af styrespænding til armaturerne skal tilslutningen ske på 1(-)
og 3(+).
På VRP-STP kan LF24-V også være tilsluttet med stik.
VRD3

På VRD3 kan LF24-V kun være tilsluttet med stik.
Den fabriksmonterede “lus” på VRP-STP klemme 2 - 4 må ikke fjernes.

VRD3

Kabeldimensionering.
Benyt evt. skemaet ved dimensionering at forbindelseskabler.
LF24-V

Kabel-længde ved AC 24 V forsyning
(min. spænding AC 21.6 V)
0.75 mm2
1.5 mm2

1.0 mm2
2.5 mm2

Kabel-længde i m

LH24A-MF60

LH24A-MF60

Dimensionering [VA]

www.belimo.dk
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VAV med motoriserede armaturer og kombinerede VAV- og røgspjæld
LH24A-MF60 - Justering af fabriksindstillede
armaturer:
Max- og min-volumenstrøm i armaturet kan justeres
på LH24A-MF60 ved hjælp af PC-Tool.
Ved at indstille min- og max-stroke (slaglængde)
(~ min- og max-volumenstrøm) kan armaturet
justeres.
Det er vigtigt at armaturets fortryk er korrekt når
armaturets indstillinger ændres.
Indstilling ved hjælp af PC-Tool.
Tilslutning kan ske på service-stikket eller i samledåsen (ledning 5).

Service-stik

VRP-STP - Justering af tryk:
Trykregulator VRP-STP og tryktransducer VFP-300 (VFP-100
til lavere tryk).
A

Det ønskede tryk indstilles på trykregulatoren med ΔP: 100%
~ 300Pa, 30% ~ ca. 100Pa (med VFP-300).
Ved tryk under 100Pa kan regulatorens følsomhed ændres
med potentiometer under dækslet A. For lavere tryk drej MOD
uret. Ved max følsomhed svarer 100% til ca. 100Pa (med VFP300).

B

VFP-300 (VFP-100) er beregnet til lodret montering (med slangestudsene nedad). Efter monteringen kan det være nødvendigt at nul-justere trykføleren hvis den anvendes til lavt tryk
(f.eks under 50 Pa): Fjern trykslangen og dækslet på VFP-300
(VFP-100)og juster trimmepotentiometret til +/- lysdioderne B
på VRP-STP begge er slukkede - disse lysdioder bruges KUN
til nuljustering !
Indstilling af spjældmotorens drejeretning
Mål motor-styresignalet fra VRP-STP (klemme 1 - 6):
= 6V ~ motor står stille (er i regulering)
> 6V ~ motor åbner spjældet
< 6V ~ motor lukker spjældet
Indstil motorens drejeretning til spjældet drejer i overensstemmelse med styresignalet.

VRP-STP

Nul-justering

Bemærk
Det er IKKE muligt at forbinde ﬂere motorer parallelt til VRPSTP.
Der skal være monteret en ”lus” mellem klemme 2 og 4.

VFP-300

Drejeretningsomskifter

VFP-100
LF24-V

www.belimo.dk
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VAV med motoriserede armaturer og kombinerede VAV- og røgspjæld
VRD2 / VRD3 - Volumenstrømsmåling (indblæsning):
Belimo VRD2 / VRD3 måler volumenstrømmen i indblæsningen
via målekors i kanalen.
Volumenstrøm-signalet måles på klemme 5 (1 - 5): 2 ... 10 V
(standard) eller 0 ... 10 V. Det bruges til styring af volumenstrømmen i udsugningen.
Bemærk:
min- og max-indstillingen har ingen indﬂydelse på målingen.
Ved tilpasning af luftmængden i udsugningen kan man enten
justere kalibreringen af VRD2 / VRD3 eller ændre kalibreringsværdien på Volumenstrømsregulatoren på udsugningen (VRD2
/ VRD3).

VRD2

Kalibrering VRD2 / VRD3:
Kalibreringen indstilles med skruetrækker så U5 (volumenstrømsignalet) er 10 V ved nominel volumenstrøm (nom).
Skruetrækkeren skal have en bredde på 4 - 4,2 mm (potentiometer-hul =
). Drej MOD uret for højere spænding.

min

Kalibrering

max

Ved justering af volumenstrømmen i udsugningen kan man
justere kalibreringen på VRD2 / VRD3 så -indblæsning =
-udsugning. Det er vigtigt at gøre dette ved maximum volumenstrøm (drej MOD uret for højere volumenstrøm på udsugningen).

Specielt for VRD3
Hvis kalibreringen drejes helt med uret ændres justeringen til en
fabriks-indstilling (U5=10V ~ ∆P=150Pa).
Volumenstrømssignalet U5 på klemme 5 kan stilles til 2 ... 10 V
eller 0 ... 10 V med justerværktøjet ZTH-VAV.

VRD3

VRD2 / VRD3 - Volumenstrømsregulering på udsugning:
Volumenstrømsregulering.
Belimo VRD2 / VRD3 måler volumenstrømmen via målekors i
udsugningskanalen.
Volumenstrøm-signalet kan måles på klemme 5 (1 - 5): 2 ... 10
V (standard) eller 0 ... 10 V.
Ved tilpasning af luftmængden i udsugningen justeres kalibreringen af VRD2 / VRD3 ved maximum volumenstrøm, så
-indblæsning = -udsugning.
Skruetrækkeren skal have en bredde på 4 - 4,2 mm (potentiometer-hul =
).
Indstilling
min skal være indstillet på 0% og max på 100%.
Motorstyrespænding
(VRD2: klemme 6)
= 6V ~ motor står stille (er i regulering)
> 6V ~ motor åbner spjældet
< 6V ~ motor lukker spjældet
Indstil motorens drejeretning til spjældet drejer i overensstemmelse med styresignalet.
Specielt for VRD3
Hvis kalibreringen drejes helt med uret ændres justeringen til en
fabriks-indstilling (U5=10V ~ ∆P=150Pa).
Volumenstrømssignalet U5 på klemme 5 kan stilles til 2 ... 10 V
eller 0 ... 10 V med justerværktøjet ZTH-VAV.
Spjældmotor skal tilsluttes via stikket, der er ingen tilslutningsmulighed på klemrækken.

www.belimo.dk
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VAV med motoriserede armaturer og kombinerede VAV- og røgspjæld
BELIMO PC-Tool:
Med PC-Tool kan parametre som gangtid, styrespændingens arbejdsområde, stillingssignal, moment m.m. indstilles.
Når en mortor er tilsluttet PC-Tool kan dens funktioner testes og
der kan køres en “trend”, hvorved motorens funktion kan testes
både styret af anlæggets automatik og styret fra PC-Tool.
Motorens indstillinger bliver gemt og kan printes ud. Optages en
“trend” bliver den også gemt og kan bruges i forbindelse med
anlægs-dokumentationen.
PC-Tool installeres normalt på en bærbar computer og sammen
med en interface converter (ZIP-RS232, ZIP-232-KA eller ZIP-USB
- PM) kan motoren kommunikere med komputeren.
PC-Tool kan bruges på motorer af typen -MF, -MP, -MFT, MFT2.

USB 2.0 cable
with A to B plug
(included with ZIP-USB-MP)

USB
~ T

USB 2.0 cable
with A to B plug
(included with ZIP-USB-MP)

_

RJ11 (4/6)

USB

+

AC 24 V
DC 24 V

RJ11 (4/6)

Belimo
PC-Tool

ZK2-GEN

Belimo
PC-Tool

ZK1-GEN
MP

...A-MF
...A-MP
....D3-MP
...D2-MP
...ALON
...D2LON
....DLON

GND

white= GND
blue = not connected
green= MP

USB

1

2

~ T

...MFT(2)
...A-MF
...A-MP
...D2-MP
...D3-MP

...LON
...ALON
...D2LON
...D3LON

24V
GND

USB

_ +

5
U5/MP

2
1

RS232

RS232

RS232

Tilslutning med ZIP-USB-MP

RS232

...MFT(2)
...A-MF
...A-MP
...D2-MP
...D3-MP

...LON
...ALON
...D2LON
...D3LON

Tilslutning med ZIP-RS232

RJ11 (4/6)

Rx// Tx
EEnnaabblele
Power

ZIP- 232- KA

Power

R T
/
Rx/Tx
x x
Enable

ZIP-232-KA
ZIP- 232- KA

ZK1-GEN

Belimo
Belimo
PC
PC-Tool
- Tool

ZIP-232-KA
1
2

...MFT(2)
...A-MF
...A-MP
...D2-MP
...D3-MP

...LON
...ALON
...D2LON
...D3LON

GND
24V

Tilslutning med ZIP-232-KA
www.belimo.dk
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VAV med motoriserede spjæld på indblæsning og udsugning
VRP-STP

Luftskiftet i hvert rum styres af
zone-spjældene.
Styring kan ske fra temperaturregulator, CO2 regulator eller
indstilles manuelt fra en stillingsgiver (0--- 100%).

VRD3
NM24A-V

VFP-300

LM24A-SR
LM24A-SR

Minimum og maximum volumenstrøm bestemmes af zonespjældenes mekaniske stillingsbegrænsning.
Funktion:
Indblæsningen er trykreguleret.
Det sikrer at armaturerne altid
kan yde den indstillede luftmængde.
Den indblæste volumenstrøm
måles og styrer en volumenstrømsregulering på udsugningen
(luftbalance).

°C

°C

NMV-D3-MP
LM24A-SR
LM24A-SR

Luftskifte regulering

Volumenstrømsregulering

Tilslutning.
Ved tilslutning skal forsyningsspændingen (ledning 1 og 2) vendes så alle
ledning 1 er forbundet sammen.

24V

1 2 3 5

Trykregulering

NM24A-V

Ved tilslutning af extern styrespænding til zone-spjældene skal tilslutningen
ske på 1(-) og 3(+).
1 2 3 4 5 6 7

VRP-STP

VFP-300

NM24A-V kan også være tilsluttet VRP-STP med stik.
1 2 3 4 5 6 7

NMV-D3-MP

1 2 3 5

xx

1 2 3 5

LM24A-SR

1 2 3 5

LM24A-SR

1 2 3 5

xx

1 2 3 5

LM24A-SR

1 2 3 5

LM24A-SR

Kabeldimensionering.
Benyt evt. skemaet ved dimensionering at forbindelseskabler.

°C

Kabel-længde ved AC 24 V forsyning
(min. spænding AC 21.6 V)
0.75 mm2
1.5 mm2

1.0 mm2
2.5 mm2

Kabel-længde i m

1 2 3 5

VRD3

°C

Dimensionering [VA]

www.belimo.dk
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VAV med motoriserede spjæld på indblæsning og udsugning
VRP-STP - Justering af tryk:
Trykregulator VRP-STP og tryktransducer VFP-300 (VFP-100
til lavere tryk).
A

Det ønskede tryk indstilles på trykregulatoren med ΔP: 100%
~ 300Pa, 30% ~ ca. 100Pa (med VFP-300).
Ved tryk under 100Pa kan regulatorens følsomhed ændres
med potentiometer under dækslet A. For lavere tryk drej MOD
uret. Ved max følsomhed svarer 100% til ca. 100Pa (med VFP300).

B

VFP-300 (VFP-100) er beregnet til lodret montering (med slangestudsene nedad). Efter monteringen kan det være nødvendigt at nul-justere trykføleren hvis den anvendes til lavt tryk
(f.eks under 50 Pa): Fjern trykslangen og dækslet på VFP-300
(VFP-100)og juster trimmepotentiometret til +/- lysdioderne B
på VRP-STP begge er slukkede - disse lysdioder bruges KUN
til nuljustering !
Indstilling af spjældmotorens drejeretning
Mål motor-styresignalet fra VRP-STP (klemme 1 - 6):
= 6V ~ motor står stille (er i regulering)
> 6V ~ motor åbner spjældet
< 6V ~ motor lukker spjældet
Indstil motorens drejeretning til spjældet drejer i overensstemmelse med styresignalet.

VRP-STP

Nul-justering

Bemærk
Det er IKKE muligt at forbinde ﬂere motorer parallelt til VRPSTP.
Der skal være monteret en ”lus” mellem klemme 2 og 4.

VFP-300

Drejeretningsomskifter

VFP-100
NM24A-V

www.belimo.dk
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VAV med motoriserede spjæld på indblæsning og udsugning
VRD2 / VRD3
Volumenstrømsmåling.
Belimo VRD2 / VRD3 måler volumenstrømmen i indblæsningen
via målekors i kanalen.
Volumenstrøm-signalet måles på klemme 5 (1 - 5): 2 ... 10 V
(standard) eller 0 ... 10 V. Det bruges til styring af volumenstrømmen i udsugningen.
Bemærk:
min- og max-indstillingen har ingen indﬂydelse på målingen.

Bemærk:
Stillingen af min
og max er uden
betydning!

VRD2
Ved tilpasning af luftmængden i udsugningen kan man enten
justere kalibreringen af VRD2 / VRD3 eller ændre kalibreringsværdien på volumenstrømsregulatoren på udsugningen (NMVD2-MP).
Kalibrering VRD2 / VRD3
Kalibreringen indstilles med skruetrækker så U5 (volumenstrømsignalet) er 10 V ved nominel volumenstrøm (nom).
Skruetrækkeren skal have en bredde på 4 - 4,2 mm (potentiometer-hul =
). Drej MOD uret for højere spænding.

min

Kalibrering

max

Ved justering af volumenstrømmen i udsugningen kan man
justere kalibreringen på VRD2 / VRD3 så -indblæsning =
-udsugning. Det er vigtigt at gøre dette ved maximum volumenstrøm (drej MOD uret for højere volumenstrøm på udsugningen).

Specielt for VRD3
Hvis kalibreringen drejes helt med uret ændres justeringen til en
fabriks-indstilling (U5=10V ~ ∆P=150Pa).
Volumenstrømssignalet U5 på klemme 5 kan stilles til 2 ... 10 V
eller 0 ... 10 V med justerværktøjet ZTH-VAV.

VRD3

Indstilling:
VRD2 / VRD3: nim og max indstillingen er uden betydning
NMV-D3-MP: max = nom
min = 0
”Flueben” i ”Shut-off oper.”

www.belimo.dk
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VAV med motoriserede spjæld på indblæsning og udsugning
Programmering af NMV-D3-MP.
Volumenstrømsregulatoren kan programmeres med ZTH-VAV
og PC-Tool.

Tilslutning af luftslanger til målekors

Service-stik til PC-Tool og ZTH-VAV

Service-knap 2 og status-lampe

Service-knap 1 og power-lampe

Med ZTH-VAV kan følgende indstilles:
min.: Volumenstrømmen ved 2 V styresignal
max.: Volumenstrømmen ved 10 V styresignal.
Mode: Styresignal 0... 10 V, 2... 10V eller konstant volumenstrøm.
Drejeretning: Om motoren skal dreje CW eller CCW (med eller
mod uret) for at øge volumenstrømmen.
Med PC-Tool kan følgende indstilles:
min.: Volumenstrømmen ved 2 V styresignal
max.: Volumenstrømmen ved 10 V styresignal.
Mode: Styresignal 0... 10 V, 2... 10V eller konstant volumenstrøm.
Kalibreringsværdi: Tal der bestemmer hvormeget luft regulato
ren giver ved 10 V styresignal. Højere tal = højere Volumenstrøm.
nom.: Hvor mange m3/t regulatoren giver ved 10 V styresignal
BEMÆRK: Den faktiske volumenstrøm bliver ikke ændret ved
at ændre denne værdi.
Service-knap 1: Lyser grønt når forsyningsspænding er OK. Ved tryk starter manuel
adaption: Motoren kører til de mekaniske endestop, positionerne huskes og gangtiden
beregnes.
Service-knap 2: Blinker i takt med service-knap 1 når motoren er i regulering og volumenstrømmen er OK. Lampen blinker ved kommunikation med ZEV og PC-Tool.
Ved tryk sendes motor-adresse til UK24LON ved opkobling på MP-Bus.
Hurtig funktionscheck
1)
Fjern forbindelsen til Y (ledning 3). Motoren skal køre til Vmin.
2)
Kortslut ledning 3 til 1 (sort). Er motoren programmeret til 2... 10 V styresignal
skal spjældet lukke.
3)
Kortslut Y (ledning 3) til 2 (rød). Motoren skal køre til Vmax.

BELIMO PC-Tool

nom

Kalibreringsværdi

Programmering

www.belimo.dk

Ret de indstillinder der skal ændres (der kommer et rødt X over motoren i højre side).
Tryk på “Write” og de nye værdier bliver læst ind i motoren (der kommer et grønt V over motoren i
højre side).
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VAV med motoriserede spjæld på indblæsning og udsugning
BELIMO PC-Tool
Med PC-Tool kan parametre som gangtid, styrespændingens arbejdsområde, stillingssignal, moment m.m. indstilles.
Når en mortor er tilsluttet PC-Tool kan dens funktioner testes og
der kan køres en “trend”, hvorved motorens funktion kan testes
både styret af anlæggets automatik og styret fra PC-Tool.
Motorens indstillinger bliver gemt og kan printes ud. Optages en
“trend” bliver den også gemt og kan bruges i forbindelse med
anlægs-dokumentationen.
PC-Tool installeres normalt på en bærbar computer og sammen
med en interface converter (ZIP-RS232, ZIP-232-KA eller ZIP-USB
- PM) kan motoren kommunikere med komputeren.
PC-Tool kan bruges på motorer af typen -MF, -MP, -MFT, MFT2.

USB 2.0 cable
with A to B plug
(included with ZIP-USB-MP)

USB
~ T

USB 2.0 cable
with A to B plug
(included with ZIP-USB-MP)

_

RJ11 (4/6)

USB

+

AC 24 V
DC 24 V

RJ11 (4/6)

Belimo
PC-Tool

ZK2-GEN

Belimo
PC-Tool

ZK1-GEN
MP

...A-MF
...A-MP
....D3-MP
...D2-MP
...ALON
...D2LON
....DLON

GND

white= GND
blue = not connected
green= MP

USB

1

2

~ T

...MFT(2)
...A-MF
...A-MP
...D2-MP
...D3-MP

...LON
...ALON
...D2LON
...D3LON

24V
GND

USB

_ +

5
U5/MP

2
1

RS232

RS232

RS232

Tilslutning med ZIP-USB-MP

RS232

...MFT(2)
...A-MF
...A-MP
...D2-MP
...D3-MP

...LON
...ALON
...D2LON
...D3LON

Tilslutning med ZIP-RS232

RJ11 (4/6)

Rx// Tx
EEnnaabblele
Power

ZIP- 232- KA

Power

R T
/
Rx/Tx
x x
Enable

ZIP-232-KA
ZIP- 232- KA

ZK1-GEN

Belimo
Belimo
PC
PC-Tool
- Tool

ZIP-232-KA
1
2

...MFT(2)
...A-MF
...A-MP
...D2-MP
...D3-MP

...LON
...ALON
...D2LON
...D3LON

GND
24V

Tilslutning med ZIP-232-KA
www.belimo.dk
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VAV med motoriserede armaturer uden volumenstrømsmåling
Luftskiftet i hvert rum styres af et eller
ﬂere motoriserede armaturer.
Styring kan ske fra temperaturregulator, CO2 regulator eller indstilles manuelt fra en stillingsgiver (0--- 100%).
Armaturerne er indstillet til en minimum og en maximum luftmængde
baseret på krav om luftskifte eller
kølebehov.

VRP-STP
NM24A-MF
VFP-300

LH24A-MF60

LH24A-MF60

°C

°C

Funktion:
Indblæsningen er trykreguleret. Det
sikrer at armaturerne altid kan yde den
indstillede luftmængde.
Spjældet på udsugningen er koblet
som slave til tryk-reguleringsspjældet:
D.v.s. spjældpositionen bliver overført
til udsugningen.

NM24A-MF

Luftskifte regulering

Trykregulering

Tilslutning.
Ved tilslutning skal forsyningsspændingen (ledning 1 og 2) vendes så alle
ledning 1 er forbundet sammen.

24V

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 5

Slavekobling

VRP-STP

VFP-300

Ved tilslutning af extern styrespænding til armaturerne skal tilslutningen ske
på 1(-) og 3(+).
Den fabriksmonterede “lus” på VRP-STP klemme 2 - 4 må ikke fjernes.

NM24A-MF

Programmeret som "VAV-motor"

1 2 3 5

NMA24-MF

1 2 3 5

LH24A-MF60

Kabeldimensionering.
Benyt evt. skemaet ved dimensionering at forbindelseskabler.

1 2 3 5

1 2 3 5

xx

°C

Kabel-længde ved AC 24 V forsyning
(min. spænding AC 21.6 V)

LH24A-MF60

xx

0.75 mm2
1.5 mm2

1.0 mm2
2.5 mm2

Kabel-længde i m

1 2 3 5

°C

Dimensionering [VA]

www.belimo.dk
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VAV med motoriserede armaturer uden volumenstrømsmåling
LH24A-MF60 - Justering af fabriksindstillede
armaturer:
Justering af fabriksindstillede armaturer.
Max- og min-volumenstrøm i armaturet kan justeres
på LH24A-MF60 ved hjælp af PC-Tool.
Ved at indstille min- og max-stroke (slaglængde)
(~ min- og max-volumenstrøm) kan armaturet
justeres.
Det er vigtigt at armaturets fortryk er korrekt når
armaturets indstillinger ændres.
Service-stik

Indstilling ved hjælp af PC-Tool.
Tilslutning kan ske på service-stikket eller i samledåsen (ledning 5).
VRP-STP - Justering af tryk:
Trykregulator VRP-STP og tryktransducer VFP-300 (VFP-100
til lavere tryk).
Det ønskede tryk indstilles på trykregulatoren med ΔP: 100%
~ 300Pa, 30% ~ ca. 100Pa (med VFP-300).
Ved tryk under 100Pa kan regulatorens følsomhed ændres
med potentiometer under dækslet A. For lavere tryk drej MOD
uret. Ved max følsomhed svarer 100% til ca. 100Pa (med VFP300).

A

B

VFP-300 (VFP-100) er beregnet til lodret montering (med slangestudsene nedad). Efter monteringen kan det være nødvendigt at nul-justere trykføleren hvis den anvendes til lavt tryk
(f.eks under 50 Pa): Fjern trykslangen og dækslet på VFP-300
(VFP-100)og juster trimmepotentiometret til +/- lysdioderne B
på VRP-STP begge er slukkede - disse lysdioder bruges KUN
til nuljustering !

VRP-STP

Indstilling af spjældmotorens drejeretning
Mål motor-styresignalet fra VRP-STP (klemme 1 - 6):
= 6V ~ motor står stille (er i regulering)
> 6V ~ motor åbner spjældet
< 6V ~ motor lukker spjældet
Indstil motorens drejeretning til spjældet drejer i overensstemmelse med styresignalet.
Bemærk
Det er IKKE muligt at forbinde ﬂere motorer parallelt til VRPSTP.
Der skal være monteret en ”lus” mellem klemme 2 og 4.

Nul-justering

VFP-300
Drejeretningsomskifter

NM24A-MF
VFP-100
Motoren er programmeret til VAV så styresignalet er 6 V ±4 V.
Stillingssignalet (5) bruges til styring af slavespjældet på udsugningen. For tilpasning af volumenstrømmen på udsugningen indstilles stillingssignalet med PC-Tool til luftbalance.
www.belimo.dk
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VAV med motoriserede armaturer uden volumenstrømsmåling
Indstilling af slavespjæld “For lidt luft på udsugningen”:

HT
MFSJO
V
H
LSF
MUSZ
B
O
TJH 7

JOHT
4UJMM ME 
¿ME
FTQK
¿
K
W
B
M
TQ
T
BM
TJHO
4UZSF 7

 

7




Er volumenstrømmen på udsugningen for lille ændres styresignalet på slavespjældet til f.eks. 2 ... 8 V.
Det bevirker en forskydning mellem de to spjæld: Slavespjældet vil åbne mere end trykreguleringsspjældet.


  %SFKFWJOLFM





'PSTLZEOJOH
Ændring af styresignalet med PC-Tool:
Forbind PC med slavemotoren og start
PC-Tool (v. 4,3).
På fanebladet “Conﬁguration” ændres
“Controlsignal Y” til “DC - variable” og
“Stop” til f.eks. 8 V.
Derefter trykkes på “knappen” “Write”.

Indstilling af slavespjæld “For meget luft på udsugningen”:



Er volumenstrømmen på udsugningen for stor ændres styresignalet på slavespjældet til f.eks. 2 ... 12 V.
Det bevirker en forskydning mellem de to spjæld: Slavespjældet
vil åbne mindre end trykreguleringsspjældet.

ME
K¿
Q
T
BWF
MTM
Ændring af stillingssignalet sker med PC-Tool.
B
O
TJH 7

F
T
S
JOH
4UZ 
VMFS
H

F
S


USZL
OBM 7
H
J
T

JOHT
4UJMM ME 
TQK¿

7
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'PSTLZEOJOH
Ændring af styresignalet med PC-Tool:
Forbind PC med slavemotoren og start
PC-Tool (v. 4,3).
På fanebladet “Conﬁguration” ændres
“Controlsignal Y” til “DC - variable” og
“Stop” til f.eks. 12 V.
Derefter trykkes på “knappen” “Write”.

www.belimo.dk
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VAV med motoriserede armaturer uden volumenstrømsmåling
BELIMO PC-Tool
Med PC-Tool kan parametre som gangtid, styrespændingens arbejdsområde, stillingssignal, moment m.m. indstilles.
Når en mortor er tilsluttet PC-Tool kan dens funktioner testes og
der kan køres en “trend”, hvorved motorens funktion kan testes
både styret af anlæggets automatik og styret fra PC-Tool.
Motorens indstillinger bliver gemt og kan printes ud. Optages en
“trend” bliver den også gemt og kan bruges i forbindelse med
anlægs-dokumentationen.
PC-Tool installeres normalt på en bærbar computer og sammen
med en interface converter (ZIP-RS232, ZIP-232-KA eller ZIP-USB
- PM) kan motoren kommunikere med komputeren.
PC-Tool kan bruges på motorer af typen -MF, -MP, -MFT, MFT2.

USB 2.0 cable
with A to B plug
(included with ZIP-USB-MP)

USB
~ T

USB 2.0 cable
with A to B plug
(included with ZIP-USB-MP)

_

RJ11 (4/6)

USB

+

AC 24 V
DC 24 V

RJ11 (4/6)

Belimo
PC-Tool

ZK2-GEN

Belimo
PC-Tool

ZK1-GEN
MP

...A-MF
...A-MP
....D3-MP
...D2-MP
...ALON
...D2LON
....DLON

GND

white= GND
blue = not connected
green= MP

USB

1

2

~ T

...MFT(2)
...A-MF
...A-MP
...D2-MP
...D3-MP

...LON
...ALON
...D2LON
...D3LON

24V
GND

USB

_ +

5
U5/MP

2
1

RS232

RS232

RS232

Tilslutning med ZIP-USB-MP

RS232

...MFT(2)
...A-MF
...A-MP
...D2-MP
...D3-MP

...LON
...ALON
...D2LON
...D3LON

Tilslutning med ZIP-RS232

RJ11 (4/6)

Rx// Tx
EEnnaabblele
Power

ZIP- 232- KA

Power

R T
/
Rx/Tx
x x
Enable

ZIP-232-KA
ZIP- 232- KA

ZK1-GEN

Belimo
Belimo
PC
PC-Tool
- Tool

ZIP-232-KA
1
2

...MFT(2)
...A-MF
...A-MP
...D2-MP
...D3-MP

...LON
...ALON
...D2LON
...D3LON

GND
24V

Tilslutning med ZIP-232-KA
www.belimo.dk
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VAV med faste armaturer
Luftskiftet i hvert rum styres af
VAV-regulatorerne på indblæsning og udsugning.
Styring kan ske fra temperaturregulator, CO2 regulator eller
indstilles manuelt fra en stillingsgiver (0--- 100%).
VAV-regulatorerne er indstillet
til en minimum og en maximum
luftmængde baseret på krav om
luftskifte eller kølebehov.

NMV-D3-MP

°C

NMV-D3-MP

Luftskifte regulering

24V
- +

Tilslutning.
Ved tilslutning af NMV-D3-MP skal forsyningsspændingen (ledning 1 og 2) vendes så alle ledning 1 er forbundet sammen.

1 2 3 5

NMV-D3-MP

1 2 3 5

NMV-D3-MP

1 2 3 5

xx

Ved tilslutning af extern styrespænding skal tilslutningen ske på
1(-) og 3(+).

°C
Kabeldimensionering.
Benyt evt. skemaet ved dimensionering at forbindelseskabler.
Kabel-længde ved AC 24 V forsyning
(min. spænding AC 21.6 V)
1.0 mm2
2.5 mm2

Kabel-længde i m

0.75 mm2
1.5 mm2

Dimensionering [VA]

www.belimo.dk
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VAV med faste armaturer
Programmering af NMV-D3-MP.
Volumenstrømsregulatoren kan programmeres med ZTH-VAV
og PC-Tool.

Tilslutning af luftslanger til målekors

Service-stik til PC-Tool og ZTH-VAV

Service-knap 2 og status-lampe

Service-knap 1 og power-lampe

Med ZTH-VAV kan følgende indstilles:
min.: Volumenstrømmen ved 2 V styresignal
max.: Volumenstrømmen ved 10 V styresignal.
Mode: Styresignal 0... 10 V, 2... 10V eller konstant volumenstrøm.
Drejeretning: Om motoren skal dreje CW eller CCW (med eller
mod uret) for at øge volumenstrømmen.
Med PC-Tool kan følgende indstilles:
min.: Volumenstrømmen ved 2 V styresignal
max.: Volumenstrømmen ved 10 V styresignal.
Mode: Styresignal 0... 10 V, 2... 10V eller konstant volumenstrøm.
Kalibreringsværdi: Tal der bestemmer hvormeget luft regulatoren
giver ved 10 V styresignal. Højere tal = højere volumenstrøm.
nom.: Hvor mange m3/t regulatoren giver ved 10 V styresignal
BEMÆRK: Den faktiske volumenstrøm bliver ikke ændret ved
at ændre denne værdi.
Service-knap 1: Lyser grønt når forsyningsspænding er OK. Ved tryk starter manuel
adaption: Motoren kører til de mekaniske endestop, positionerne huskes og gangtiden
beregnes.
Service-knap 2: Blinker i takt med service-knap 1 når motoren er i regulering og volumenstrømmen er OK. Lampen blinker ved kommunikation med ZEV og PC-Tool.
Ved tryk sendes motor-adresse til UK24LON ved opkobling på MP-Bus.
Hurtig funktionscheck
1)
Fjern forbindelsen til Y (ledning 3). Motoren skal køre til Vmin.
2)
Kortslut ledning 3 til 1 (sort). Er motoren programmeret til 2... 10 V styresignal
skal spjældet lukke.
3)
Kortslut Y (ledning 3) til 2 (rød). Motoren skal køre til Vmax.

BELIMO PC-Tool

nom

Kalibreringsværdi

Programmering

www.belimo.dk

Ret de indstillinder der skal ændres (der kommer et rødt X over motoren i højre side).
Tryk på “Write” og de nye værdier bliver læst ind i motoren (der kommer et grønt V over motoren i
højre side).
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VAV med faste armaturer
BELIMO PC-Tool:
Med PC-Tool kan parametre som gangtid, styrespændingens arbejdsområde, stillingssignal, moment m.m. indstilles.
Når en mortor er tilsluttet PC-Tool kan dens funktioner testes og
der kan køres en “trend”, hvorved motorens funktion kan testes
både styret af anlæggets automatik og styret fra PC-Tool.
Motorens indstillinger bliver gemt og kan printes ud. Optages en
“trend” bliver den også gemt og kan bruges i forbindelse med
anlægs-dokumentationen.
PC-Tool installeres normalt på en bærbar computer og sammen
med en interface converter (ZIP-RS232, ZIP-232-KA eller ZIP-USB
- PM) kan motoren kommunikere med komputeren.
PC-Tool kan bruges på motorer af typen -MF, -MP, -MFT, MFT2.

USB 2.0 cable
with A to B plug
(included with ZIP-USB-MP)

USB
~ T

USB 2.0 cable
with A to B plug
(included with ZIP-USB-MP)

_

RJ11 (4/6)

USB

+

AC 24 V
DC 24 V

RJ11 (4/6)

Belimo
PC-Tool

ZK2-GEN

Belimo
PC-Tool

ZK1-GEN
MP

...A-MF
...A-MP
....D3-MP
...D2-MP
...ALON
...D2LON
....DLON

GND

white= GND
blue = not connected
green= MP

USB

1

2

~ T

...MFT(2)
...A-MF
...A-MP
...D2-MP
...D3-MP

...LON
...ALON
...D2LON
...D3LON

24V
GND

USB

_ +

5
U5/MP

2
1

RS232

RS232

RS232

Tilslutning med ZIP-USB-MP

RS232

...MFT(2)
...A-MF
...A-MP
...D2-MP
...D3-MP

...LON
...ALON
...D2LON
...D3LON

Tilslutning med ZIP-RS232

RJ11 (4/6)

Rx// Tx
EEnnaabblele
Power

ZIP- 232- KA

Power

R T
/
Rx/Tx
x x
Enable

ZIP-232-KA
ZIP- 232- KA

ZK1-GEN

Belimo
Belimo
PC
PC-Tool
- Tool

ZIP-232-KA
1
2

...MFT(2)
...A-MF
...A-MP
...D2-MP
...D3-MP

...LON
...ALON
...D2LON
...D3LON

GND
24V

Tilslutning med ZIP-232-KA
www.belimo.dk
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VAV med motoriserede armaturer og LON-styring
VRP-M-STP

VRD3
NM24A-V-ST

VFP-300
LH24A-MF60

LH24A-MF60

°C

°C

UK24LON
NMV-D3-MP

Luftskifte regulering

Trykregulering

Volumenstrømsregulering

Luftskiftet i hvert rum styres af et eller flere motoriserede armaturer.
Styring kan ske fra temperaturregulator, CO2 regulator eller
indstilles manuelt fra en stillingsgiver (0--- 100%).
Armaturerne er indstillet til en minimum og en maximum luftmængde baseret på krav om luftskifte eller kølebehov.

MP-Bus

Kommunikation og styring på MP-Bussen
Styring:
Tryk på indblæsning
Volumenstrøm på udsugningen
Aflæsning:
Aktuelt tryk på indblæsning
Spjældstilling på trykreguleringsspjæld
Volumenstrøm på indblæsning
Volumenstrøm på udsugning
Spjældstilling på udsugning

Funktion:
Indblæsningen er trykreguleret. Det sikrer at armaturerne altid
kan yde den indstillede luftmængde.
Den indblæste volumenstrøm måles og styrer en volumenstrømsregulering på udsugningen (luftbalance).
Trykregulering og VAV-regulering er sammenkoblet på bus (MPBus) og kan via gateway UK24LON kommunikere med overordnet styring via LON.

NM24A-V-ST

-+
1 2

MP-Bus
Stik

5

VRP-M-STP

LON-talk

VRD3

-+
24V

NMV-D3-MP

LH24A-MF

LH24A-MF

www.belimo.dk
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VAV med motoriserede armaturer og LON-styring
LH24A-MF60 - Justering af fabriksindstillede
armaturer:
Max- og min-volumenstrøm i armaturet kan justeres
på LH24A-MF60 ved hjælp af PC-Tool.
Ved at indstille min- og max-stroke (slaglængde)
(~ min- og max-volumenstrøm) kan armaturet
justeres.
Det er vigtigt at armaturets fortryk er korrekt når
armaturets indstillinger ændres.
Indstilling ved hjælp af PC-Tool.
Tilslutning kan ske på service-stikket eller i samledåsen (ledning 5).

Service-stik

VRP-M-STP - Justering af tryk:
Trykregulator VRP-M-STP med tryktransducer VFP-300 (VFP100 til lavere tryk).
Nul-justering
VFP-300 (VFP-100) er beregnet til lodret montering (med slangestudsene nedad). Efter monteringen kan det være nødvendigt at nul-justere trykføleren hvis den anvendes til lavt tryk
(f.eks under 50 Pa): Fjern trykslangen og dækslet på VFP-300
(VFP-100)og juster trimmepotentiometret til lysdioden A på
VRP-M-STP er slukket.

Stik til motor

Stik til
tryktransducer

Regulering:
Regulatoren kan enten køre variabelt tryk styret fra CTS via
LON, eller konstant forudindstillet tryk (indstilles med PC-Tool).
Ved variabelt tryk er arbejdsområdet Pmin - Pmax
Ved konstant tryk indstilles Pmin eller Pmax til det ønskede
tryk og regulatoren tvangsstyres til Pmin eller Pmax på
klemme 7.

Bemærk
Det er IKKE muligt at forbinde flere motorer parallelt til VRP-MSTP, da motoren styres som en on-off motor:
= 6V ~ motor står stille (er i regulering)
> 6V ~ motor åbner spjældet
< 6V ~ motor lukker spjældet

VRP-M-STP

A

Indstilling af spjældmotorens drejeretning efter lysdioderne V+
og V-:
Lyser V+ skal motoren lukke
Lyser V- skal motoren åbne
Drejeretningen indstilles på motoren

Nul-justering

VFP-300

Drejeretningsomskifter

VFP-100
NM24A-V-ST

www.belimo.dk
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VAV med motoriserede armaturer og LON-styring
Programmering af VRP-M-STP:
VRP-M kan programmeres med ZTH-VAV og PC-Tool.
Med ZTH-VAV kan følgende indstilles:
Pnom: Regulatorens maksimale tryk
Pmin: Tryk ved 2 V styresignal
Pmax: Tryk ved 10 V styresignal
Mode: Styresignal 0... 10 V, 2... 10V
Med PC-Tool kan følgende indstilles:
Pnom: Regulatorens maksimale tryk (~ U5 = 10 V)
Pmin: Tryk ved 2 V styresignal
Pmax: Tryk ved 10 V styresignal.
Mode: Styresignal 0... 10 V, 2... 10V

Stik til PC-Tool
og ZTH-VAV
BELIMO PC-Tool:
Ændring af maksimalt tryk
Transducer = VFP-300, 0... 300 Pa
Ønske: Arbejdsområde = 0... 100Pa
Ret tallet i ruden Pnom til “100” og tryk på “Write”.
Regulatoren arbejder nu i området 0 - 100 Pa og U5-signalet er 10 V ved 100 Pa.
Indstilling af konstant tryk
Indstillingen er som eksemplet ovenfor.
Skriv det ønskede tryk i ruden “Pmin” og tryk på “Write”.
Regulatoren vil nu holde et konstant tryk som svarer til den
indstillede Pmin.
Det forudsættes at der ikke er tilsluttet styresignal til
klemme 3.

www.belimo.dk
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VAV med motoriserede armaturer og LON-styring
VRD2 / VRD3 - Volumenstrømsmåling:
Belimo VRD2 / VRD3 måler volumenstrømmen i indblæsningen
via målekors i kanalen.
Volumenstrøm-signalet måles på klemme 5 (1 - 5): 2 ... 10 V
(standard) eller 0 ... 10 V. Det bruges til styring af volumenstrømmen i udsugningen.
Bemærk:
min- og max-indstillingen har ingen indflydelse på målingen.
Ved tilpasning af luftmængden i udsugningen kan man enten
justere kalibreringen af VRD2 / VRD3 eller ændre kalibreringsværdien på volumenstrømsregulatoren på udsugningen (NMVD3-MP).

Bemærk:
Stillingen af min
og max er uden
betydning!

VRD2

Kalibrering VRD2 / VRD3
Kalibreringen indstilles med skruetrækker så U5 (volumenstrømsignalet) er 10 V ved nominel volumenstrøm (nom).
Skruetrækkeren skal have en bredde på 4 - 4,2 mm (potentiometer-hul =
). Drej MOD uret for højere spænding.

min

Kalibrering

max

Ved justering af volumenstrømmen i udsugningen kan man
justere kalibreringen på VRD2 / VRD3 så -indblæsning =
-udsugning. Det er vigtigt at gøre dette ved maximum volumenstrøm (drej MOD uret for højere volumenstrøm på udsugningen).

Specielt for VRD3
Hvis kalibreringen drejes helt med uret ændres justeringen til en
fabriks-indstilling (U5=10V ~ ∆P=150Pa).
Volumenstrømssignalet U5 på klemme 5 kan stilles til 2 ... 10 V
eller 0 ... 10 V med justerværktøjet ZTH-VAV.

VRD3

Indstilling:
VRD2 / VRD3: min og max indstillingen er uden betydning

www.belimo.dk
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VAV med motoriserede armaturer og LON-styring
Programmering af NMV-D3-MP.
Volumenstrømsregulatoren kan programmeres med ZTH-VAV
og PC-Tool.

Tilslutning af luftslanger til målekors

Service-stik til PC-Tool og ZTH-VAV

Service-knap 2 og status-lampe

Service-knap 1 og power-lampe

Med ZTH-VAV kan følgende indstilles:
min.: Volumenstrømmen ved 2 V styresignal
max.: Volumenstrømmen ved 10 V styresignal.
Mode: Styresignal 0... 10 V, 2... 10V eller konstant volumenstrøm.
Drejeretning: Om motoren skal dreje CW eller CCW (med eller
mod uret) for at øge volumenstrømmen.
Med PC-Tool kan følgende indstilles:
min.: Volumenstrømmen ved 2 V styresignal
max.: Volumenstrømmen ved 10 V styresignal.
Mode: Styresignal 0... 10 V, 2... 10V eller konstant volumenstrøm.
Kalibreringsværdi: Tal der bestemmer hvormeget luft regulatoren
giver ved 10 V styresignal. Højere tal = højere volumenstrøm.
nom.: Hvor mange m3/t regulatoren giver ved 10 V styresignal
BEMÆRK: Den faktiske volumenstrøm bliver ikke ændret ved
at ændre denne værdi.
Service-knap 1: Lyser grønt når forsyningsspænding er OK. Ved tryk starter manuel
adaption: Motoren kører til de mekaniske endestop, positionerne huskes og gangtiden
beregnes.
Service-knap 2: Blinker i takt med service-knap 1 når motoren er i regulering og volumenstrømmen er OK. Lampen blinker ved kommunikation med ZEV og PC-Tool.
Ved tryk sendes motor-adresse til UK24LON ved opkobling på MP-Bus.
Hurtig funktionscheck
1)
Fjern forbindelsen til Y (ledning 3). Motoren skal køre til Vmin.
2)
Kortslut ledning 3 til 1 (sort). Er motoren programmeret til 2... 10 V styresignal
skal spjældet lukke.
3)
Kortslut Y (ledning 3) til 2 (rød). Motoren skal køre til Vmax.

BELIMO PC-Tool

nom
Shut-off opr.
Kalibreringsværdi

Indstilling:
NMV-D3-MP som “slave”:
max = nom
min = 0
”Flueben” i ”Shut-off oper.”
Programmering

www.belimo.dk

Ret de indstillinder der skal ændres (der kommer et rødt X over motoren i højre side).
Tryk på “Write” og de nye værdier bliver læst ind i motoren (der kommer et grønt V over motoren i
højre side).
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VAV med motoriserede armaturer og LON-styring
Før et system kan tages i brug, skal de tilsluttede motorer adresseres. D.v.s. UK24LON-modulet tildeler hver motor en adresse, så
bus-kommunikationen kan fungere.

2

3

Manuel adressering
1) Brug MP-adresse-vælger (11) til at vælge den ønskede adesse.
2) Tryk på MP-adresserings-knappen (10) i 2 sek.
3) Adresserings-indikatoren (5) vil nu blinke langsomt.
UK24-LON

Node

16

Status

MFT - H

Test

Ser vice

Set

8
a

Power

MP-Com.
0V 24V Y U/MP

b

15 14

1
2
3
4
5
6
7
8

Up

IC-DZ.03

LonT alk

13

Power-lampe
Fejl-indikator
Test-lampe
MP-adresse
Adresserings-indikator
Neuron-ID
Status-lampe
Service-knap

0V 24V n.c.

12 11 10

9
10
11
12
13
14
15
16

9

Driftspændingstilslutning
MP-adressering
MP-adresse-vælger
Test-knap
MP-BUS tilslutning
Tilslutning af PC-Tool
LON-tilslutning
Node-label

Standby
Når knapperne på UK24LON ikke har været aktiveret i over
2 min. slukker kontrollamper og display, dog ikke under
adressering og ved kommunikationsfejl.

Max. kabel-længde i m ved bus-kobling
Gnd

Gnd

DC 24 V

DC 24 V

AC 24 V

MP-Bus

MP

1

2

5

1

2

5

1

2

1 5

5

Motor

Motor

Motor

1

2

8

UK24LON

Kabel-længde ved AC 24 V forsyning
(min. spænding AC 21.6 V)

1

2

5

1

2

5

1

2

5

Motor

Motor

Motor

1

2

8

Kabel-længde ved DC 24 V forsyning
(min. spænding DC 24.0 V)

1.0 mm2
2.5 mm2

0.75 mm2
1.5 mm2

1.0 mm2
2.5 mm2

Kabel-længde i m

Kabel-længde i m

0.75 mm2
1.5 mm2

Dimensionering [VA]
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Reg'd

7

Max kabel-længde i m ved bus-kobling

1 5

Ad dress
Select

Test in
Pr ogress

Err or

1

Motor test
Motorerne på MP-bussen kan testes enkeltvis ved at vælge MPadressen med MP-adresse-vælgeren (11) og trykke på Test-knappen (12).
Skal alle tilsluttede motorer testes, holdes Test-knappen (12) inde i
mere end 2 sek.
Motoren testes ved at blive tvangsstyret fra yderstilling til yderstilling og Test-lampen (3) vil lyse under testen. Når testen er afsluttet,
returnerer motoren til positionen før testen.
Bemærk: En påbegyndt test kan ikke afsluttes manuelt.
Under motor-test vil de andre tilsluttede motorer fungere normalt.

UK24LON

6

Made in Switz erland

Power

Når UK24LON registrerer motoren, vil Adresserings-indikatoren (5)
blinke hurtigt.
Når registreringen er afsluttet lyser Adresserings-indikatoren (5)
konstant.

AC 24 V

5

NID: XXXXXXXXXXXX

Indenfor de næste 10 min. skal den motor, der skal adresseres,
svare tilbage.
4) Det sker ved tryk på service-knap 2 på MP-motorer, ved tryk på
den mekaniske udløserknap på MFT2-motorer eller ved at dreje
på L/R-omskifteren på spring-return motorer.

Fejl-indikator
Ved kommunikationsfejl på MP-bussen vil Fejl-indikatoren (2) lyse
og adressen med kommunikationsfejl vil blive vist på displayet (4).
Ved fejl til flere adresser vil den laveste adresse blive vist og de
andre kan ses ved tryk på MP-adresse vælger (11).

4
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VAV med motoriserede armaturer og LON-styring
BELIMO PC-Tool
Med PC-Tool kan parametre som gangtid, styrespændingens arbejdsområde, stillingssignal, moment m.m. indstilles.
Når en mortor er tilsluttet PC-Tool kan dens funktioner testes og
der kan køres en “trend”, hvorved motorens funktion kan testes
både styret af anlæggets automatik og styret fra PC-Tool.
Motorens indstillinger bliver gemt og kan printes ud. Optages en
“trend” bliver den også gemt og kan bruges i forbindelse med
anlægs-dokumentationen.
PC-Tool installeres normalt på en bærbar computer og sammen
med en interface converter (ZIP-RS232, ZIP-232-KA eller ZIP-USB
- PM) kan motoren kommunikere med komputeren.
PC-Tool kan bruges på motorer af typen -MF, -MP, -MFT, MFT2.

USB 2.0 cable
with A to B plug
(included with ZIP-USB-MP)

USB
USB 2.0 cable
with A to B plug
(included with ZIP-USB-MP)

~ T
_
RJ11 (4/6)

USB

+

AC 24 V
DC 24 V

RJ11 (4/6)

Belimo
PC-Tool

ZK2-GEN

Belimo
PC-Tool

ZK1-GEN
MP
GND

...A-MF
...A-MP
....D3-MP
...D2-MP
...ALON
...D2LON
....DLON

white= GND
blue = not connected
green= MP

USB

1

2

~ T

...MFT(2)
...A-MF
...A-MP
...D2-MP
...D3-MP

...LON
...ALON
...D2LON
...D3LON

24V
GND

USB

_ +

5
U5/MP

2
1

RS232

RS232

RS232

Tilslutning med ZIP-USB-MP

RS232

...MFT(2)
...A-MF
...A-MP
...D2-MP
...D3-MP

...LON
...ALON
...D2LON
...D3LON

Tilslutning med ZIP-RS232

RJ11 (4/6)

Rx// Tx
EEnnaabblele
Power

ZIP- 232- KA

Power

R T
/
Rx/Tx
x x
Enable

ZIP-232-KA
ZIP- 232- KA

ZK1-GEN

Belimo
Belimo
PC
PC-Tool
- Tool

ZIP-232-KA

1
2

...MFT(2)
...A-MF
...A-MP
...D2-MP
...D3-MP

...LON
...ALON
...D2LON
...D3LON

GND
24V

Tilslutning med ZIP-232-KA
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VAV med motoriserede armaturer og LON-styring
VRP-M-STP
NM24A-V-ST

NMV-D3-MP

VFP-100
LH24A-MF60

LH24A-MF60

°C

°C

UK24LON
NMV-D3-MP

Luftskifte regulering

Trykregulering

Volumenstrømsregulering

Luftskiftet i hvert rum styres af et eller flere motoriserede armaturer.
Styring kan ske fra temperaturregulator, CO2 regulator eller
indstilles manuelt fra en stillingsgiver (0--- 100%).
Armaturerne er indstillet til en minimum og en maximum luftmængde baseret på krav om luftskifte eller kølebehov.
Funktion:
Indblæsningen er trykreguleret. Det sikrer at armaturerne altid
kan yde den indstillede luftmængde.
Den indblæste volumenstrøm måles og styrer en volumenstrømsregulering på udsugningen (luftbalance).

MP-Bus

Kommunikation og styring på MP-Bussen
Styring:
Tryk på indblæsning
Volumenstrøm på udsugningen
Aflæsning:
Aktuelt tryk på indblæsning
Spjældstilling på trykreguleringsspjæld
Volumenstrøm på indblæsning
Volumenstrøm på udsugning
Spjældstilling på udsugning

Trykregulering og VAV-regulering er sammenkoblet på bus (MPBus) og kan via gateway UK24LON kommunikere med overordnet styring via LON.
NM24A-V-ST

- +

12

MP-Bus

5

Stik
VRP-M-STP

LON-talk

VFP-100

NMV-D3-MP

- +
24V

NMV-D3-MP

LH24A-MF60

LH24A-MF60
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VAV med motoriserede armaturer og LON-styring
LH24A-MF60 - Justering af fabriksindstillede
armaturer:
Max- og min-volumenstrøm i armaturet kan justeres
på LH24A-MF60 ved hjælp af PC-Tool.
Ved at indstille min- og max-stroke (slaglængde)
(~ min- og max-volumenstrøm) kan armaturet
justeres.
Det er vigtigt at armaturets fortryk er korrekt når
armaturets indstillinger ændres.
Indstilling ved hjælp af PC-Tool.
Tilslutning kan ske på service-stikket eller i samledåsen (ledning 5).

Service-stik

VRP-M-STP - Justering af tryk:
Trykregulator VRP-M-STP med tryktransducer VFP-300 (VFP100 til lavere tryk).
Nul-justering
VFP-300 (VFP-100) er beregnet til lodret montering (med slangestudsene nedad). Efter monteringen kan det være nødvendigt at nul-justere trykføleren hvis den anvendes til lavt tryk
(f.eks under 50 Pa): Fjern trykslangen og dækslet på VFP-300
(VFP-100)og juster trimmepotentiometret til lysdioden A på
VRP-M-STP er slukket.

Stik til motor

Stik til
tryktransducer

Regulering:
Regulatoren kan enten køre variabelt tryk styret fra CTS via
LON, eller konstant forudindstillet tryk.
Ved variabelt tryk er arbejdsområdet Pmin - Pmax
Ved konstant tryk indstilles Pmin eller Pmax til det ønskede
tryk og regulatoren tvangsstyres til Pmin eller Pmax på
klemme 7.

Bemærk
Det er IKKE muligt at forbinde flere motorer parallelt til VRP-MSTP, da motoren styres som en on-off motor:
= 6V ~ motor står stille (er i regulering)
> 6V ~ motor åbner spjældet
< 6V ~ motor lukker spjældet

VRP-M-STP

A

Indstilling af spjældmotorens drejeretning efter lysdioderne V+
og V-:
Lyser V+ skal motoren lukke
Lyser V- skal motoren åbne
Drejeretningen indstilles på motoren

Nul-justering

VFP-300

Drejeretningsomskifter

VFP-100
NM24A-V-ST
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VAV med motoriserede armaturer og LON-styring
Programmering af VRP-M-STP:
VRP-M kan programmeres med ZTH-VAV og PC-Tool.
Med ZTH-VAV kan følgende indstilles:
Pnom: Regulatorens maksimale tryk
Pmin: Tryk ved 2 V styresignal
Pmax: Tryk ved 10 V styresignal
Mode: Styresignal 0... 10 V, 2... 10 V
Med PC-Tool kan følgende indstilles:
Pnom: Regulatorens maksimale tryk (~ U5 = 10 V)
Pmin: Tryk ved 2 V styresignal
Pmax: Tryk ved 10 V styresignal.
Mode: Styresignal 0... 10 V, 2... 10 V

Stik til PC-Tool
og ZTH-VAV
BELIMO PC-Tool
Ændring af maksimalt tryk
Transducer = VFP-300, 0... 300 Pa
Ønske: Arbejdsområde = 0... 100Pa
Ret tallet i ruden Pnom til “100” og tryk på “Write”.
Regulatoren arbejder nu i området 0 - 100 Pa og U5-signalet er 10 V ved 100 Pa.
Indstilling af konstant tryk
Indstillingen er som eksemplet ovenfor.
Skriv det ønskede tryk i ruden “Pmin” og tryk på “Write”.
Regulatoren vil nu holde et konstant tryk som svarer til den
indstillede Pmin.
Det forudsættes at der ikke er tilsluttet styresignal til
klemme 5.
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VAV med motoriserede armaturer og LON-styring
Programmering af NMV-D3-MP.
Volumenstrømsregulatoren kan programmeres med ZTH-VAV
og PC-Tool.

Tilslutning af luftslanger til målekors

Service-stik til PC-Tool og ZTH-VAV

Service-knap 2 og status-lampe

Service-knap 1 og power-lampe

Med ZTH-VAV kan følgende indstilles:
min.: Volumenstrømmen ved 2 V styresignal
max.: Volumenstrømmen ved 10 V styresignal.
Mode: Styresignal 0... 10 V, 2... 10V eller konstant volumenstrøm.
Drejeretning: Om motoren skal dreje CW eller CCW (med eller
mod uret) for at øge volumenstrømmen.
Med PC-Tool kan følgende indstilles:
min.: Volumenstrømmen ved 2 V styresignal
max.: Volumenstrømmen ved 10 V styresignal.
Mode: Styresignal 0... 10 V, 2... 10 V eller konstant volumenstrøm.
Kalibreringsværdi: Tal der bestemmer hvormeget luft regulatoren
giver ved 10 V styresignal. Højere tal = højere volumenstrøm.
nom.: Hvor mange m3/t regulatoren giver ved 10 V styresignal
BEMÆRK: Den faktiske volumenstrøm bliver ikke ændret ved
at ændre denne værdi.
Service-knap 1: Lyser grønt når forsyningsspænding er OK. Ved tryk starter manuel
adaption: Motoren kører til de mekaniske endestop, positionerne huskes og gangtiden
beregnes.
Service-knap 2: Blinker i takt med service-knap 1 når motoren er i regulering og volumenstrømmen er OK. Lampen blinker ved kommunikation med ZEV og PC-Tool.
Ved tryk sendes motor-adresse til UK24LON ved opkobling på MP-Bus.
Hurtig funktionscheck
1)
Fjern forbindelsen til Y (ledning 3). Motoren skal køre til Vmin.
2)
Kortslut ledning 3 til 1 (sort). Er motoren programmeret til 2... 10 V styresignal
skal spjældet lukke.
3)
Kortslut Y (ledning 3) til 2 (rød). Motoren skal køre til Vmax.

BELIMO PC-Tool:

nom
Shut-off opr.
Kalibreringsværdi
Indstilling:
NMV-D3-MP på indblæsning:
Virker som volumenstrømsmåler.
nom skal svare til den
nominelle volumenstrøm i
kanalen.
min og max er uden
betydning.

NMV-D3-MP på udsugningen
som “slave”:
max = nom
min = 0
”Flueben” i ”Shut-off oper.”
Programmering
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Ret de indstillinder der skal ændres (der kommer et rødt X over motoren i højre side).
Tryk på “Write” og de nye værdier bliver læst ind i motoren (der kommer et grønt V over motoren i
højre side).
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VAV med motoriserede armaturer og LON-styring
Før et system kan tages i brug, skal de tilsluttede motorer adresseres. D.v.s. UK24LON-modulet tildeler hver motor en adresse, så
bus-kommunikationen kan fungere.

2

3

Manuel adressering
1) Brug MP-adressevælger (11) til at vælge den ønskede adresse.
2) Tryk på MP-adresserings-knappen (10) i 2 sek.
3) Adresserings-indikatoren (5) vil nu blinke langsomt.

4

5

6

NID: XXXXXXXXXXXX

UK24-LON

Indenfor de næste 10 min. skal den motor, der skal adresseres,
svare tilbage.
4) Det sker ved tryk på service-knap 2 på MP-motorer, ved tryk på
den mekaniske udløserknap på MFT2-motorer eller ved at dreje
på L/R-omskifteren på spring-return motorer.

Made in Switz erland

Power

Ad dress
Select

Test in
Pr ogress

Err or

Reg'd

Status

7

1
Node

16

MFT - H

Test

a

Power

MP-Com.
0V 24V Y U/MP

b

15 14

1
2
3
4
5
6
7
8

Ser vice

Set

8

LonT alk

Når UK24LON registrerer motoren, vil Adresserings-indikatoren (5)
blinke hurtigt.
Når registreringen er afsluttet lyser Adresserings-indikatoren (5)
konstant.
Motor test
Motorerne på MP-bussen kan testes enkeltvis ved at vælge MPadressen med MP-adresse-vælgeren (11) og trykke på Test-knappen (12).
Skal alle tilsluttede motorer testes, holdes Test-knappen (12) inde i
mere end 2 sek.
Motoren testes ved at blive tvangsstyret fra yderstilling til yderstilling og Test-lampen (3) vil lyse under testen. Når testen er afsluttet,
returnerer motoren til positionen før testen.
Bemærk: En påbegyndt test kan ikke afsluttes manuelt.
Under motor-test vil de andre tilsluttede motorer fungere normalt.

Up

IC-DZ.03

13

Power-lampe
Fejl-indikator
Test-lampe
MP-adresse
Adresserings-indikator
Neuron-ID
Status-lampe
Service-knap

0V 24V n.c.

12 11 10

9
10
11
12
13
14
15
16

9

Driftspændingstilslutning
MP-adressering
MP-adresse-vælger
Test-knap
MP-BUS tilslutning
Tilslutning af PC-Tool
LON-tilslutning
Node-label

Fejl-indikator
Ved kommunikationsfejl på MP-bussen vil Fejl-indikatoren (2) lyse
og adressen med kommunikationsfejl vil blive vist på displayet (4).
Ved fejl til flere adresser vil den laveste adresse blive vist og de
andre kan ses ved tryk på MP-adresse vælger (11).

Standby
Når knapperne på UK24LON ikke har været aktiveret i over
2 min. slukker kontrollamper og display, dog ikke under
adressering og ved kommunikationsfejl.

Max kabel-længde i m ved bus-kobling

Max. kabel-længde i m ved bus-kobling
Gnd

Gnd
AC 24 V

DC 24 V

DC 24 V

AC 24 V

MP-Bus

MP

1 5

UK24LON

1

2

5

1

2

5

1

2

1 5

5

Motor

Motor

Motor

1

2

8

UK24LON

Kabel-længde ved AC 24 V forsyning
(min. spænding AC 21.6 V)

5

1

2

5

1

2

5

Motor

Motor

1

2

8

1.0 mm2
2.5 mm2

Kabel-længde i m

0.75 mm2
1.5 mm2

Dimensionering [VA]
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2

Motor

Kabel-længde ved DC 24 V forsyning
(min. spænding DC 24.0 V)

1.0 mm2
2.5 mm2

Kabel-længde i m

0.75 mm2
1.5 mm2

1
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VAV med motoriserede armaturer og LON-styring
BELIMO PC-Tool:
Med PC-Tool kan parametre som gangtid, styrespændingens arbejdsområde, stillingssignal, moment m.m. indstilles.
Når en mortor er tilsluttet PC-Tool kan dens funktioner testes og
der kan køres en “trend”, hvorved motorens funktion kan testes
både styret af anlæggets automatik og styret fra PC-Tool.
Motorens indstillinger bliver gemt og kan printes ud. Optages en
“trend” bliver den også gemt og kan bruges i forbindelse med
anlægs-dokumentationen.
PC-Tool installeres normalt på en bærbar computer og sammen
med en interface converter (ZIP-RS232, ZIP-232-KA eller ZIP-USB
- PM) kan motoren kommunikere med komputeren.
PC-Tool kan bruges på motorer af typen -MF, -MP, -MFT, MFT2.

USB 2.0 cable
with A to B plug
(included with ZIP-USB-MP)

USB
USB 2.0 cable
with A to B plug
(included with ZIP-USB-MP)

~ T
_

RJ11 (4/6)

USB

+

AC 24 V
DC 24 V

RJ11 (4/6)

Belimo
PC-Tool

ZK1-GEN

ZK2-GEN

Belimo
PC-Tool

MP

...A-MF
...A-MP
....D3-MP
...D2-MP
...ALON
...D2LON
....DLON

GND

white= GND
blue = not connected
green= MP

USB

1

2

~ T

...MFT(2)
...A-MF
...A-MP
...D2-MP
...D3-MP

...LON
...ALON
...D2LON
...D3LON

24V
GND

USB

_ +

5
U5/MP

2
1

RS232

RS232

RS232

Tilslutning med ZIP-USB-MP

RS232

...MFT(2)
...A-MF
...A-MP
...D2-MP
...D3-MP

...LON
...ALON
...D2LON
...D3LON

Tilslutning med ZIP-RS232

RJ11 (4/6)

Rx// Tx
EEnnaabblele
Power

ZIP- 232- KA

Power

R T
/
Rx/Tx
x x
Enable

ZIP-232-KA
ZIP- 232- KA

ZK1-GEN

Belimo
Belimo
PC
PC-Tool
- Tool

ZIP-232-KA
1
2

...MFT(2)
...A-MF
...A-MP
...D2-MP
...D3-MP

...LON
...ALON
...D2LON
...D3LON

GND
24V

Tilslutning med ZIP-232-KA
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Laboratorieventilation med luftbalance

Trykreguleret
LMQ24-MF

LMQ24-MF

LMV-D3-MP

LMQ24A

Punktudsugning

Stinkskab

Stinkskab

LMQ24-MF

LMQ24-MF

Stinkskabs-ventilation
T

~

-

+

VRD3

Punktudsugnings-ventilation

Trykreguleret
Funktion

Lågestyring på stinkskab 1
LMQ24A-MF

Volumenstrøm stinkskab 1
(master)

LMQ24A-MF

Erstatningsluft stinkskab 1
(slave)

LMQ24A-MF

Volumenstrøm stinkskab 2
(master)

LMQ24A-MF

Erstatningsluft stinkskab 2
(slave)

Lågestyring på stinkskab 2

LMV-D2-MP

Erstatningsluft
til punktudsug

Stinkskabsstyring:
2... 10 V positions-signal fra lågestyringen styre udsugningsspjældet.
Dette indjusteres ved at indstille arbejdsområdet for Y-signalet
på spjældmotoren så lufthastigheden i lugeåbningen er 0,5 m/s
ved åben luge og ved lukket luge.
Indstillingen skal nok foretages nogle gange før lufthastigheden
passer i begge stillinger.
Derefter indstilles arbejdsområdet for Y-signalet på spjældmotoren til erstatningsluften så minimum- og maximum-stillingen
giver samme volumenstrøm som der udsuges ved minimum og
maximum lugeåbning.
Punktudsugning:
Alle punktudsugninger åbnes og kalibrerings-justeringen på
VRD3 justeres så -indblæsning = -udsugning.
VRD3 skal være indstillet til U5 = 2... 10 V (standard).

Punktudsug

6

VRD3

Volumenstrømsmåling
af punktudsug

~
+
LMQ24

Betjeningspanel til punktudsug

LMV-D3-MP skal være indstillet til Y = 2... 10 V.
min = 0 m3/t
max = nom
On-off spjældet til sugearmen er 1-leder styret fra extern betjeningspult.

~
+
LMQ24
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Laboratorieventilation med luftbalance
VRD2 / VRD3 - Volumenstrømsmåling:
Belimo VRD2 / VRD3 måler volumenstrømmen i punktudsugningen via målekors i kanalen.
Volumenstrøm-signalet måles på klemme 5 (1 - 5): 2 ... 10 V
(standard). Det bruges til styring af volumenstrømmen i indblæsningen.
Bemærk:
min- og max-indstillingen har ingen indﬂydelse på målingen.

Bemærk:
Stillingen af min
og max er uden
betydning!

Ved tilpasning af erstatningsluften justeres kalibreringen af
VRD2 / VRD3 eller kalibreringsværdien på volumenstrømsregulatoren på indblæsningen kan ændres (NMV-D2-MP).

VRD2

Kalibrering VRD2 / VRD3
Kalibreringen indstilles med skruetrækker så U5 (volumenstrømsignalet) er 10 V ved nominel volumenstrøm (nom).
Skruetrækkeren skal have en bredde på 4 - 4,2 mm (potentiometer-hul =
). Drej MOD uret for højere spænding.

min

Kalibrering

max

Ved justering af volumenstrømmen i indblæsningen justeres kalibreringen på VRD2 / VRD3 så -indblæsning = -udsugning.
Det er vigtigt at gøre dette ved maximum volumenstrøm (drej
MOD uret for højere volumenstrøm på udsugningen).

Specielt for VRD3
Hvis kalibreringen drejes helt med uret ændres justeringen til en
fabriks-indstilling (U5=10V ~ ∆P=150Pa).
Volumenstrømssignalet U5 på klemme 5 kan stilles til 2 ... 10 V
eller 0 ... 10 V med justerværktøjet ZTH-VAV.
VRD3
Indstilling:
VRD2 / VRD3: min og max indstillingen er uden betydning

Indregulering af punktudsugning
Max sug kan indstilles på det mekaniske stop på spjældmotoren.
Vigtigt:
Derefter skal der “køres en adaption” hvorved motorens nye
drejevinkel bliver programmeret ind, så motorstyringen kan nå
at stoppe spjældmotoren inden gearet bliver smadret p.g.a. den
høje hastighed

Adaption

Mekanisk stop

www.belimo.dk
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Laboratorieventilation med luftbalance
Programmering af NMV-D3-MP:
Volumenstrømsregulatoren kan programmeres med ZTH-VAV
og PC-Tool.

Tilslutning af luftslanger til målekors

Service-stik til PC-Tool og ZTH-VAV

Service-knap 2 og status-lampe

Service-knap 1 og power-lampe

Med ZTH-VAV kan følgende indstilles:
min.: Volumenstrømmen ved 2 V styresignal
max.: Volumenstrømmen ved 10 V styresignal.
Mode: Styresignal 0... 10 V, 2... 10V eller konstant volumenstrøm.
Drejeretning: Om motoren skal dreje CW eller CCW (med eller
mod uret) for at øge volumenstrømmen.
Med PC-Tool kan følgende indstilles:
min.: Volumenstrømmen ved 2 V styresignal
max.: Volumenstrømmen ved 10 V styresignal.
Mode: Styresignal 0... 10 V, 2... 10V eller konstant volumenstrøm.
Kalibreringsværdi: Tal der bestemmer hvormeget luft regulatoren giver ved 10 V styresignal.
Højere tal = højere volumenstrøm.
nom.: Hvor mange m3/t regulatoren giver ved 10 V styresignal
BEMÆRK: Den faktiske volumenstrøm bliver ikke ændret ved
at ændre denne værdi.
Service-knap 1: Lyser grønt når forsyningsspænding er OK. Ved tryk starter manuel
adaption: Motoren kører til de mekaniske endestop, positionerne huskes og gangtiden
beregnes.
Service-knap 2: Blinker i takt med service-knap 1 når motoren er i regulering og volumenstrømmen er OK. Lampen blinker ved kommunikation med ZEV og PC-Tool.
Ved tryk sendes motor-adresse til UK24LON ved opkobling på MP-Bus.
Hurtig funktionscheck
1)
Fjern forbindelsen til Y (ledning 3). Motoren skal køre til Vmin.
2)
Kortslut ledning 3 til 1 (sort). Er motoren programmeret til 2... 10 V styresignal
skal spjældet lukke.
3)
Kortslut Y (ledning 3) til 2 (rød). Motoren skal køre til Vmax.

PC-Tool

nom
Shut-off opr.
Kalibreringsværdi

Indstilling:
NMV-D3-MP som “slave”:
max = nom
min = 0
”Flueben” i ”Shut-off oper.”

Programmering

www.belimo.dk

Ret de indstillinder der skal ændres (der kommer et rødt X over motoren i højre side).
Tryk på “Write” og de nye værdier bliver læst ind i motoren (der kommer et grønt V over motoren i
højre side).
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Laboratorieventilation med luftbalance
Indstilling af slavespjæld
“For lidt luft på indblæsningen”

7


UFS
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M
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Er volumenstrømmen på indblæsningen for lille ændres styresignalet på slavespjældetspjældet til f.eks. 2 ... 8 V.
Det bevirker en forskydning mellem de to spjæld: Slavespjældet
vil åbne mere end masterspjældet.
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'PSTLZEOJOH
Ændring af styresignalet med PC-Tool.
Forbind PC med slavemotoren og start
PC-Tool (v. 4,3).
På fanebladet “Conﬁguration” ændres
“Controlsignal Y” til “DC - variable” og
“Stop” til f.eks. 8 V.
Derefter trykkes på “knappen” “Write”.

Indstilling af slavespjæld
“For meget luft på indblæsning”



Er volumenstrømmen på indblæsningen for stor ændres styresignalet på slavespjældet til f.eks. 2 ... 12 V.
Det bevirker en forskydning mellem de to spjæld: Slavespjældet
vil åbne mindre end indblæsnings spjældet.
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Ændring af stillingssignalet sker med PC-Tool.
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'PSTLZEOJOH
Ændring af styresignalet med PC-Tool.
Forbind PC med slavemotoren og start
PC-Tool (v. 4,3).
På fanebladet “Conﬁguration” ændres
“Controlsignal Y” til “DC - variable” og
“Stop” til f.eks. 12 V.
Derefter trykkes på “knappen” “Write”.
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Laboratorieventilation med luftbalance
BELIMO PC-Tool:
Med PC-Tool kan parametre som gangtid, styrespændingens arbejdsområde, stillingssignal, moment m.m. indstilles.
Når en mortor er tilsluttet PC-Tool kan dens funktioner testes og
der kan køres en “trend”, hvorved motorens funktion kan testes
både styret af anlæggets automatik og styret fra PC-Tool.
Motorens indstillinger bliver gemt og kan printes ud. Optages en
“trend” bliver den også gemt og kan bruges i forbindelse med
anlægs-dokumentationen.
PC-Tool installeres normalt på en bærbar computer og sammen
med en interface converter (ZIP-RS232, ZIP-232-KA eller ZIP-USB
- PM) kan motoren kommunikere med komputeren.
PC-Tool kan bruges på motorer af typen -MF, -MP, -MFT, MFT2.

USB 2.0 cable
with A to B plug
(included with ZIP-USB-MP)

USB
~ T

USB 2.0 cable
with A to B plug
(included with ZIP-USB-MP)

_

RJ11 (4/6)

USB

+

AC 24 V
DC 24 V

RJ11 (4/6)

Belimo
PC-Tool

ZK2-GEN

Belimo
PC-Tool

ZK1-GEN
MP

...A-MF
...A-MP
....D3-MP
...D2-MP
...ALON
...D2LON
....DLON

GND

white= GND
blue = not connected
green= MP

USB

1

2

~ T

...MFT(2)
...A-MF
...A-MP
...D2-MP
...D3-MP

...LON
...ALON
...D2LON
...D3LON

24V
GND

USB

_ +

5
U5/MP

2
1

RS232

RS232

RS232

Tilslutning med ZIP-USB-MP

RS232

...MFT(2)
...A-MF
...A-MP
...D2-MP
...D3-MP

...LON
...ALON
...D2LON
...D3LON

Tilslutning med ZIP-RS232

RJ11 (4/6)

Rx// Tx
EEnnaabblele
Power

ZIP- 232- KA

Power

R T
/
Rx/Tx
x x
Enable

ZIP-232-KA
ZIP- 232- KA

ZK1-GEN

Belimo
Belimo
PC
PC-Tool
- Tool

ZIP-232-KA
1
2

...MFT(2)
...A-MF
...A-MP
...D2-MP
...D3-MP

...LON
...ALON
...D2LON
...D3LON

GND
24V

Tilslutning med ZIP-232-KA
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Industrianlæg med forskellige udsugninger
VRD3
Process-styring

NM24A-V
NM24A-SR

Sugearm

Process-udsugning
Rum-udsugning

NMV-D3-MP

24V

-+

NM24A-V

1 2 3

Kabel med stik til VRD3
1 2 3 4 5 6 7

VRD3

1 2 3 5

NMV-D3-MP

1 2 3 5

NM24A-SR

1 2 3

Funktion
Konstant luftskifte.
Rum-udsugningen kompenserer for den varierende proces-udsugning og sugearm.
Indblæsning af erstatningsluft er styret af udsugningen (VRD3).

Tilslutning.
Ved tilslutning skal forsyningsspændingen (ledning 1 og 2) vendes
så alle ledning 1 er forbundet sammen.
NM24A-V er tilsluttet VRD3 med stik.

Kabeldimensionering.
Benyt evt. skemaet ved dimensionering at forbindelseskabler.

Process-styring

Kabel-længde ved AC 24 V forsyning
(min. spænding AC 21.6 V)
1.0 mm2
2.5 mm2

Kabel-længde i m

0.75 mm2
1.5 mm2

Dimensionering [VA]
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Industrianlæg med forskellige udsugninger
VRD3
Volumenstrømsregulering.
Belimo VRD3 måler volumenstrømmen i udsugningen via målekors i kanalen.
Volumenstrøm-signalet måles på klemme 5 (1 - 5): 2 ... 10 V
(standard) eller 0 ... 10 V. Det bruges til styring af volumenstrømmen på indblæsningen (erstatningsluft).
Bemærk:
min-indstillingen bruges til indstilling af den konstante luftmængde på udsugningen.
Kalibrering VRD3
Kalibreringen indstilles med skruetrækker så U5 (volumenstrømsignalet) er 10 V ved nominel volumenstrøm (nom).
Skruetrækkeren skal have en bredde på 4 - 4,2 mm (potentiometer-hul =
). Drej MOD uret for højere spænding.

min

Kalibrering

max

VRD3

Specielt for VRD3
Hvis kalibreringen drejes helt med uret ændres justeringen til en
fabriks-indstilling (U5=10V ~ ∆P=150Pa).
Volumenstrømssignalet U5 på klemme 5 kan stilles til 2 ... 10 V
eller 0 ... 10 V med justerværktøjet ZTH-VAV.
Indstilling
min-indstillingen bruges til indstilling af den konstante luftmængde på udsugningen.
min har et indstillingsområde på 0... 100% af nom.

Drejeretningsomskifter
Motor
Justering af drejeretning
Mål motor-styresignalet fra VRD3 på stikket mellem sort og hvid
ledning:
= 6V ~ motor står stille (er i regulering)
> 6V ~ motor åbner spjældet
< 6V ~ motor lukker spjældet
Indstil motorens drejeretning til spjældet drejer i overensstemmelse med styresignalet.
Bemærk
Det er IKKE muligt at forbinde ﬂere motorer parallelt til VRD3.
NM24A-V
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Industrianlæg med forskellige udsugninger
Programmering af NMV-D3-MP.
Volumenstrømsregulatoren kan programmeres med ZTH-VAV
og PC-Tool.

Tilslutning af luftslanger til målekors

Service-stik til PC-Tool og ZTH-VAV

Service-knap 2 og status-lampe

Service-knap 1 og power-lampe

Med ZTH-VAV kan følgende indstilles:
min.: Volumenstrømmen ved 2 V styresignal
max.: Volumenstrømmen ved 10 V styresignal.
Mode: Styresignal 0... 10 V, 2... 10 V eller konstant volumenstrøm.
Drejeretning: Om motoren skal dreje CW eller CCW (med eller
mod uret) for at øge volumenstrømmen.
Med PC-Tool kan følgende indstilles:
min.: Volumenstrømmen ved 2 V styresignal
max.: Volumenstrømmen ved 10 V styresignal.
Mode: Styresignal 0... 10 V, 2... 10 V eller konstant volumenstrøm.
Kalibreringsværdi: Tal der bestemmer hvormeget luft regulatoren
giver ved 10 V styresignal. Højere tal = højere volumenstrøm.
nom.: Hvor mange m3/t regulatoren giver ved 10 V styresignal
BEMÆRK: Den faktiske volumenstrøm bliver ikke ændret ved
at ændre denne værdi.
Service-knap 1: Lyser grønt når forsyningsspænding er OK. Ved tryk starter manuel
adaption: Motoren kører til de mekaniske endestop, positionerne huskes og gangtiden
beregnes.
Service-knap 2: Blinker i takt med service-knap 1 når motoren er i regulering og volumenstrømmen er OK. Lampen blinker ved kommunikation med ZEV og PC-Tool.
Ved tryk sendes motor-adresse til UK24LON ved opkobling på MP-Bus.
Hurtig funktionscheck
1)
Fjern forbindelsen til Y (ledning 3). Motoren skal køre til Vmin.
2)
Kortslut ledning 3 til 1 (sort). Er motoren programmeret til 2... 10 V styresignal
skal spjældet lukke.
3)
Kortslut Y (ledning 3) til 2 (rød). Motoren skal køre til Vmax.

BELIMO PC-Tool:

nom
Shut-off opr.
Kalibreringsværdi

Indstilling:
NMV-D3-MP som “slave”:
max = nom
min = 0
”Flueben” i ”Shut-off oper.”

Programmering
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Ret de indstillinder der skal ændres (der kommer et rødt X over motoren i højre side).
Tryk på “Write” og de nye værdier bliver læst ind i motoren (der kommer et grønt V over motoren i
højre side).
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Industrianlæg med forskellige udsugninger
BELIMO PC-Tool:
Med PC-Tool kan parametre som gangtid, styrespændingens arbejdsområde, stillingssignal, moment m.m. indstilles.
Når en mortor er tilsluttet PC-Tool kan dens funktioner testes og
der kan køres en “trend”, hvorved motorens funktion kan testes
både styret af anlæggets automatik og styret fra PC-Tool.
Motorens indstillinger bliver gemt og kan printes ud. Optages en
“trend” bliver den også gemt og kan bruges i forbindelse med
anlægs-dokumentationen.
PC-Tool installeres normalt på en bærbar computer og sammen
med en interface converter (ZIP-RS232, ZIP-232-KA eller ZIP-USB
- PM) kan motoren kommunikere med komputeren.
PC-Tool kan bruges på motorer af typen -MF, -MP, -MFT, MFT2.

USB 2.0 cable
with A to B plug
(included with ZIP-USB-MP)

USB
~ T

USB 2.0 cable
with A to B plug
(included with ZIP-USB-MP)

_

RJ11 (4/6)

USB

+

AC 24 V
DC 24 V

RJ11 (4/6)

Belimo
PC-Tool

ZK2-GEN

Belimo
PC-Tool

ZK1-GEN
MP

...A-MF
...A-MP
....D3-MP
...D2-MP
...ALON
...D2LON
....DLON

GND

white= GND
blue = not connected
green= MP

USB

1

2

~ T

...MFT(2)
...A-MF
...A-MP
...D2-MP
...D3-MP

...LON
...ALON
...D2LON
...D3LON

24V
GND

USB

_ +

5
U5/MP

2
1

RS232

RS232

RS232

Tilslutning med ZIP-USB-MP

RS232

...MFT(2)
...A-MF
...A-MP
...D2-MP
...D3-MP

...LON
...ALON
...D2LON
...D3LON

Tilslutning med ZIP-RS232

RJ11 (4/6)

Rx// Tx
EEnnaabblele
Power

ZIP- 232- KA

Power

R T
/
Rx/Tx
x x
Enable

ZIP-232-KA
ZIP- 232- KA

ZK1-GEN

Belimo
Belimo
PC
PC-Tool
- Tool

ZIP-232-KA
1
2

...MFT(2)
...A-MF
...A-MP
...D2-MP
...D3-MP

...LON
...ALON
...D2LON
...D3LON

GND
24V

Tilslutning med ZIP-232-KA
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Industrianlæg med sammenkobling af 2 udsugninger
VRD3

Sugearm

Sugearm

Rum-udsugning

Rum-udsugning

Konstant udsugning
Den samlede udsugede luftmængde
skal være konstant.
Luftmængden fra sugearmene måles
og styrer rumudsugningen.
Volumenstrømsignalet fra VRD3
inverteres i SBG24 således at når
luftmængden falder, vil styresignalet
til NMV-D3-MP stige.

SBG24

NMV-D3-MP

24V

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6
1 2 3 5

1 2 3 5

VRD3

Tilslutning.
Ved tilslutning skal forsyningsspændingen (ledning 1 og 2) vendes så alle
ledning 1 er forbundet sammen.

SBG24

Kabeldimensionering.
Benyt evt. skemaet ved dimensionering at forbindelseskabler.

NMV-D3-MP

Kabel-længde ved AC 24 V forsyning
(min. spænding AC 21.6 V)
1.0 mm2
2.5 mm2

Kabel-længde i m

0.75 mm2
1.5 mm2

Dimensionering [VA]
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Industrianlæg med sammenkobling af 2 udsugninger

SBG24 stillingsbegrænser
Elektronisk signal-omformer, der kan formindske og forskyde et 2...10 V signal. Desuden kan signalet inverteres
(”vendes”).
Signal-giveren, VRD3 (masteren), tilsluttes på input-klemrækkens klemmer 1 - 2 - 3.
Signal-modtageren, NMV-D3-MP (slaven), tilsluttes output-klemrækkens klemmer 1 - 2 - 3.
Med Vmax indstillet på 1 og Vmin indstillet på 0, vil et
2...10 V input give 2...10 V output.
Med Vmax indstillet på .5 og Vmin indstillet på 0, vil et
2...10 V input give 2...6 V output.
Med Vmax indstillet på .5 og Vmin indstillet på 50, vil et
2...10 V input give 5...6 V output.
Med omdkifteren dw - uw kan output inverteres:
Stilling dw: 2...10 V input = 2...10 V output.
Stilling uw: 2...10 V input = 10...2 V output.
min og max indstilles, så volumenstrømssignalet til
rum-udsugningen giver en konstant udsuget luftmængde.
Indregulering:
Mål minimum og maximum volumenstrøm fra sugearmene.
Sæt sugearmene til minimum volumenstrøm og juster
Vmax på SBG24 til den ønskede rumudsugning.
Sæt sugearmene til maximum volumenstrøm og juster
Vmin på SBG24 til den ønskede rumudsugning.
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Industrianlæg med sammenkobling af 2 udsugninger
Programmering af NMV-D3-MP.
Volumenstrømsregulatoren kan programmeres med ZTH-VAV
og PC-Tool.

Tilslutning af luftslanger til målekors

Service-stik til PC-Tool og ZTH-VAV

Service-knap 2 og status-lampe

Service-knap 1 og power-lampe

Med ZTH-VAV kan følgende indstilles:
min.: Volumenstrømmen ved 2 V styresignal
max.: Volumenstrømmen ved 10 V styresignal.
Mode: Styresignal 0... 10 V, 2... 10 V eller konstant volumenstrøm.
Drejeretning: Om motoren skal dreje CW eller CCW (med eller
mod uret) for at øge volumenstrømmen.
Med PC-Tool kan følgende indstilles:
min.: Volumenstrømmen ved 2 V styresignal
max.: Volumenstrømmen ved 10 V styresignal.
Mode: Styresignal 0... 10 V, 2... 10 V eller konstant volumenstrøm.
Kalibreringsværdi: Tal der bestemmer hvormeget luft regulatoren
giver ved 10 V styresignal. Højere tal = højere volumenstrøm.
nom.: Hvor mange m3/t regulatoren giver ved 10 V styresignal
BEMÆRK: Den faktiske volumenstrøm bliver ikke ændret ved
at ændre denne værdi.
Service-knap 1: Lyser grønt når forsyningsspænding er OK. Ved tryk starter manuel
adaption: Motoren kører til de mekaniske endestop, positionerne huskes og gangtiden
beregnes.
Service-knap 2: Blinker i takt med service-knap 1 når motoren er i regulering og volumenstrømmen er OK. Lampen blinker ved kommunikation med ZEV og PC-Tool.
Ved tryk sendes motor-adresse til UK24LON ved opkobling på MP-Bus.
Hurtig funktionscheck
1)
Fjern forbindelsen til Y (ledning 3). Motoren skal køre til Vmin.
2)
Kortslut ledning 3 til 1 (sort). Er motoren programmeret til 2... 10 V styresignal
skal spjældet lukke.
3)
Kortslut Y (ledning 3) til 2 (rød). Motoren skal køre til Vmax.

BELIMO PC-Tool:

nom
Shut-off opr.
Kalibreringsværdi

Indstilling:
NMV-D3-MP som “slave”:
max = nom
min = 0
”Flueben” i ”Shut-off oper.”

Programmering
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Ret de indstillinder der skal ændres (der kommer et rødt X over motoren i højre side).
Tryk på “Write” og de nye værdier bliver læst ind i motoren (der kommer et grønt V over motoren i
højre side).
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Industrianlæg med sammenkobling af 2 udsugninger
BELIMO PC-Tool:
Med PC-Tool kan parametre som gangtid, styrespændingens arbejdsområde, stillingssignal, moment m.m. indstilles.
Når en mortor er tilsluttet PC-Tool kan dens funktioner testes og
der kan køres en “trend”, hvorved motorens funktion kan testes
både styret af anlæggets automatik og styret fra PC-Tool.
Motorens indstillinger bliver gemt og kan printes ud. Optages en
“trend” bliver den også gemt og kan bruges i forbindelse med
anlægs-dokumentationen.
PC-Tool installeres normalt på en bærbar computer og sammen
med en interface converter (ZIP-RS232, ZIP-232-KA eller ZIP-USB
- PM) kan motoren kommunikere med komputeren.
PC-Tool kan bruges på motorer af typen -MF, -MP, -MFT, MFT2.

USB 2.0 cable
with A to B plug
(included with ZIP-USB-MP)
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Tilslutning med ZIP-USB-MP
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Tilslutning med ZIP-232-KA
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