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SYSTEEMKEUZE : MEET- EN REGELSTATION

TOEPASSING : STATISCHE DRUKREGELING TOEVOER

PROTOCOL : BACNET® 

REGELSET : MRSSET05-RA

REGELTECHNISCHE OMSCHRIJVING (VERKORT)

De toevoer MRS-unit beschikt over een ingebouwd luchtklep voor de 
regeling van de statische druk in het toevoerkanaal. 

Het doel van de toepassing is het regelen van de statische druk in het 
toevoerkanaal, hiertoe wordt de statische druk sonde welke verderop 
in het kanaal is gemonteerd met behulp van van een kunststof slang 
aangesloten op de MRS (VAV)-regelaar. Het instelpunt voor de 
gewenste statische druk staat standaard ingesteld op 250 Pa en 
kan door het bovenliggende systeem worden gewijzigd.

De MRS-unit wordt geleverd met opgebouwde MRS (VAV)-regelaar 
type MNBV1 en een transformator type TRAFO20RA voor de voeding 
van de MRS (VAV)-regelaar. De MRS (VAV)-regelaar is voorzien 
van een ingebouwde, zelfkalibrerende drukverschilopnemer en een 
geïntegreerde servomotor voor de aandrijving van de luchtklep. 
Ten behoeve van het meten van de statische druk wordt een losse 
statische druksonde type AP302 meegeleverd. 

BACNET® OBJECTEN:

•  Drukregeling
▪  Luchthoeveelheidsregeling
•  Vrijgave / blokkeren

STEKKERKLAAR

▪  Inclusief montage van de regelaar en transformator op de unit
▪  Inclusief standaard software, adresseren, parametreren 
 & markeren (sticker)
• Inclusief projectspecifi eke verpakking
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TRANSFORMATOR TRAFO20RA

▪  230 / 24 V
▪  IP54
▪  EN 61558
▪  Thermisch beveiligd
▪  Gezekerd (verwisselbaar)
▪  Randaarde stekker

REGELTECHNISCHE 
OMSCHRIJVING INCLUSIEF 
AANSLUITSCHEMA

MNBV1 BACNET® REGELAAR

▪  BTL gecertificeerd
▪  Peer-to-Peer communicatie
▪  Zelfkalibrerende drukomvormer
▪  EEPROM geheugen applicatiesoftware 
▪  Stand alone en in netwerk toepasbaar

AP-302 STATISCHE DRUK SONDE

▪  Inclusief montagebeugel
▪  Materiaal messing / staal P54
▪  1/4”eindfitting
▪  Insteeklengte 102 mm
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Een uitgebreide omschrijving inclusief de BACnet® variabelen staan vermeld in de regeltechnische omschrijving.
Projectspecifi eke regelingen zijn op aanvraag beschikbaar bij onze verkoopafdeling. 
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