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Regeltechniek
 

Web based regelaar 

Standaard  Tegen meerprijs      EveryLine      RotorLine
af-fabriek  door Ned Air
voorbedraad te bedraden

Aansluitmogelijkheden

0..10 Volt Sturing ventilatoren                    

Alarmmelding ventilatoren                       

Temperatuursensor aanzuig, retour, vorst, inblaas                       

Vuilfiltermelding                

Ingang vorstschakelaar t.b.v. verwarming                       

Bypassklep              

Faceklep              

Voorverwarmer 0..10 Volt        

Naverwarmer 0..10 Volt        

Koeler 0..10 Volt        

Vrijgave / warmtevraag ketel        

Vrijgave / koelvraag koelmachine        

Afstandsbediening         

MOD bus aansluiting              

3-standenschakelaar        

Brandmelding        

Storing algemeen              

CO2-sensor / luchtkwaliteitsensor        

RV-sensor        

Externe vrijgave        

Functieomschrijving 

Met een Web based regelaar kunt u uw unit aansluiten op internet. De regelaar beschikt 

over een ingebouwde web-server, waarmee de unit op elke gewenste locatie grafisch in 

beeld gebracht kan worden. Door enkel een netwerk kabel (TCP/IP) op de regelaar aan te 

sluiten, kunt u de unit bedienen en uitlezen via een web-browser.

U kunt de unit vervolgens vanaf uw eigen locatie, vanaf een externe locatie of zelfs onder-

weg, met behulp van uw mobiele telefoon bedienen. Dat biedt u maximale flexibiliteit!

  Analoog Analoog  Digitaal Digitaal Universeel
  uitgang ingang  ingang  uitgang  ingang

Beschikbare IO 5 4 8 7 4

Naast de TCP/IP internet aansluiting beschikt deze Web based regelaar ook over  

een RS-485 MOD bus RTU aansluiting, waarmee u tegelijkertijd de regelaar op elk 

gewenste gebouw beheersysteem kunt aansluiten.
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of 230V (L,N,PE)
of 400V (L1,L2,L3,N,PE)
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Bruin
Groen
Geel
Grijs 
Roze
Blauw
Rood  

: Storing P
: Storing NC
: Storing NO

Optionele accessoires

2 x 2 x 0,8 mm2

Twisted Pair

8 x 0,5 mm2

MOD bus

Blauw/wit
Rood
Rood/wit
Blauw  

: E
: A
: B
: N


