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Systeemkast
Serie X-AIR-PCASE230V

X-AIRCONTROL systeemkast voor bouwkundige integratie van een zonemodule of 
een zonemaster in een bepaalde zone (ruimte)

 ■ Beschikbaarheid van voedingsspanning 24 V AC voor een zonemodule resp. 
zonemaster door middel van een geïntegreerde transformator.

 ■ Voeding 230 V AC  met klemmenstrook.
 ■ Mogelijkheid  voor  koppeling van meerdere sensoren via adapter / splitter.
 ■ Bedrading voorbereid.

X XXCC-CBtestregistratie
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Systeemkast X-AIR-PCASE230V voor maximaal één 
zonemodule of één zonemaster.
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Toepassing
– Installatiebehuizing van de serie X-AIR-PCA-

SE230V voor integratie van een zonemodule of 
zonemaster

– Beschikbaarheid van voedingsspanning voor 
een zonemodule of zonemaster en de daarop 
aangesloten componenten zoals bv. volumer-
egelaars, ventielbediening of voelers.

– Voor opname van een de viervoudige  
X-SENS-SPLITTER– ____________________

– Wandmontage
– Plafondmontage (optioneel)

Speciale kenmerken:
– Eenvoudige wandmontage door afneembare 

montagesteun.
– Eenvoudige installatie van de zonemodule of 

zonemaster alsmede de 4-weg X-SENS-
SPLITTER door de vooraf geïnstalleerde DIN-
rail.

– 230V/2V AC trafo inclusief zekering geïnstal-
leerd en bedraad.

– Aansluiting en transport van de voedingsspan-
ning door 4-voudige klemmenstrook.

– Systeemkast wordt zonder zonemodule resp. 
zonemaster geleverd.

Onderdelen en eigenschappen
– Voedingsspanning: ______230 V AC, 50/60 Hz
– 4-voudige klemmenstrook voor voeding en 

transport (L1/N/PE)
– Transformator met zekering 230 V AC auf 24 V 

AC
– Voorgemonteerde DIN-rail
– 2-polige aansluitstekker voor de voedingsspan-

ning van een zonemodule resp. een zonemas-
ter.

– Kabelbeveiliging in de behuizing geïntegreerd.
– Console voor wandmontage

Aanvullende producten
– Zonemodule X-AIR-ZMO-MP, X-AIR-ZMO-

MOD of X-AIR-ZMO-ANA
– Zonemaster X-AIR-ZMAS
– Vierweg verdeler X-SENS-SPLITTER 
– X-AIR-PCASE-C optioneel montageprofiel voor 

plafondmontage van de serie X-AIR-PCA-
SE230V

Materialen en afwerking
– Behuizing van kunststof (ABS), UL 94 V-0
– Basiskleur stofgrijs RAL 7037

Onderhoud
Onderhoudsvrij; door de constructie en gekozen 

materialen ongevoelig voor slijtage
- Controle en reiniging: periodieke reiniging aan-

bevolen (verwijderen van stof)
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Functiebeschrijving
De systeemkast X-AIR-PCASE230V is bedoeld 
voor integratie van een zonemodule of een zone-
master. Voor montage van een zonemodule / 
zonemaster alsmede een 4-weg verdeler 
X-SENS-SPLITTER en de geïntegreerde compo-
nenten is de systeemkast X-AIR-PCASE230V 
voorzien van 2 DIN-rails. De systeemkast is een 
kunststof behuizing uit ABS waarin een zonemod-
ule of een zonemaster kan worden geplaatst. Door 
middel van een in de X-AIR-PCASE230V geïnte-
greerde
transformator wordt met een 2-polige stekker een 
zonemodule of
zonemaster van 24 V AC voorzien. Standaard 
wordt met de X-AIR-PCASE230V een console 
voor wandmontage meegeleverd De console is 
voorzien van 4 boorgaten (Ø5 mm) voor bevestig-
ing aan de wand. Voor optimale plafondmontage 
is de console X-AIR-PCASE-C optioneel beschik-
baar. De X-AIR-PCASE230V wordt zonder 
zonemodule, zonemaster resp. X-SENS-SPLIT-
TER geleverd. Deze kunnen desgewenst ter 
plaatse worden aangebracht. Voor aansluiting van 
de voedingsspanning zijn 3 x 4-voudige klemmen-
stroken (L1/N/PE) geïnstalleerd.  

Voor aansluiting van de voedingsspanning van de 
componenten is een 230V/24V AC trafo inclusief 
zekering geïnstalleerd en bedraad. Kabeldoorvo-
eringen zijn mogelijk door de rubberen afdichtin-
gen aan de zijkant. 
Het deksel van de X-AIR-PCASE230V is voorzien 
van een veiligheidssluiting die slechts te openen 
is met een kruiskopschroevendraaier om te 
voorkomen dat deze door onbevoegden wordt 
geopend.

Schematische weergave van X-AIR-PCASE230V
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① Kabeldoorvoering
② Wandconsole (behoort tot de levering)
③ Montagepunt voor de zonemodule resp. -master
④ Aansluitstekker zonemodule resp. -master (24V AC)

⑤ Aansluiting voor voedingsspanning 230 V AC
⑥ Transformator 230 V / 24 V AC
⑦ Montagepunt viervoudige X-SENS-SPLITTER
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Voedingsspanning 230 V AC ±10 %, 50 Hz
Opgenomen vermogen (trafo) 35 VA maximaal
Zekering trafo T250 mA (Ø5 × 20 mm, EN 60127-2/III)
Aansluiting (trekkracht veer, max. 2,5mm²) 4-voudige klemmenstrook
Bedrijfstemperatuur –10 tot 40 °C
Opslagtemperatuur –20 tot 50 °C
Beschermingsklasse IP20 (EN 60529)
Beschermingsklasse I (bescherming)
Inbouwsituatie Wand- of plafondmontage (optioneel)

Afmetingen met wandconsole (B × T × H) ca. 282 × 267 × 155 mm (Deksel gesloten), 
ca. 282 × 300 × 380 mm (deksel geopend)

Afmetingen met console voor plafondmon-
tage (B × T × H)

ca. 282 × 330 × 150 mm (Deksel gesloten), 
ca. 282 × 330 × 380 mm (deksel geopend)

Behuizing Kunststof (ABS), UL 94 V-0, basiskleur stofgrijs, RAL 7037

Gewicht ca. 2700 g

Technische gegevens
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Deze besteksomschrijving beschrijft de algemene 
eigenschappen van het product. Teksten voor vari-
anten worden gegenereerd door het selectiepro-
gramma  Easy Product Finder. 

De systeemkast X-AIR-PCASE230V is bedoeld 
voor integratie van een zonemodule of een zone-
master. De systeemkast is een kunststof behuiz-
ing van ABS waarin een zonemaster of zonemod-
ule kan worden aangebracht. Aan de X-AIR-PCA-
SE230V is standaard een console voor wandmon-
tage aangebracht. De console is voorzien van 4 
boorgaten (Ø5 mm) voor bevestiging aan de 
wand. Voor optimale plafondmontage is de con-
sole X-AIR-PCASE-C optioneel beschikbaar. De 
X-AIR-PCASE230V is voor toepassing van een 
zonemodule of een zonemaster en voor installatie 
van componenten voorzien van twee DIN-rails. De 
X-AIR-PCASE230V ordt zonder zonemodule / 
zonemaster / splitter uitgeleverd. Deze moeten ter 
plaatse worden aangebracht. Voor de aansluiting 
van de voedingsspanning zijn 3 x 4-weg klem-
menstroken L1/N/PE geïnstalleerd. Ten behoeve 
van de voedingsspanning van de componenten is 
een 230 V/24 V AC trafo incl. zekering geïnstal-
leerd en bedraad. Kabeldoorvoeringen zijn 
mogelijk door de rubberen afdichtingen aan de zij-
kant. Het deksel van de X-AIR-PCASE230V is met 
een veiligheidssluiting tegen onbevoegd openen 
gezekerd. De veiligheissluiting is slechts met een 
kruiskopschroevendraaier te openen.

Speciale kenmerken:
– Eenvoudige wandmontage door afneembare 

montagesteun.
– Eenvoudige installatie van de zonemodule of 

zonemaster alsmede de 4-weg X-SENS-
SPLITTER door de vooraf geïnstalleerde DIN-
rail.

– 230V/2V AC trafo inclusief zekering geïnstal-
leerd en bedraad.

– Aansluiting en transport van de voedingsspan-
ning door 4-voudige klemmenstrook.

– Systeemkast wordt zonder zonemodule resp. 
zonemaster geleverd.

Materialen en afwerking
– Behuizing van kunststof (ABS), UL 94 V-0
– Basiskleur stofgrijs RAL 7037

Technische gegevens
– Voedingsspanning: 230 V AC ±10 %, 50 Hz
– Opgenomen vermogen (trafo): 35 VA maximal
– Zekering trafo: T250 mA (Ø5 × 20 mm, EN 

60127-2/III)
– Aansluiting (trekkracht, max. 2,5mm²): 4-weg klem-

menstrook
– Bedrijfstemperatuur: –10 bis 40 °C
– Opslagtemperatuur: –20 bis 50 °C
– Beschermingsgraad: IP20 (EN 60529)
– Beschermingsklasse: I (beschermingsnorm)
– Afmetingen met wandconsole (B × T × H): ca. 

282 × 267 × 155 mm (deksel gesloten), ca. 282 × 
300 × 380 mm (deksel geopend)

– Afmetingen met plafondconsole (B × T × H): ca. 
282 × 330 × 150 mm (deksel gesloten), ca. 282 × 
330 × 380 mm (deksel geopend)

– Behuizing uit kunststof (ABS), UL 94 V-0, Basis-
kleur stofgrijs, RAL 7037

– Gewicht: ca. 2700 g
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X-AIR-PCASE230V

  X-AIR-PCASE230V  

 Serie
X-AIR-PCASE230V

Aanvullende producten
X-AIR-ZMO-MP        Zonemodule MP-Bus
■   Zonemodule modbus RTU
■   Zonemodule analoog
X-SENS-SPLITTER    4-weg splitterr
X-AIR-PCASE-C        Plafondmontageprofiel
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① Vrijhouden voor bereikbaarheid van de bediening

X-AIR-PCASE230V met wandconsole X-AIR-PCASE230V met wandconsole

X-AIR-PCASE230V met plafondconsole

26
7

282

168

X-AIR-PCASE230V met plafondconsole

32
3

122

320

23

220

285

12
1

~ 
30

0
29

~ 300
①
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Inbouw en inbedrijfname
– Wand- / plafondconsole monteren en X-AIR-

PCASE230V aanbrengen en vergrendelen.
– Zonemodule of zonemaster op DIN-rail en 

eventueel 4-weg X-SENS-SPLITTER mon-
teren.

– Bedrading voor zonemaster / zonemodule en 
eventuele 4-weg splitter aanbrengen

– Voedingsspanning 24 V AC voor zonemodule / 
zonemaster door middel van 2-polige steek-
verbinding (bij zonemodules letten op bevestig-
ingspositie)

– Bedrading voedingsspanning 230 V AC aan-
brengen

– Deksel met veiligheisvergrendling sluiten
– functiecontrole van alle aangesloten compo-

nenten.
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