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FSL-CONTROL II

MODULAIR OPGEBOUWDE EN OP DE DECENTRALE
VENTILATIE UNITS AFGESTEMDE INDIVIDUELE RUIMTE
REGELING ( MET OPTIONELE BUS COMMUNICATIE)

Eenvoudig te bedienen individuele ruimteregeling en vraaggestuurd ventileren.
Tevens mogelijkheid tot waterzijdige regeling van verwarmings- en/of koelcircuit.

Plug & Play oplossing
Moederbord, voor aansluiting van de geïntegreerde componenten in het
apparaat
Master-kaart, voor aansluiting van de éémalig benodigde componenten in
de ruimte, bijvoorbeeld een ruimtebediening en/of opnemers.
Regelventiel ½" vlakdichtend, met buitendraad
Bedrijfsspanning 24 V AC of 230 V AC
Servomotor thermo elektrisch, 0 – 10 V, 24 V DC

Optionele uitrusting en toebehoren

Verschillende sensoren, bijvoorbeeld temperatuur- of luchtkwaliteitssensor
Real-Time-Clock (RTC), als plug-in module voor uitvoering van
tijdsafhankelijke bedrijfssituaties (5 schakelpunten per dag,
4 bedrijfstoestanden instelbaar)
Buscommunicatie mogelijke met BACnet MS/TP-, Modbus RTU- of LON-
FTT-10
Ruimtebediening, ook integreerbaar in schakelprogramma
Elektromotorische ventielaandrijvingen
Drukonafhankelijke instel- en regelventielen
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Toepassing

Toepassing

Ruimteregeling in combinatie met decentrale ventilatie-units fabrikaat TROX
Regeling van verschillende functies in een decentrale ventilatie-unit
Individuele regelconcepten
Modulair opgebouwde regeling met uitbreidingsmogelijkheid die individuele aanpassingen van de functies naar projectgebonden eisen mogelijk maakt
Optionele uitbreiding voor communicatie met GBS met LON-FTT-10-, BACnet MS/TP- of Modbus RTU
Eenvoudige bekabeling met stekkers tussen de units onderling (plug&play)

Speciale kenmerken

Modulair systeem, waarvan de componenten individueel kunnen worden gecombineerd
Optioneel met LON-FTT-10-, BACnet MS/TP- of Modbus RTU
Master-slave combinatie mogelijk (max. 14 slaves per master)
Kleppen met buitendraad G½", vlakdichtend
Kleppen toepasbaar tot PN 16
Montage van de klepmotor opsteek
Automatische, energie-efficiënte omschakeling tussen buitenlucht of recirculatie (afhankelijk van luchtkwalteit, type-afhankelijk)
Variabele bypass bij de warmteterugwinning
Gehele jaar warmteterugwinning mogelijk

Nominale grootten

Afhankelijk van het type worden de regelcomponenten in de unit of in een separate regelbox geplaatst
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TECHNISCHE INFORMATIE

Functie, Technische gegevens, Bestekomschrijving, Bestelsleutel

Functiebeschrijving

De basis-printplaat, die voor elke decentrale ventilatie-unit nodig is, zorgt voor de regeling en sturing van alle functies die voor de werking nodig is, bijvoorbeeld
aansturing van de ventilatoren en servomotoren.

Door uitbreiding van de basis-printplaat met de master-regelaar wordt het een Masterregelaar, die minstens 1 maal per ruimte nodig is.



Extra ingangen en interfaces maken de opwaardering van centrale componenten mogelijk, die voor de ruimte-regeling noodzakelijk zijn.

De Masterprintplaatplatine kan uitgebreid worden met de real time clock resp. met de LON FTT 10, BacNet MS/TP of Modbus RTU kaart voor aansluiting op het
GBS.
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Materialen en afwerking

Behuizing van plaatstaal, poedergecoat RAL 9005 (tenzij de behuizing van decentrale ventilatie-unit geïntegreerd is uitgevoerd)
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Uitvoeringen, Productdetails

Decentrale ventilatie-units zijn hoogwaardig technische producten die in onderling overleg worden samengesteld, afgestemd op de project-eisen. Hiervoor
kunt u zich wenden tot een van de TROX vestigingen.

 

 Toebehoren

R       Regeling

 Uitvoering

MA       Master
SL       Slave

 Real time clock

       Geen opgaaf: zonder
T       Met RTC-module 

 Uitbreidings module

       Geen opgaaf: zonder
L       Met LON-module
B       Met BACnet MS/TP / Modbus RTU module

 VOC-Sensor

       Geen opgaaf: zonder
V       Met

•       Toevoerluchttemperatuurvoeler
       Geen opgaaf: zonder
Z       Met

 

 Buitenluchtaanzuigtemperatuursensor

       Geen opgaaf: zonder
A       Met

 Ventiel verwarmingscircuit

       Geen opgaaf: zonder
HV       Met

 Voetventiel verwarmingscircuit

       Geen opgaaf: zonder
R       Met

 K -Waarde verwarmingscircuit

0,25 
0,40 
0,63 
1,00 
F0,50 

 Ventiel koelcircuit

       Geen opgaaf: zonder
KV       Met

 Voetventiel koelcircuit

       Geen opgaaf: zonder
R       Met

 K -Waarde koelcircuit

0,25 
0,40 
0,63 
1,00 
F0,50 

VS

VS

FSL-CONTROL II - Basis printplaat
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Inbouwdetails

Inbouw en inbedrijfname

Regelaar en de uitbreidingskaarten zijn in de fabriek geïnstalleerd en bedraad in de unit of in een aparte regelbox
Ruimtethermostaat wordt ca. 1,5 m boven de vloer geplaatst, de plaats moet zodanig gekozen worden, dat er geen verstoring door zoninstraling of
luchtstroming kan zijn
De regelaar wordt in de fabriek voorgeconfigureerd en kan met software ter plaatse ingesteld worden
Wij adviseren een weersafhankelijk watertoevoertemperatuur in de winter en een dauwpuntgeregelde watertoevoertemperatuur in de zomer
Tevens adviseren wij configuratie ter plaatse te laten uitvoeren door een service medewerker van TROX.
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