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Regulatory przepływu RVP-R
Materiał

Przeznaczenie
Regulatory przepływu służą do automatycznej
regulacji strumienia przepływającego przez
kanały powietrza wentylacyjnego zarówno w
części nawiewnej jak i wywiewnej instalacji.
Poprzez
zmianę
wydatku
powietrza
umożliwiają
stworzenie
indywidualnego
klimatu dla każdego z pomieszczeń w
budynku,
uwzględniając
występowanie
nierównomiernych
obciążeń
w
tych
pomieszczeniach, zależnych od ilości osób
znajdujących się w pomieszczeniu, a także od
zmiennych czynników zewnętrznych takich
jak:
zyski
ciepła
przez
przegrody
nieprzezroczyste
i
przezroczyste
pomieszczenia w wyniku nasłonecznienia.

Wymiary
Regulator przepływu RVP-P

Regulator przepływu z izolacją RVP-PI

Obudowa oraz przesłona przepustnicy
regulacyjnej wykonane są z blachy stalowej
ocynkowanej.
Przegroda
przepustnicy
wyposażona jest w uszczelnienie igielitowe,
dzięki któremu uzyskuje się szczelność przy
całkowitym zamknięciu przegrody. Oś
przegrody przepustnicy umieszczona jest w
łożysku z tworzywa sztucznego. Kryza
pomiarowa wykonana jest z blachy
ocynkowanej, po obu jej stronach
wbudowane są króćce do pomiaru ciśnienia.

Układ regulacyjno-napędowy regulatora
przepływu stanowi dynamiczny czujnik
ciśnienia,
pozycjoner
i
napęd
przepustnicy jako zwarta jednostka o
symbolu: BELIMO NMV-D2M.
Zasada działania
Zasada działania opiera się na pomiarze
strumienia powietrza przepływającego przez
regulator. Pomiar ten odbywa się za pomocą
sond pomiarowych (3 pary) usytuowanych
po obu stronach elementu spiętrzającego w
postaci
kryzy
pomiarowej.
Podczas
przepływu
powietrza
przez
element
pomiarowy po obu jego stronach powstaje
różnica ciśnień, zależna od wielkości
przepływu. Wielkość ta mierzona jest za
pomocą czujnika ciśnień. Wartości te zostają
w regulatorze porównane z wielkością
zadaną. Jeżeli wartość mierzona jest różna od
wielkości zadanej siłownik przesłony
regulacyjnej ustawia ją w takie położenie,
aby nie występowała różnica pomiędzy
wartością` mierzoną a zadaną.
sondy
pomiarowe

siłownik
przepustnicy

przetwornik różnicy
ciśnienia
regulator

Kod produktu: RVP-R(X) – a / b – c – d
Typ
Średnica
Nominalny strumień przepływu [m3/h]
Maksymalny strumień przepływu [m3/h]
Minimalny strumień przepływu [m3/h]

wartość
zmierzona

wartość
zadana

Zamówienie

przepustnica

Uwaga
Zadane parametry przepływu ustawiane
są fabrycznie przez producenta i nie mogą
być korygowane przez nieupoważnione
osoby.
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Regulatory przepływu RVP-P
Układ regulacyjno – napędowy.
Układ regulacyjno-napędowy regulatora przepływu stanowi dynamiczny czujnik różnicy ciśnień,
pozycjoner i napęd przepustnicy jako zwarta jednostka o symbolu: BELIMO NMV-D2M.
Sterowanie – nastawa ciągła: 2...10 V≅, 0...10 V≅
Sterowanie wymuszone: „ZAM’’, Vmin, Vzs, Vmax, „OTW”

Nadający się w systemach z komunikacją (PP)
Dane techniczne NMV-D2:
Napięcie znamionowe
Zakres roboczy
Pobór mocy
Moc znamionowa
Wielkość sygnału wiodącego
Oporność wejściowa

24 V≈50/60 Hz, 24 V≈
19,2...28,8 V≈, 21,6...26,4 V≈
3W
5,5 VA
0...10 V≈ (Prowadzenie w zakresie Vmin do Vmax)
min. 50kΩ

Rodzaje sterowania roboczego

Sterowanie wymuszone <ZAM>, Vmin, Vzs, Vmax,
<OTW>
Selektywne oprzewodowanie od napięcia zasilającego

Wybieralny zakres roboczy
(„Mode”)
Sygnał aktualnej wielkości strumienia
przepływu U

„2...10 V”=2...10 V w przedziale Vmin...Vmax
„0...10 V”=0...10 V w przedziale Vmin...Vmax
DC 2...10 V @ 0,6 mA (Mode 2...10)
DC 0...10 V @ 0,6 mA (Mode 0...10)
Sygnały liniowe, odpowiednio 0...100% Vmax
2...~ 300 Pa (zależne od OEM)
Kabel 4 x 0,75 mm2
Wybieralny L/R za pomocą ZEVO lub PC(ustala OEM)

Zakres pomiarowy czujnika
Przyłącze
Kierunek obrotu
Klasa ochronności
Stopień ochrony
Kąt obrotu
Moment obrotowy
Wskaźnik położenia
Temperatura otoczenia
Temperatura składowania
Sprawdzian wilgotności
Emitowane zakłócenia
elektromagnetyczne
Poziom natężenia dźwięku
Obsługa
Masa

III (napięcie bezpieczne-niskie)
IP42
max. 950, (przestawialne zderzaki mechaniczne)
min. 8 Nm (przy napięciu znamionowym)
mechaniczny - strzałka
0... +50 0C
-20... +80 0C
wg: EN 60335-1
CE zgodnie z 89/336/EWG i 92/31/EWG
max. 35 dB (A)
bezobsługowy
900 g
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Regulatory przepływu RVP-R
Zastosowanie
Zestaw VAV-Compact NMV-2 stosowany jest do niezależnej od ciśnienia regulacji aparatów
(boxów) VAV. Przy nastawie ciągłej, zestaw sterowany jest sygnałami z nastawnika położenia
(pozycjonera), regulatora wiodącego, lub z systemu DDC. Poprzez prostą zmianę
oprzewodowania dla sygnałów prądu zmiennego, możliwe są również różne rodzaje pracy, w
układzie sterowania wymuszonego.

Budowa
Zestaw NMV-D2 posiada różnicowy czujnik ciśnienia oraz część pomiarowo-regulacyjną z
mikroprocesorem. Przyrząd oparty jest na wypróbowanej konstrukcji napędu NM.

Działanie i ustawianie
Poprzez wciśnięcie przycisku na obudowie przyrządu, możliwe jest wysprzęglanie przekładni i –
jak długo przycisk pozostaje wciśnięty – ręczne przestawianie przepustnicy.
NMV-2 nie posiada – poza przyciskiem wysprzęglającym – żadnych elementów obsługowych, jak
np.: wyłącznik, czy potencjometr wielkości zadanej.
Programowanie zakresu roboczego, jak również parametrów roboczych Vmin, Vmax, Vnom,
realizowane jest jednym z przyrządów dodatkowych komunikacji PP
- ZEV (dla sprawdzania i ustawiania bezpośrednio na instalacji)
- ZEWO (dla ustawiania przez OEM)
Zalety systemu komunikacji „PP’’ to:
- możliwość sprawdzenia wartości aktualnej i zdalne zmiany parametrów
- prawie absolutne wyeliminowanie możliwości nieprawidłowych manipulacji przez nie
posiadający odpowiednich kwalifikacji, lub nie upoważniony personel.

Akcesoria elektryczne
ZEV – przyrząd nastawczy
SN1 , SN – wyłączniki pomocnicze

Dostosowanie do użytkownika - praca i sterowanie wymuszone przy pomocy NMV-D
Dla prawidłowej pracy systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń odpowiadającej
wymaganiom użytkowników, konieczne jest nie tylko ciągłe regulowanie strumienia objętości za
pomocą sygnałów prądu stałego, ale również praca przy regulowanych stopniowa – stałych
przepływach.
Za pomocą regulatora VAV-Compact, możliwa jest bezproblemowa realizacja takiego –
kombinowanego rodzaju pracy. Wejście „w” (3), dla parametrów wiodących, reaguje zarówno na
sygnały sterowania nastawy ciągłej jak i sygnały sterowania wymuszonego, wyprowadzane z
napięcia prądu zmiennego. Możliwe jest równoległe załączenie kilku aparatów, - również w
kombinacji z regulatorami VRD...
Ze względów technicznych sterowanie wymuszone do pozycji „ZAM’’ możliwe jest tylko w
zakresie roboczym 2...10V≅, albo generalnie tylko przy nastawie 0% dla Vmin.

Przepustnica w pozycji „ZAM’’
Zamknięcie przepustnic na doprowadzeniu i odprowadzeniu powietrza do nieużywanych
pomieszczeń pozwala na oszczędność energii.
Jeżeli – przy zakresie roboczym 2...10V – wejście „w” i przyłącze „1’’ zostaną zwarte, to NM-D2
steruje przepustnice do pozycji „ZAM”.
Przymusowe zamknięcie przepustnicy przez napęd następuje również wtedy, kiedy przy nastawie
sygnału wartości zadanej dla przepływu minimalnego Vmin 0%, - sygnał sterowniczy odpowiada
wartości Vmin.

www.centrowent.pl

8

Regulatory przepływu RVP-R
Vmin – minimalny przepływ objętościowy
W zależności od potrzeb, albo przy braku obsady, można przełączyć poszczególne strefy, lub
pomieszczenia na stan gotowości (Stanlaby). Przy takiej pracy następuje tylko minimalne
przewietrzanie pomieszczeń i znaczna redukcja zużycia energii.

VZS – Pozycja pośrednia
Zarówno przy ręcznej, jak i automatycznej – wielostopniowej regulacji strumienia powietrza,
możliwe jest osiągnięcie przy średniej wartości pomiędzy minimalną objętością przepływu,
bardziej delikatnego stopniowania przepływu: np.: przy sterowaniu w zależności od jakości
powietrza.
Vmax – maksymalny przepływ objętościowy
Pojedyncze pomieszczenia lub grupa pomieszczeń muszą być krótkotrwale zasilone
maksymalnym strumieniem powietrza. W ten sposób możliwe jest przewietrzanie, wieczorne
schładzanie, lub poranne szybkie ogrzanie pomieszczeń.

Przepustnica w pozycji „OTW”
Wspomaganie oddymiania pomieszczeń albo jako pozycja bezpieczna. W tym przypadku
następuje dezaktywacja układu regulacji przepływu i przepustnica zostaje całkowicie otwarta
(maksymalne mechaniczne otwarcie)

Regulacja ciągła
NMV-D2 reguluje przepływ powietrza w przedziale pomiędzy zadanymi nastawami Vmin, Vmax,
zależnie od ciągłego sygnału wiodącego od zaprogramowanego zakresu roboczego (2...10 V,
0...10V).
Poniższe schematy pokazują standardowe nastawy BELIMO. W razie potrzeby producent –
(OEM) może, za pomocą PC przeprogramować i zmienić nastawy.
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