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Beschrijving
De mengbox van het type MBE/MBP bestaat uit een behuizing
met twee ronde aftakkingen en het geïntegreerde geluiddemper-
stuk ter vermindering van stromingsgeluiden. Er zijn twee volu-
mestroomregelaars ingebouwd, om de toevoerlucht constant of
variabel; of over een gedwongen sturing Vmin, Vmax of "GESLO-
TEN" te regelen. De box wordt in tweekanaals airconditioningsy-
stemen gebruikt, waarbij de regeling en menging naar wens
elektrisch of pneumatisch kan worden uitgevoerd. Voor metin-
gen wordt in de aftakking voor koude lucht en in het geluiddem-
perstuk telkens een luchtstroomongevoelig meetkruis van
Schako ingebouwd, waarop 12 meetpunten volgens de zwaarte-
lijnmethode zijn verdeeld, om voor een nauwkeurige luchtme-
ting te zorgen. In de ronde aansluitaftakking bevindt zich een
stelklep voor de regeling en afsluiting. De eerste keer gebeurt de
instelling van de instelwaarden in de fabriek. Bij deze instelling
op de werklaats worden alle mengdozen gecontroleerd op goe-
de werking. De maximale afwijking van de luchtvolumes be-
draagt +/- 5 % van het nominale luchtvolume Vnenn, met
betrekking tot een ijkcurve van 12 m/s. Bij lagere stroomsnelhe-
den kan de procentuele afwijking stijgen.
Voor de ijking van de regelaars staat er een curve op basis van
een 12 m/sec. stromingssnelheid ter beschikking. Bij luchtvolu-
meregelaars met een constant volume wordt de Vmin-waarde op
de gewenste constante volumewaarde ingesteld. 
Als de ijkcurve ter plaatse moet worden versteld, moeten de re-
gelaars ofwel in de fabriek opnieuw worden geijkt, ofwel moet
de ijkcurve door de klantendienst van de fabriek ter plaatse wor-
den gewijzigd. 

Schako beroept zich voor de werkdrukmeting consequent op
zijn meetprincipe van een dubbel meetkruis uit een aluminium
extrusieprofiel, aan dewelke voor de bepaling van gemiddelden
telkens 12 meetpunten aan druk- en zuigkant zijn aangebracht
volgens de zwaartelijnmethode. In vergelijking met meetstaven
of meetdiafragma's met minder meetpunten wordt een grotere
nauwkeurigheid bereikt en het vereiste aanstroomtraject voor de
luchtvolumeregelaar kan kort worden gehouden (zie pag. 5-in-
bouwinstructies).

Bij het gebruik van de regelaars in installaties die sterk onderhe-
vig zijn aan stof zijn gepaste filters nodig. Voor vervuilde lucht
kan men statische membraan-druksensoren gebruiken als
transmitters. In dit geval moet absoluut rekening worden ge-
houden met het waarschuwingsbord op de inbouwpositie. Voor
lucht met kleverige en vettige bestanddelen zijn mengboxen niet
geschikt.

Bij alle fabrikanten van regelaars is de draairichting bij het ope-
nen met de wijzers van de klok mee.

Voor onderhoud, reparatie en nazicht enz. moeten voldoende re-
visieopeningen in aantal en grootte door de installateur worden 
voorzien.

Toepassingsgebied

Opgelet:
De aftakking voor koude lucht moet door de installateur worden 
geïsoleerd, wanneer er gevaar bestaat op condensvorming.

- voor luchttoevoersystemen
- voor constante of variabele luchtvolumes
- klepbediening Vmin, Vmax, of "GESLOTEN"
- drukverschilbereik: 250  - 1000 Pa
- voor kanaalsnelheden:

- MBE (elektrisch) = 4 - 12 m/s
- MBP (pneumatisch) = 4 - 12 m/s

- bij omgevingstemperaturen 0 - 50 °C
- toestand meetlucht 0 - 50 °C
- 5 - 95 % vH, niet condenserend

- voedingsspanning voor MBE (elektrisch):
24 V AC (19,2...28,8V) of 24 V DC (21,6...28,8V)

- voedingsdruk voor MBP (pneumatisch): 1,2 ± 0,1 bar
- Uitvoering voor spiraalbuisaansluiting volgens DIN 24145
- met geïntegreerde geluiddemper voor de vermindering van

stromingsgeluiden
- aanvullende isolatiemantel voor de vermindering van het af-

gestraalde geluid verkrijgbaar tegen meerprijs.
- Bijkomende geluidsdemper voor nog minder stromingsgeluid

verkrijgbaar tegen meerprijs. 
Enkel in combinatie met een aansluitframe (-AR) mogelijk
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Regeling
Mengboxen worden in tweeweg-airco-installaties gebruikt. In
het apparaat wordt koude en warme lucht gemengd, waarbij het
verschil tussen de hoogste en laagste luchttemperatuur bij de
uitstroming uit het apparaat (onderdrukzijde) kleiner is dan
10 %. Er ontstaan twee van elkaar onafhankelijke regelkringen,
waarmee de toevoerluchtvolumestroom constant of variabel
kan worden geregeld. De differentiaaldruksensor voor koude
lucht, met meetkruis in de aansluitingstak (1), vormt samen met
de koudeluchtregelaar (2) een regelkring, die door de kamer-
temperatuurregelaar (8) wordt gestuurd met een 0(2) -
10 V DC-signaal. De regelkring voor warme lucht, bestaande uit
een differentiaaldruksensor, meetkruis (3) in het hoekige geluid-
demperstuk (7) en een warmeluchtregelaar (4), wordt stan-
daard op 'constant' ingesteld en regelt de totale hoeveelheid
toevoerlucht, door zoveel warme lucht toe te voegen tot de som
van koude en warme lucht overeenkomt met het totale toevoer-
luchtvolume. Als het volume koude lucht de totale luchthoeveel-
heid overschrijdt, wordt de regelklep voor warme lucht (5)
volledig gesloten. Bij verminderde koelbehoefte wordt de regel-
klep voor de koude lucht (6) gesloten. Het daadwerkelijk door-
gevoerde luchtvolume kan via het U5-signaal van de regelaars
worden gemeten en geanalyseerd (bij elektrische mengboxen). 
Pneumatische mengbox MBP: in tegenstelling tot de elektroni-
sche mengbox MBE vervalt hier het meetkruis (1) dat zich in de
ronde aftakking voor koude lucht bevindt. Een volumestroomre-
gelaar (PI- of I-regelaar), waarmee de pneumatische stelaandrij-
vingen voor de regeling worden aangestuurd.

koudelucht naar keuze links of rechts (getekend links)

W = Warme lucht
K = koude lucht links

W

W

K
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Inbouw
Inbouwaanwijzingen
Om onnodige storingsbronnen uit te sluiten bij de regelaars,
moeten de volgende min. afstanden uit de tabellen/tekeningen
worden gerespecteerd. Bij een combinatie van meerdere vorm-
stukken of vormstukken met brandbeveiligingskleppen of met
geluiddemper, moeten telkens de hogere minimumafstanden
worden gebruikt.

Afstand tot:

Afstand tot boog-vormstuk

Afstand naar andere vormstukken
(bijvoorbeeld aftakstuk, verloopstuk, T-stuk, enz.)

Afstand naar brandwerende klep

Afstand naar geluiddemper

Constructie

uitvoering

Toebehoren

boog-vormstuk: 1 x D
andere vormstukken:
(bijv. T-stuk, aftakstuk, inkorting enz.) 2 x D

brandkleppen: 2 x D
geluiddemper: 2 x D

behuizing

- verzinkt plaatstaal

- slijtvast tot 20 m/s kanaalsnelheid

- bekleed met minerale wol, afdekking uit geperforeerde 
plaat.

afdichting klepblad

- uit PUR, siliconevrij

- voor luchtdichte uitvoering volgens DIN EN 1751, Klasse 
2 (alleen NW100), klasse 3 (alleen NW 125 - 400).

geleiderooster

- verzinkt plaatstaal, geperforeerd.

meetkruis

- lamellen uit aluminium strengpersprofiel

- Lamellenopnemer uit kunststof (PA 6).

geluiddempereenheid

- bekleed met minerale wol, afdekking uit geperforeerde 
plaat.

warme- en koudeluchtinstelklep

- Verzinkt plaatstaal

MBE - met elektrische regeling
MBP - met pneumatische regeling
...-KR - Koude lucht rechts in luchtrichting
...-KL - Koude lucht links in luchtrichting (stan-

daard)

aansluitframe (-AR)
- verzinkt plaatstaal

Isolatiemantel (-DS)
- verzinkt plaatstaal met bekleding van minerale wol.

rubberen lippendichting (-GD)
- speciaal rubber

aanvullende geluiddemper (-ZS)
- Verzinkt plaatstaal, coulisse met bekleding van minerale

wol en optioneel met geperforeerde afdekplaat.
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Uitvoeringen en afmetingen
Afmetingen
MBE MBP

Aanzicht A Aanzicht C

Aanzicht B Aanzicht D

Leverbare afmetingen

Bij de afmetingen 315 en 400 bestaat de behuizing uit twee door de fabrikant gemonteerde delen.

revisieopening

Insteekmoeren M8 Doorgangsboring ø10

revisieopening

Insteekmoeren M8 Doorgangsboring ø10

NW B B1 BK  H HK L øD (mm) a b c
100 360 400 250 220 160 1100 98 194 286 178
125 480 520 370 230 170 1100 123 204 399 238
160 580 620 470 260 200 1400 158 234 504 288
200 700 740 590 290 230 1500 198 259 624 348
250 880 920 770 340 280 1500 248 309 804 438
315 1000 1040 890 440 385 1835 313 409 924 498
400 1400 1440 1290 490 430 1835 398 459 1324 698
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Afmetingen van de toebehoren
Akoestische bekleding (-DS) en aanvullende geluiddemper (-ZS)

Leverbare afmetingen

Bij de afmetingen 315 en 400 bestaat de behuizing uit twee door de fabrikant gemonteerde delen.

NW B B1 DB DB1 BK  H DH HK AH AB L SL øD (mm) a b
= = =

SB SB1 SH
100 360 400 440 480 250 220 300 160 209 352 1100

1000

98 194 286
125 480 520 560 600 370 230 310 170 219 465 1100 123 204 399
160 580 620 660 700 470 260 340 200 249 570 1400 158 234 504
200 700 740 780 820 590 290 370 230 274 690 1500 198 259 624
250 880 920 960 1000 770 340 420 280 324 870 1500

1500
248 309 804

315 1000 1040 1080 1120 890 440 520 385 424 990 1835 313 409 924
400 1400 1440 1480 1520 1290 490 570 430 474 1390 1835 398 459 1324

Akoestische bekledingaanvullende geluiddemper

Aanzicht X Doorsnede A-A
zonder aansluitframe getekend

Doorsnede C-C
zonder aansluitframe getekend

aansluitframe (-AR) rubberen lippendichting (-GD)
Detail X
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Technische gegevens

Luchtvolumebereik
voor MBE  (constant of min./max.)

voor MBP (constant of min./max.)

Opgelet, de volgende gegevens zijn belangrijk voor het para-
metreren van de luchtvolumeregelaars:

NW V regelaar voor de warme-
lucht

totale luchthoeveelheid

Koude luchtregelaar varia-
bel

ø elektrisch elektrisch

 (mm)
vmin

(4m/s)
vmax

(12m/s)
vmin

e(2 m/s)
vmax

(12 m/s)

100
m3/u 106 319 53 319

l/s 30 89 15 89

125
m3/u 168 505 84 505

l/s 47 140 23 140

160
m3/u 279 836 139 836

l/s 77 232 37 232

200
m3/u 439 1317 219 1317

l/s 122 366 61 366

250
m3/u 690 2070 345 2070

l/s 192 575 96 575

315
m3/u 1101 3303 550 3303

l/s 306 918 153 918

400
m3/u 1783 5348 891 5348

l/s 495 1486 248 1486

NW V regelaar voor de warme-
lucht

Koude luchtregelaar varia-
bel

ø stelcilinder stelcilinder

 (mm)
vmin

(4m/s)
vmax

(12m/s)
vmin

(4 m/s)
vmax

(12 m/s)

100
m3/u 106 319 106 319

l/s 30 89 30 89

125
m3/u 168 505 168 505

l/s 47 140 47 140

160
m3/u 279 836 279 836

l/s 77 232 77 232

200
m3/u 439 1317 439 1317

l/s 122 366 122 366

250
m3/u 690 2070 690 2070

l/s 192 575 192 575

315
m3/u 1101 3303 1101 3303

l/s 306 918 306 918

400
m3/u 1783 5348 1783 5348

l/s 495 1486 495 1486

- bij deze tabel gaat het enkel om het opgeven van het volledige
meetbereik van de regelaar (luchtvolumebereik)

- moest bij de bestelling een andere ijkcurve dan 12 m/s ge-
wenst zijn, moet dat worden aangegeven!

- als de in de tabellen vermelde luchtvolumes voor Vmin worden
onderschreden, is een correcte werking van de luchtvolume-
regelaar niet meer gewaarborgd!

- wanneer bij de bestelling enkel één luchtvolume wordt ver-
meld (als Vmax-waarde), wordt de luchtvolumeregelaar als
variabele luchtvolumeregelaar geleverd. De Vmin-waarde
wordt overeenkomstig de gegevens in de catalogus ingesteld. 

- wanneer bij de bestelling enkel één luchtvolume wordt ver-
meld (als Vmin of als Vconstant-waarde of zonder gegevens),
wordt de luchtvolumeregelaar als constante luchtvolumere-
gelaar geleverd. Het in de bestelling vermelde luchtvolume
wordt op Vmin ingesteld, de Vmax-waarde wordt op 100 % in-
gesteld.

- De luchtvolumes kunnen via specifieke instelapparaten voor
de regelaars worden gewijzigd, afhankelijk van de in de fa-
briek ingestelde ijkcurve.

- Bij het instellen van de parameters van de regelcomponenten
(alle regelaars), moet er rekening worden gehouden met een
luchtdichtheid van 1,2 kg/m³.

- Belimo-compactregelaars zijn in de hoogte gecompenseerd.
Ze worden in de fabriek op de betreffende installatiehoogte
van de opgegeven inbouwplaats gekalibreerd.

- Als bij de bestelling geen installatiehoogte wordt opgegeven,
worden de regelaars op de hoogte van het leveringsadres ge-
kalibreerd.
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Geluidswaarden
MBE/MBP, zonder akoestische bekleding MBE/MBP-DS, met akoestische bekleding (-DS) 

MBE/MBP-ZS, met aanvullende geluiddemper (-ZS)

Doorgangsdemping MBE / MBP

Doorgangsdemping als verschil van de met en zonder mengbox 
gemeten geluidsvermogenniveaus.

NW De (dB / Okt)

fm (Hz)
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29 33 48 49 47 42 35
250

315

400

Z Luchttoevoer
 A luchtafvoer
1 stromingsgeluiden luchttoevoer zonder geluiddemper
2 stromingsgeluiden luchttoevoer met geluiddemper
3 Afgestraald geluid luchttoevoer zonder isolatiemantel
4 Afgestraald geluid luchttoevoer met isolatiemantel
5 stromingsgeluiden in het ronde kanaal voor luchttoevoer
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Stromingsgeluiden
met / zonder aanvullende geluiddemper (-ZS)

NW vk V statisch drukverschil
(m/s) (m3/u) [l/s] 250 a 500 a 1000 a

LWA [dB(A)] LWA [dB(A)] LWA [dB(A)]
zonder bijkomen-

de
geluiddemper

met bijkomende
geluiddemper

zonder bijkomen-
de

geluiddemper

met bijkomende
geluiddemper

zonder bijkomen-
de

geluiddemper

met bijkomende
geluiddemper

100

3 80 22 26 19 30 23 34 27
6 160 44 29 22 33 26 37 30
9 239 66 32 24 36 28 40 32
12 319 89 38 30 42 34 46 38

125

3 126 35 32 24 36 28 40 32
6 253 70 34 26 38 30 42 34
9 379 105 37 31 41 35 45 39
12 505 140 41 33 45 37 49 41

160

3 209 58 34 27 38 31 42 35
6 418 116 38 30 42 34 46 38
9 627 174 42 34 46 38 50 42
12 836 232 44 36 48 40 52 44

200

3 329 91 35 26 39 30 43 34
6 658 183 38 29 42 33 46 37
9 988 274 43 34 47 38 51 42
12 1317 366 47 38 51 42 55 46

250

3 517 144 36 26 40 30 44 34
6 1035 288 39 29 43 33 47 37
9 1552 431 44 33 48 37 52 41
12 2070 575 49 38 53 42 57 46

315

3 826 229 37 26 41 30 45 34
6 1651 459 40 29 44 33 48 37
9 2477 688 45 34 49 38 53 42
12 3303 918 50 39 54 43 58 47

400

3 1337 371 39 28 43 32 47 36
6 2674 743 42 30 46 34 50 38
9 4011 1114 46 34 50 38 54 42
12 5348 1486 52 40 56 44 60 48
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afgestraald geluid
met / zonder isolatiemantel (-DS)

NW vk V statisch drukverschil
(m/s) (m3/u) [l/s] 250 a 500 a 1000 a

LWA [dB(A)] LWA [dB(A)] LWA [dB(A)]
zonder isolatie-
mantel 40 mm

met isolatie-
mantel 40mm

zonder isolatie-
mantel 40 mm

met isolatie-
mantel 40mm

zonder isolatie-
mantel 40 mm

met isolatie-
mantel 40mm

100

3 80 22 35 26 40 31 45 36
6 160 44 39 30 44 35 49 40
9 239 66 41 32 46 37 51 42

12 319 89 43 34 48 39 53 44

125

3 126 35 36 26 41 31 46 36
6 253 70 40 30 45 35 50 40
9 379 105 44 34 49 39 54 44

12 505 140 46 36 51 41 56 46

160

3 209 58 38 30 43 35 48 40
6 418 116 41 32 46 37 51 42
9 627 174 45 36 50 41 55 46

12 836 232 49 39 54 44 59 49

200

3 329 91 38 29 43 34 48 39
6 658 183 42 33 47 38 52 43
9 988 274 46 37 51 42 56 47

12 1317 366 47 39 52 44 57 49

250

3 517 144 39 30 44 35 49 40
6 1035 288 42 33 47 38 52 43
9 1552 431 46 37 51 42 56 47

12 2070 575 48 39 53 44 58 49

315

3 826 229 40 31 45 36 50 41
6 1651 459 44 35 49 40 54 45
9 2477 688 47 38 52 43 57 48

12 3303 918 49 40 54 45 59 50

400

3 1337 371 41 32 46 37 51 42
6 2674 743 45 36 50 41 55 46
9 4011 1114 48 39 53 44 58 49

12 5348 1486 50 41 55 46 60 51
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Technische gegevens van de regelcomponenten

Registreren van de opgemeten waarde en regelfunctie
Het registreren van de opgemeten waarde gebeurt via een stro-
mingsgunstig dubbel meetkruis. De meetopeningen zijn over-
eenkomstig de zwaartelijnmethode op het meetkruis verdeeld.
Het drukverschil aan het meetkruis wordt door middel van een
dynamische of statische sensor gemeten. Van de meetwaarden
wordt een gemiddelde waarde afgeleid, die een opgemeten
waarde voor het luchtvolume weergeeft. De regelaar vergelijkt
het signaal van de werkelijke waarde met de instelwaarde en
voert een uitgangssignaal naar de elektrische stelaandrijving,
die de regelafwijking onafhankelijk van de drukveranderingen in
het kanaal aanpast.

Luchtvolumeregelaars van het merk Belimo, type LMV-D3-MP
Compact, VRD3-SO en VRP-VFP worden standaard met de
werkwijze (Y-signaal, U5-signaal) 2-10 V DC geleverd door
Schako. Bij de aansturing met 2 V DC wordt daarbij het Vmin-vo-
lume geregeld, het kleinst mogelijk instelbare Vmin-luchtvolume
kan uit de tabel 'luchtvolumebereik' worden gehaald. Als de in
de tabel aangegeven luchtvolumes voor Vmin worden onder-
schreden, kan een correcte werking van de luchtvolumerege-
laar niet meer worden gewaarborgd! 

Klepbediening klep "GESLOTEN"
Het luchtdichte afsluiten wordt door de installateur of via een
klepbediening "GESLOTEN" met behulp van een schakelaar of
relais bewerkstelligd of er wordt aan de ingang Y het regelsig-
naal van     0 V DC aangelegd (alle compactregelaars met de mo-
dus 2-10 V DC). Daardoor sluit de aandrijving in het werkgebied
2-10 V DC ook de regelklep (dit geldt echter niet voor het werk-
gebied 0-10 V DC) en de VAV-regeling is inactief. Hierbij moet
echter worden vastgesteld of het regelsignaal < 0,1 V DC be-
draagt. In ruimten met gedefinieerde drukverhoudingen (bv. la-
boratoria) wordt het sluiten van de klep via een digitaal door de
installateur te voorzien schakelcontact aanbevolen. 

Als de Compact-regelaars van het fabrikaat Belimo op vraag van
de klant met de modus 0-10 V DC moeten worden geleverd, kan
een klepbediening "GESLOTEN" alleen via een schakelaarcontact
met diode worden gerealiseerd.

Als bij de master-slave of parallelle werking de compactrege-
laars van het fabrikaat Belimo samen met het type VRP-VFP-300
worden gebruikt, is in het algemeen alleen de modus 2-10 V DC
mogelijk.

Klepbediening klep "OPEN"
Als ondersteuning bij rookafvoer of als veiligheidsgarantie. In dit
geval is de luchtvolumeregeling inactief, de klep wordt mecha-
nisch geopend. Een stelaandrijving met veerretour wordt aange-
raden (bijv. van het merk Belimo, type VRD3, stelaandijving type
LF24-V). Daardoor is gewaarborgd dat de regelklep zowel via
een digitaal contact of bij stroomuitval in de gedefinieerde eind-
stand "OPEN" gaat.

Vmin-regeling op minimaal luchtvolume
Afzonderlijke zones kunnen afhankelijk van de behoefte of wan-
neer ze niet worden gebruikt stand-by worden geschakeld.
Daardoor wordt een minimale spoeling van de ruimte met sterk
verminderd energieverbruik bereikt.

Vmax-regeling op maximaal luchtvolume
Afzonderlijke of meerdere ruimten krijgen gedurende een korte
periode het maximale luchtvolume. Hierdoor kan bijvoorbeeld
ventilatie van een ruimte of efficiënte verwarming worden gere-
aliseerd.

Constante werking
Afhankelijk van het constante instelsignaal en het geprogram-
meerde werkingsbereik (0-10 V DC of 2-10 V DC) regelt de
luchtvolumeregelaar het luchtvolume lineair tussen de instel-
waarden Vmin ...Vmax .

Constante werking
Als de klem 3 (Y-besturingssignaal) niet wordt gebruikt, wordt
het luchtvolume dat op de Vmin-potentiometer is ingesteld als
constant volume ingesteld.
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Schakelschema's
Schakelschema regelaar standaard
Compactregelaar merk Belimo LMV-D3-MP
VAV met analoog instelsignaal

MP / signaal van de 
werkelijke waarde

PC-Tool

Besturingssignaal 
VAV

door de installateur te voorzien

...MV-D3-MP

VAV met afsluiting (GESLOTEN)
Modus 2-10V DC

PC-Tool

Besturingssignaal 
VAV

MP / signaal van de 
werkelijke waarde

Omschakeling GESLOTEN /
VAV-werkingG

ES
LO

TE
N

VA
V

door de installateur te voorzien

...MV-D3-MP

MP-bus aansturing met schakelaarinte-
gratie

Afsluitmodus (GESLOTEN)
In de modus 2...10 V kan met een 0...10 V-sig-
naal de volgende functie worden bereikt:

**Opgelet: regelaar/DDC moet in staat zijn,
het besturingssignaal op 0 V te trekken.

Instelsig-
naal Y

Luchtvolu-
me

functie

< 0,1 V ** 0 klep GESLOTEN, 
VAV-regeling inac-
tief

0,2...2 V Vmin Werkingsmodus 
Vmin actief

2...10 V Vmin ... Vmax constante werking 
Vmin ... Vmax

PC-Tool

bijv.
raam-
contact

MP-adres:
1...8

door de installateur te 
voorzien

...MV-D3-MP

Nr.  Benaming  Kleur van de 
 ader

 Functie 

1  - ⊥  zwart  ⊥  -  voeding
 AC/DC 24 V2 + ∼  rood ∼ +

3  Y  wit  Besturingssignaal VAV / CAV
5 U   oranje  - signaal van de werkelijke

 - MP-bus aansluiting

}

Kabelbenamingen
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CAV-modus / gedwongen contacten

Tip: Let op de wederzijdse afslui-
ting van de contacten!

PC-Tool

Besturingssignaal 
VAV

MP / signaal 
van de werkelij-
ke waarde

door de installateur te voorzien

...MV-D3-MP

CAV-functie bij ...MV-D3-MP

Modus-
instelling

--- 0...10 V 0...10 V 0...10 V 0...10 V
2...10 V 2...10 V 2...10 V 2...10 V 2...10 V

Signaal
⊥ 0...10 V ∼ ∼ ∼
 - 2...10 V +

functie 3 3 3 3 3
Klep GESLOTEN a) GESLOTEN c) GESLOTEN*
Vmin...Vmax b) VAV 
CAV - Vmin alles open - Vmin actief 
Klep OPEN e) OPEN*
CAV - Vmax d) Vmax

Contact gesloten, functie actief
Contact gesloten, functie actief, alleen in mode 2...10 V
contact open

* staat bij voeding met DC 24 V niet ter beschikking 
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Led-functietabel bij NMV-D3-MP

1.) Synch-tijd
2.) Adaptatietijd

Gebruik functie Beschrijving / actie Led mon-
ster

adaptatie

Adres

⊕
⊕

Led 1 power

Led 2 status

N1 werking Statusindicatie - 24 V spanningsvoorziening OK
- VAV-Compact gereed voor werking

S1 servicefunctie synchronisatie synchronisatie gestart door:
a) bedienings- / serviceapparaat
b) handbediening aan de VAV-Compact
c) power-ON-gedrag

S2 servicefunctie adaptatie Adaptatie gestart door:
a) bedienings- / serviceapparaat
b) toets op VAV-Compact

V1 VAV-service VAV-service
actief

a) beide toetsen "Adaptatie" & "Adres"
    tegelijkertijd indrukken
b) VAV-service wordt geactiveerd:
    - tot 24 V voeding wordt uitgeschakeld
    - tot de beide toetsen nogmaals worden
      ingedrukt
    - na verloop van 2 uur

luchtgebrek klep opent, vermits werkelijk volume te laag

gewenst volume
bereikt

regelkring gejusteerd

luchtsurplus klep sluit, vermits werkelijk volume te hoog

B1 buswerking adressering via 
MP-Master
(bevestiging op 
VAV-Compact)

a) adressering op MP-Master geactiveerd

b) adresseertoets indrukken
    Led wisselt naar de communicatieaandui-
    ding, zodra de adressering is voltooid.

B2 buswerking adressering via 
MP-Master (met 
serienummer)

Adressering op MP-Master geactiveerd, led 
wisselt naar communicatie-aanduiding, zodra 
de adressering is voltooid.

B3 buswerking 
communicatie

aanduiding MP-
PP
communicatie

Aanduiding communicatie met MP-Master of 
bedienings-/serviceapparaat

LED 1

LED 2

LED 1

LED 2
Start 1.) →

LED 1

LED 2
Start 2.) →

LED 1

LED 2

LED 1

LED 2

LED 1

LED 2

LED 1

LED 2

LED 1

LED 2

LED 1

LED 2
On event MP-communicatie

LED 1

LED 2
Niet geadress. MP-communicatie

LED 1

LED 2
MP-communicatie

groene led (power) brandt

gele led (status) brandt

gele led brandt oscillerend
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Schakelschema regelaar alternatief

Aansluitschema VRP

* Faseaansnijding

Aansluiting via veiligheidsom-
vormer

*

door de installateur te 
voorzien

Luchtvolumeregeling op twee niveaus 
VRP

functie a b c
Vmin
Vmax
Vmax
Vmax

Aansluiting via veiligheidsom-
vormer

door de installa-
teur te voorzien

Klepbediening VRP

functie a b c d
GESLOTEN

Vmin
Vmax
OPEN

Aansluiting via veiligheidsom-
vormer

door de installa-
teur te voorzien

Universele regelaar fabrikaat Belimo VRP-VFP300

Aansluitschema VRD3-SO

aandrijving ...-V

regelingang w
PP-aansluiting ZTH-EU
werkelijke waarde luchtvo-
lume U5

stuuringang Z1 / Z2

ZTH-EU

AC 24 V
DC 24 V

VRD3

door de installateur te voorzien

Klepsturing VRD3-SO

aandrijving ...-V
ZTH-EU

AC 24 V

VRD3

OPEN

GESLOTEN2.)

3.)

1.)

4.)

door de installateur te 
                  voorzien

Luchtvolumeregeling in twee trappen
VRD3-SO

aandrijving ...-V
ZTH-EU

AC 24 V

Jumper

VRD3

OPEN

GESLOTEN
5.)

7.)

9.)

8.)

6.)

VRD3

door de installa-
teur te voorzien

Universele regelaar fabrikaat Belimo VRD3-SO

Overzicht stuursignalen/functies

*) vereist voeding met AC 24 V

Signaal-klem / functie prioriteit GND pos HW neg HW 24 V AC open
 Klepingang Z1 - klem 6 1  - OPEN 1.)  - OPEN 1.)  -

 Klepingang Z2 - klem 7 2
GESLOTEN

2.)
Vmin
3.)

-
Vmax
4.)

-

 Tool (PP-Cmd) -> ZTH-EU 3
 CAV-trappen (Auto, OPEN, GESLOTEN, 

Vmin, Vmax, Stop)

 instelsignaal w - klem 3
 Jumper: VRD3

4

 GESLOTEN 
5.)

modus: 
2 ... 10 V

OPEN 
6.)

 GESLOTEN  
7.) 

modus: 
0 ... 10 V

Vmax 
8.)

Vmin 
9.)
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Instelling Vmin en Vmax

De Vmax-waarde moet steeds hoger dan de Vmin-waarde worden 
ingesteld, anders werkt de VRD3-regelaar in de CAV-modus met 
het Vmin-luchtvolume als instelwaarde.

De luchtvolume-instelling Vmin en Vmax kan aan de VRD 3 op 
twee manieren worden ingesteld.
a) direct aan de instelpotentiometer (analoog t.o.v. VRD 2)

Vmin 0 … 100 % van Vnom
Vmax 30 … 100 % van Vnom

b) met het VAV-instelapparaat ZTH EU (PP Command)
Om een waarde - met PP Command - in de VRD3 te schrijven
moeten de beide potentiometers Vmin en Vmax op de stand tool
staan. Als de potentiometer(s) bij aangesloten ZTH EU wordt
(worden) ingesteld op "Tool", dan moet in sommige gevallen
het menu worden vernieuwd door te drukken op de toetsen

. Werking zie onderstaande afbeelding:

w

45 %

45 %

r = read / lezen
w= write / schrijven 

r

werkende waarde

w

(PP)
0...100% tool

ZTH EU

tool

auto-omschakeling
via stand potentiometer

Potentiometer:
- tool ZTH-waarde
- 0 ... 100 %: waarde potentiometer actief

VRD3

geparametreerde
waarde



Mengbox MBE / MBP

08/20 - 18

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

26.08.2016Staat:

Instelling van de bedrijfspotentiometers / berekeningsformules

Instelwaarde voor Vmax 

Aan de Vmax-potentiometer van de regelaar, het ZTH EU-appa-
raat of pc-tool wordt het gewenste volume in % ingesteld, dat
bij een 10 V DC regelsignaal aan klem 3 (Y) of bij klepbesturing
Vmax moet stromen. Deze waarde heeft betrekking op het inge-
stelde nominale luchtvolume Vnenn 

Instelwaarde voor Vmin

Aan de Vmin-potentiometer van de regelaar, het ZTH EU-appa-
raat of pc-tool wordt het gewenste luchtvolume in % ingesteld,
dat bij het instelsignaal 0 V DC (modus 0-10 V DC) resp. bij het
instelsignaal 2 V DC (modus 2-10 V DC) aan klem 3 (Y) of bij de
klepbesturing Vmin moet stromen. Deze waarde heeft betrekking
op het ingestelde luchtvolume Vnenn of Vmax (afhankelijk van het
type regelaar).

Tip met betrekking tot de instelwaarde Vmin
bij de volgende regelaars heeft Vmin betrekking op Vmax:

bij de volgende regelaars heeft Vmin betrekking op Vnenn:

Berekening van de U5-spanningswaarde

Werkingsmodus: 2 - 10 V DC:
Vmax -waarden

Vmin -waarden

Werkingsmodus: 0 - 10 V DC:
Vmax -waarden

Vmin -waarden

Berekening van het luchtvolume Vnenn 

Opgelet:
De waarde Vnenn wijzigt afhankelijk van de ingestelde ijkcurve.

De ijkcurve wordt naargelang van het vereiste luchtvolume Vmax
bij het parametreren specifiek door Schako gekozen. Daardoor
is uiterste nauwkeurigheid van het werkelijke luchtvolume ge-
waarborgd.

fabrikaat Type
Belimo VRP-VFP

fabrikaat Type
Belimo LMV-D3-MP, VRD3

EWVmax
 

Vmax
Vnenn
---------------- 100%×=

EWVmin

Vmin
Vnenn oder Vmax
--------------------------------------------- 100%×=

EW (%) = instelwaarde
EK (m/s) = ijkcurve
U5 (V DC) = U5-signaal
F (m²) = oppervlakte

U5 
Vmax
Vnenn
---------------- 8V 2V+×=

U5 
Vmin

Vnenn
---------------- 8V 2V+×=

U5 
Vmax
Vnenn
---------------- 10V×=

U5 
Vmin

Vnenn
---------------- 10V×=

Vnenn EK F 3600××=
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Meting werkelijke waarde terugkoppelingssignaal U5 met be-
hulp van voltmeter of 
PC-Tool

Klemaansluiting
VRD3-SO / VRP-VFP

LMV-D3-MP

24 V AC/DC voedingsspanning (klem 1 + 2)
Meetuitgang 2 - 10 V DC (klem 1 + 5)
Meetuitgang 0 - 10 V DC (klem 1+5)

Het signaal van de werkelijke waarde U5 is een zuivere terugkop-
peling van de werkelijke waarde van het luchtvolume voor het
controleren van het doorgedrongen luchtdebiet.

U5-signaal 0-10 V DC

Voorbeeld

U5 signaal 2-10 V DC

Voorbeeld

gegeven: meetuitgangssignaal U5 = 6,3 V DC
Ijkwaarde VRA-E = 12 m/s

Afgelezen waarde: kanaalsnelheid = 7,6 m/s

Luchthoeveelheid:Kanaalsnelheid x oppervlakte m² x 3600 = m³/u

gegeven: meetuitgangssignaal U5 = 6,3 V DC
Ijkwaarde VRA-E = 12 m/s

Afgelezen waarde: kanaalsnelheid = 6,3 m/s

Luchthoeveelheid: Kanaalsnelheid x oppervlakte m² x 3600 = m³/u
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Technische gegevens regelaars en motoren
Regelaar standaard

LMV-D3-MP (merk Belimo)
Dynamische druksensor, digitale VAV-regelaar en klepaandrij-
ving als communicatieve VAV-Compact-oplossing.

Regelaar-alternief

VRP-VFP (fabrikaat Belimo)
voor statische verschildrukregeling met afzonderlijk verkrijgba-
re sensoren VFP-100, 300 of 600

VRD3-SO (fabrikaat Belimo)
met geïntegreerde dynamische drukverschilsensor

Meetprincipe: drukmeting met afvoer
Meetbereik sensor: 2... ~ 450 Pa
Voedingsspanning: AC 24 V 50/60 Hz; DC 24 V
Werkingsgebied : AC 19,2...28,8 V; DC 21,6...28,8 V
Elektriciteitsverbruik: 2 W
Afmetingen: 3,5 VA
Draaimoment: min. 5 Nm bij nominale spanning
Regelfunctie : VAV/CAV/Open-Loop;

Luchttoevoer-/afvoer of stand-alone-mo-
dus;
Master-slave-parallelschakeling;
Mengboxenregeling

Instelbereik
Vmin/Vmax :

Vmin = 0...100% van het ingestelde luchtvo-
lume Vnenn 
Vmax = 20...100 % van ingestelde Vnenn-
luchtvolume

instelwaarde w/Y :
(ingangsweerstand min.
100 kΩ)

DC 2-10 V (4...20 mA met 500 Ω ingangs-
weerstand)
DC 0-10 V (0...20 mA mit 500 Ω ingangs-
weerstand)
instelbaar DC 0...10 V

instelbereik signaal wer-
kelijke waarde U5:

DC 2...10 V
DC 0...10V

Busfunctie MP 
Adres in de busmodus : MP 1 ... 8 (klassieke modus: PP)
LONWORKS® /
EIB-Konnex:

met BELIMO-interface UK24LON /
UK24EIB, 1 ... 8 BELIMO MP-apparaten
(VAV / klepaandrijving / klep)

DDC-regelaar : DDC-regelaar / SPS, van meerdere fabrikan-
ten, met geïntegreerde MP-interface

Fan Optimiser : met BELIMO Optimiser COU24-A-MP
Sensorinbinding : Passieve- (Pt1000, Ni1000 enz.) en actieve

voelers (0...10 V) bijv. temperatuur, voch-
tigheid, 2-puntssignaal (afschakelvermo-
gen 16 mA bij 24 V), bijvoorbeeld
schakelaar, aanwezigheidsmelder

Isolatieklasse: III (veiligheidslaagspanning)
Beschermingsgraad: IP 54 (slangen)
EMV : CE overeenkomstig 39/336/EWG
Meetlucht- en omge-
vingstemperatuur :

0 °C...+50 °C, 5...95 % rH, niet condense-
rend

Opslagtemperatuur: -20 °C...+80 °C
Geluidsvermogenni-
veau:

max. 35 dB(A)

Bediening en service : insteekbaar via servicebus / pc-tool (vanaf
V3.1) / ZTH EU

Communicatie : PP/MP-Bus, max. DC 15 V, 1200 Baud
Aansluiting : Kabel, 4 x 0,75 mm², aansluitklemmen
Gewicht: ong. 500 g

Meetprincipe: drukmeting met metalen membranen
Meetbereik sensor: 0...100 Pa, 0...300 Pa of 0...600 Pa
Voedingsspanning: AC 24 V 50/60 Hz
Elektriciteitsverbruik: 1,3 W (incl.sensor VFP-..., zonder stelaan-

drijving)
Afmetingen: 2,6 VA (incl. sensor VFP-..., zonder stelaan-

drijving)
Instelwaarde w: -
instelwaarde w1 : DC 2-10 V (ingangsweerstand 100 kΩ)
instelwaarde w2: 0-20 V faseaansnijding (ingangsweerstand

8 kΩ)
Werkingsbereik: DC 2-10 V
Luchtvolume-: DC 2-10 V
Signaal werkelijke waar-
de U5 :

-

Draaimoment: -
Geluidsvermogenni-
veau:

-

Meetprincipe: drukmeting met afvoer
Meetbereik sensor: 2... ~ 300 Pa
Voedingsspanning: AC 24 V 50/60 Hz; DC 24 V
Elektriciteitsverbruik: 2 W
Afmetingen: 3,5 VA (zonder klepaandrijving)
Instelwaarde w: -
instelwaarde w1 : DC 0-10 V (ingangsweerstand 100 kΩ)
instelwaarde w2: -
Werkingsbereik: DC 2-10 V ( 0-10 V schakelbaar met ZEV)
Luchtvolume-: DC 0-10 V (voor werkingsmodus 0-10)
Signaal werkelijke waar-
de U5 :

DC 2-10 V (voor werkingsmodus 2-10)

Draaimoment: -
Geluidsvermogenni-
veau:

-
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Klepaandrijvingen ...24-
voor VRP-VFP, VRD3-SO, VRP-STP, VRP-M

NM24A-V

SM24A-V

LF24-V

Voedingsspanning: AC 24 V 50/50 Hz / DC 24 V van VR..., 
gebruiksklaar

Elektriciteitsverbruik/
Afmetingen: 3,5 W / 5,5 VA
Regelsignaal: DC 6,0 V± 4 V (van VR...)
Draaimoment bij
nominale spanning: min. 10 Nm
looptijd voor 90° 
(resp. 95°) : 150 sec.
Beschermingsgraad: IP 54
Isolatieklasse: III (veiligheidslaagspanning)
Geluidsvermogenni-
veau: max. 35 dB(A)

Voedingsspanning: AC 24 V 50/50 Hz / DC 24 V van VR..., 
gebruiksklaar

Elektriciteitsverbruik/
Afmetingen: 4 W / 6 VA
Regelsignaal: DC 6,0 V± 4 V (van VR...)
Draaimoment bij
nominale spanning: 20 Nm
Looptijd voor 90°
(resp. 95°) : 150 sec.
Beschermingsgraad: IP 54
Isolatieklasse: III (veiligheidslaagspanning)
Geluidsvermogenni-
veau: max. 45 dB(A)

Voedingsspanning: AC 24 V 50/50 Hz / DC 24 V van VR..., 
gebruiksklaar

Elektriciteitsverbruik/
Afmetingen: 6 W / 10 VA
Regelsignaal: DC 6,0 V± 4 V (van VR...)
Draaimoment bij
nominale spanning: min. 15 Nm
Looptijd voor 90°
(resp. 95°) : Aandrijving 150 s, terughaalveer 16 s
Beschermingsgraad: IP 54
Isolatieklasse: III (veiligheidslaagspanning)
Geluidsvermogenni-
veau:

aandrijving max. 45 dB(A) / veer max. 
62 dB(A)
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Functiecontrole

VRD3-SO, VRP-VFP: functiecontrole
Elektrische aansluiting:
Voedingsspanning 24 V AC (±10%) aan klemmen 1 + 2 aanleg-
gen.
Klopt de polariteit van de systeemnulleider?


VR.. / aandrijving...24-V:
Klemmen 1+7 verbinden. Beweegt de aandrijving zich naar de
"GESLOTEN"-positie?


Vmax :
Klemmen 2+7 verbinden. Wordt de VR.. op Vmax geregeld?

 
Vmin:
Instelwaarde klem 3 en/of 4 onderbreken. Wordt de VR.. op Vmin
geregeld?

Functiecontrole bij inbedrijfstelling en onderhoud
Indien nodig is het met goed toegankelijke instelpotentiometers
en aansluitingen mogelijk ter plekke een betrouwbare, snelle
controle uit te voeren van de ingestelde waarden en van de fout-
loze werking van de mengbox.

LMV-D3-MP: functiecontrole
Elektrische aansluiting
Voedingsspanning 24 V AC (±10%) aan klemmen 1 + 2 aanleg-
gen.
Klopt de polariteit van de systeemnulleider?


LMV-D3-MP / ZTH-EU:
Is de LMV-D3-MP ingesteld op de juiste modus?
(Met aangesloten ZTH-EU controleren!)


Aandrijving:
Met de ZTH-EU de modus 2-10 V instellen en aansluitingen 1+3
van de LMV-D3-MP verbinden.
Beweegt de aandrijving zich naar de "GESLOTEN"-positie?


Vmax :
Aansluitingen 2+3 van de LMV-D3-MP verbinden en U5-verbin-
ding naar de ZTH-EU loskoppelen.
Regelt de LMV-D3-MP op Vmax  - signaal werkelijke waarde U5
controleren.

Functiecontrole bij inbedrijfstelling en onderhoud
Indien nodig is het met goed toegankelijke instelpotentiometers
en aansluitingen mogelijk ter plekke een betrouwbare, snelle
controle uit te voeren van de ingestelde waarden en van de fout-
loze werking van de mengbox.

 Nee: Bedrading overeenkomstig schema controleren.
Vermogen van de transformator controleren.

→ Voorbeeld: VRD3-SO (2,9 VA), VRP-VFP
(2,6 VA), NM24A-V (4,0 VA)

 Ja: VR.. / aandrijving...24-V

 Nee: draairichtingsschakelaar van de aandrijving contro-
leren.

→ Schakelaar aan de aandrijving wordt met L/R of
A/B aangeduid.

 Ja: Vmax

 Nee: Vmax-potentiometer controleren en instellingen met
de technische gegevens op het VAV-apparaat verge-
lijken.

→ Als de aandrijving in de "OPEN"-positie beweegt
en het maximale volume niet wordt bereikt, is de
kanaaldruk te laag.

 Ja: Vmin

 Nee: Vmin-potentiometer controleren en instellingen met
de technische gegevens op het VAV-apparaat verge-
lijken.

 Ja: Eventueel onderbroken aansluitingen (klemmen
3+4) herstellen.

 Nee: Bedrading overeenkomstig schema controleren.
Vermogen van de transformator controleren.

→ LMV-D3-MP 5 VA

 Ja: LMV-D3-MP / ZTH-EU

 Nee: Werkingsmodus aan de keuzeschakelaar van de
ZTH-EU instellen en door te drukken op de Set-toets
in de LMV-D3-MP opslaan.

→ Werkingsmodi: 0-10 V, 2-10 V

 Ja: Aandrijving

 Nee: Neem contact op met fabrikant van de VRA

 Ja: Vmax

 Nee: Vmax-potentiometer op ZTH-EU controleren en in-
stellingen met de technische gegevens op het VAV-
apparaat vergelijken.

→ Als de aandrijving in de "OPEN"-positie beweegt
en het maximale volume niet wordt bereikt, is de
kanaaldruk te laag.

 Ja: Met ZTH-EU de installatiespecifieke werkingsmodus
instellen.
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Inbedrijfstelling met PC-Tool
Directe aansluiting in de schakelkast of stopcontact
                     (klassieke toepassing)

ZTH EU als MP-niveau-omzetter

Beschrijving
De ZTH EU is ook een potentiaalvrije interface tussen de USB-
interface van een pc en de Belimo MP-bus. Hij wordt gebruikt
om de Belimo PC-tool met de MP-bus of direct met een te para-
metreren MFT-aandrijving te verbinden.

Spanningsvoorziening
De ZTH EU wordt vanuit de USB-poort van spanning voorzien.
De MP-busspanning wordt intern met behulp van de DC/DC-
omzetter gewonnen. Daarom is een externe spanningsvoorzie-
ning niet vereist.

Driver
Opdat er met de ZTH EU kan worden gewerkt, moet een over-
eenkomstige driver op de pc worden geïnstalleerd. De driver kan
van de Belimo website worden gedownload (downloadsectie).
Na de installatie van de driver meldt het apparaat ZTH EU zich op
de pc als virtuele COM-interface aan.

Tip
Enkel voor de aansluiting op USB-poorten van pc's en BELIMO-
24 V-aandrijvingen (aan lage spanning SELV of US class 2-voe-
ding).

Aansluitschema 1

Lokale aansluiting via servicebus van de MF/MP- of LON-aan-
drijving met kabel ZK1-GEN.

Aansluitschema 2

Lokale aansluiting via aansluitkabel van de MF/MP- of LON-aan-
drijving met kabel ZK2-GEN.

1.) wit = GND

groen = MP

blauw = niet aangesloten

...A-MF

...A-MP

...D3-MP

...ALON

...D3LON

1.)

...LON

...ALON

...D3LON

...MFT(2)
   A-AF
...A-MP
...D3-MP
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Inbedrijfstelling met instel- en diagnoseapparaat
ZTH EU (Belimo)

Korte beschrijving
Het VAV-instelapparaat ZTH EU maakt een efficiënte controle
van VAV- en CAV-installaties mogelijk. Installaties uitgerust met
de Belimo VAV-regelaar kunnen gemakkelijk worden ingesteld
op de behoeften van de personen die in de ruimte verblijven.
Het VAV-instelapparaat ZTH EU vervangt het bestaande instel-
apparaat ZTH-GEN (2007-2014).
Alle in de EU-ruimte verkochte standaard Belimo VAV-regelaars 
met geïntegreerde PP-communicatie (vanaf 1992) kunnen met 
de ZTH EU worden ingesteld.

Specificaties:
gemakkelijke, snelle instelling van de VAV-boxen-parameters
diagnosefunctie
een tool voor alle VAV-apparaten
Voeding via VAV-regelaar - geen batterijen vereist!
servicebus VAV-/CR24-regelaar, PP-aansluiting
incl. aansluitkabel RJ12 6/4, 6-pol. stekker
new generation, MP-bus-tester
voor functiecontrole MP-bus
compatibel met alle Belimo-PP-/ -MP-apparaten vanaf 1992
effeciënt gebruik, met een hand bedienbaar
Selectie standen voor test (OPEN/GESLOTEN/MIN/MAX/STOP)
Weergave klepstand voor diagnose
Weergave voor instel- / werkelijk volume en Vmin/max-instelling 
in m³/s (l/s).

Toetsen/weergave:

2 x 16 tekens lcd met achtergrondverlichting

aansluiting:
Plaatselijk via servicebus

Afmetingen:
85 x 65 x 23 (B x H x D)

Aansluiting en voeding
Stand-alone-modus:
Aansluiting inclusief voeding gebeurt via de servicebus aan de
VAV-regelaar of via de aansluitklemmen.
Bus-modus:
De ZTH EU kan bij de volgende apparaten bij actieve buswerking
worden gebruikt, als de aansluiting via de lokale servicebus ge-
beurt: VAV-Compact L/N/SMV-D3-MP, NMVAX-D3-MP, L/
NMV-D3LON.
Bij VRP-M, L/NMV-D3M en NMVAX-D3-MP moet tijdens het ge-
bruik van de servicebus de MP-bus worden afgekoppeld.

Beperking:
De directe aansluiting in een MP-netwerk of via een MP-bus
master is niet mogelijk.

Bij de ZTH EU wordt een korte bedieningshandleiding de/en ge-
leverd die aan de achterkant van het apparaat kan worden ge-
kleefd.

Voor-/achterwaarts
Waarde/status wijzigen

OK invoer bevestigen
ESC Invoer afbreken/

submenu verlaten/wijziging ongedaan maken
i geeft extra informatie weer voor zover beschikbaar
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Smartphone - Belimo Assistant App

Het NFC-antennebereik van de VAV-Compact bevindt zich tus-
sen Belimo resp. OEM-logo en het NFC-kenmerk. 
NFC-compatibele Android Smartphone met geladen Assistant
App zo op de VAV-Compact richten, dat beide NFC-antennes
over elkaar liggen.

De Belimo Assistant App kan via de Google Play Store worden
gedownload.

Regelaar keuze

Toebehoren:
S1 A/S2 A, eindschakelaar fabrikaat Belimo, past op alle nieuwe com-
pactregelaars en stelaandrijvingen van het fabrikaat Belimo.
geïntegreerde Poti Belimo P1000 A
ZTH-EU voor Belimo ...MV-D3-MP / pc-tool voor Belimo ...MV-D3-MP

Onderhoud / service
Montage- en onderhoudsvoorschriften

Nulpuntinstelling van de statische druksensoren  VFP-...
Het drukregistratiegedeelte is gebaseerd op een statische druk-
meetdoos. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan het
vakkundige transport en een correcte montage. De mengbox
wordt door de OEM-fabrikant afgesteld volgens de inbouwposi-
tie op de werkplaats. Als ze in een andere positie worden inge-
bouwd, kunnen de sensoren achteraf als volgt worden
ingesteld. 

NFC-compatibele apparaten:
- LMV-D3-MP, NMV-D3-MP, SMV-D3-MP en LHV-D3-MP met ge-

drukt NFC-kenmerk
Niet-compatibele NFC-apparaten:
- Alle apparaten zonder NFC-kenmerk
- LMV-D3-MF
- LMV-D3LON en NMV-D3LON

 elektrische regelaar: Stelaandrijving:
- 2x Belimo :

- LMV-D3-MP Compact (standaard)
- VRD3-SO 2x NM24A-V
- VRD3-SO 2x LF24-V
- VRP/VFP 2x NM24A-V
- VRP/VFP 2x LF24-V

De keuze van de stelaandrijving (draaimoment) is telkens afhankelijk
van de afmetingen van de behuizing.

 pneumatische rege-
laar:

Vijzel:

- 1x Sauter :
- RLP100 F916 1x AK 31 P2 F001 en 1x AK 31 P3 F001 
- RLP100 F918 2x AK 31 P1 F001

1. Bij de levering van het apparaat moeten de mengboxen op
volledigheid en transportschade worden gecontroleerd. In
het geval van klachten moeten het expeditiebedrijf en  de fir-
ma SCHAKO onmiddellijk worden ingelicht.

2. De mengboxen mogen niet worden bevestigd aan de regel-
componenten, meetkruizen of aan de stelklep, alleen maar
aan de behuizing.

3. De apparaten moeten zorgvuldig op de werf worden opge-
slagen. De regelaars moeten worden beschermd tegen stof,
vuil en directe weersinvloeden.

4. De apparaten moeten zo worden ingebouwd, dat een revisie
mogelijk is, dat betekent dat het revisiedeksel in het geluid-
demperstuk vrij toegankelijk moet zijn.

5. De montage moet door vakmensen, met inachtneming van
de gebruikelijke technische regels en voorschriften, worden
uitgevoerd.

6. Voor vervuilde lucht moeten de mengboxen met geïnte-
greerde regelaar met statische membraandrukvoeler
worden gebruikt. In dit geval moet absoluut rekening
worden gehouden met het waarschuwingsbord op de in-
bouwpositie. Voor lucht met kleverige en vettige be-
standdelen zijn de mengboxen niet geschikt.

1. Sensor VFP-... moet gemonteerd zijn.
2. VFP-... aan VRP aanbrengen en VRP met netspanning

24 V AC voeden.
3. Deksel van VFP-... verwijderen.
4. Klep in positie "OPEN" brengen.
5. Stekker van de klepaandrijving uit de VRP trekken.
6. De drukslangen van de aansluitaftakking aftrekken.

Opgelet! Indeling (+) en (-) opschrijven.
7. De positie van de membranen is ingesteld, wanneer beide

lichtdioden donker (UIT) zijn. Wanneer de positie van de
doos niet is afgesteld, licht een van de twee lichtdioden op
en moet deze op de potentiometer in de VFP-... worden na-
gesteld.

8. Langzaam aan de nulpuntpotentiometer (ongelakte poten-
tiometer) draaien totdat beide lichtdioden donker (UIT) zijn.

9. Deksel van VFP-... monteren.
10. Drukslangen terug aansluiten, (+) en (-) zoals voorheen.
11. Stekker van de klepaandrijving weer insteken.
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De dynamische drukverschilsensor reinigen
De in de LMV-D3-MP en de VRD3-SO geïntegreerde dynami-
sche drukverschilsensor is onderhoudsarm. Mochten, afhanke-
lijk van de vervuilingsgraad van de lucht, tegen de verwachting
in, afwijkingen in de volumestroom voorkomen, wordt de vol-
gende handelingswijze aanbevolen.

Legende

Bestelinformatie

1. Drukslangen van de sensor-aansluitingsaftakkingen van de
LMV-D3-MP of de VRD3 lostrekken.
Opgelet! Indeling (+) en (-) opschrijven.

2. Met geschikte handpomp een luchtstoot in de (-)-aftakking
van de sensor blazen (vuil, dat zich aan de binnenkant van
de sensor heeft vastgezet, wordt nu uit de (+)-aftakking ge-
blazen).

3. Eventueel vuil aan de aftakkingen en de slanguiteinden ver-
wijderen.

4. Drukslangen terug aansluiten, (+) en (-) zoals voorheen.
5. Functiecontrole van de regelaar uitvoeren.

fm (Hz) = octaaf-middenfrequentie
De [dB/oct] = Tussenschakeldemping

LWA [dB(A)] = geluidsvermogenniveau in functie 
van A

NW  (mm) = nominale doorgang
U5 (V) DC = meetuitgang (elektrische spanning)
vK (m/s) = Kanaalsnelheid
V (m³/u) = luchtvolume
V [l/s] = luchtvolume
RE (m/s) = regelaar ijkwaarde

werkings-
modus
0-10 V

met elektrische regeling
-MBE

met pneumatische regeling
-MBP

werkingsmodus
2-10 V

Koude lucht rechts
(in luchtrichting)

-KR

Koude lucht links
(in luchtrichting)

-KL

met isolatiemantel
-DS

zonder isolatiemantel
-

met aansluitframe
-AR

zonder aansluitframe
-

zonder aanvullende 
geluiddemper

-

met rubberen lippendichting
-GD

zonder rubberen 
lippendichting

-

bestelvoorbeeld:
MBE-Vmin-Vmax-KL-200-LMV-D3-MP

Zonder bestelinformatie wordt de dikomrande uitvoering
geleverd!

mengbox

variable
luchtvolumeregeling

......... - .........
(Vmin - Vmax)

constante
luchtvolumeregeling

.........
(Vkons)

met aanvullende 
geluiddemper

-ZS
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Aanbestedingsteksten
Mengbox voor gebruik in tweekanaals airconditioningsinstalla-
ties, voor spiraalbuisaansluiting volgens DIN 24 145 met geïn-
tegreerde luchtvolumeregelaar voor gebruik voor constante en
variabele luchtvolume-, ruimte- of kanaaldrukregeling. Met
klepbesturing Vmin , Vmax oder "GESLOTEN". 
Bestaand uit behuizing uit verzinkt plaatstaal met bekleding van
minerale wol, met geleiderooster uit geperforeerd verzinkt plaat-
staal. Behuizing met twee luchtvolumeregelaars, bestaande uit
ronde aftakkingen uit verzinkte staalplaat met kleppenblad uit
verzinkte staalplaat en siliconenvrije kleppenbladdichting uit
PUR voor luchtdichte uitvoering volgens DIN 1751, klasse 2 (al-
leen NW100), klasse 3 (enkel grootte NW125 - 400), met meet-
kruislamellen uit aluminium, extrusieprofiel, lamellendrager in
kunststof (PA6). Speciaal meetkruis maakt inbouw onafhanke-
lijk van de positie mogelijk. 
Met elektrische regeling, stuurspanning 24 V AC, 50 / 60 Hz,
temperatuurcompensatie van 10 -40°C, in de fabriek bedraad en
ingesteld.
Product: SCHAKO type MBE

uitvoering

Toebehoren (tegen meerprijs):

- met pneumatische regeling

voedingsdruk 1,2 ± 0,1 bar
- drukloos "GESLOTEN"
- drukloos "OPEN"
temperatuurcompensatie van 0 - 50 °C.
Product: SCHAKO type MBP

- Koude lucht rechts (-KR) in luchtrichting.
- Koude lucht links (-KL) in luchtrichting (standaard).

- Isolatiemantel (-DS), voor de vermindering van het afge-
straald geluid uit geluidsdempend materiaal met plaatom-
manteling uit verzinkt plaatstaal.

- aansluitframe (-AR) uit verzinkt plaatstaal
- Aanvullende geluiddemper (-ZS) uit verzinkt plaatstaal en

coulisse met bekleding van minerale wol en optioneel met af-
dekking van geperforeerde plaat.

- Rubberen lippendichting (-GD), uit speciaal rubber.


