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Czujnik ciśnienia, cyfrowy regulator VAV 
oraz siłownik przepustnicy jako jedna, 
zwarta jednostka VAV-Compact  
z interfejsem komunikacyjnym,  
do stosowania w systemach VAV i CAV
z przepływem niezależnym od ciśnienia,
w strefie klimatyzowanej.
• Funkcja sterowania: VAV-CAV (przepływ 

zmienny-stały) / obieg otwarty – zamknięty
•  Sterowanie: 
   2...10 VDC / 0...10 VDC / MP-bus 
• Możliwość zintegrowania z:
 – regulatorem DDC z interfejsem szyny MP
 – systemami LONWORKS®
 – systemami EIB-Konnex
 – systemami z regulatorem prędkości
      wentylatora
• Możliwość podłączania dodatkowych  

czujników lub przełączników.
• Przycisk serwisowy oraz kontrolki LED 

ułatwiające serwisowanie oraz uruchamianie.
• Gniazdo diagnostyczne urządzeń sterujących.

Krótki opis urządzenia

Przeznaczenie Cyfrowy regulator VAV-Compact ma charakterystykę sterowania PI i jest używany do niezależnego od 
ciśnienia sterowania boksami VAV w strefie klimatyzowanej.

Pomiar ciśnienia Bezobsługowe, dynamiczne czujniki ciśnienia różnicowego doskonale sprawdziły się w różnorodnych zastosowa-
niach, np. w biurach, szpitalach, górskich hotelach, czy na statkach wycieczkowych.

Siłownik W zależności od wielkości boksu VAV, są dostępne trzy wersje siłowników o momencie obrotowym: 5 / 10 / 20 Nm.
– Siłownik obrotowy, odpowiedni do wielkości boksu.
– Siłownik liniowy 150 N o skoku 100, 200 lub �00 mm.

Funkcja sterowania VAV-CAV (przepływ zmienny-stały) lub tryb obieg otwarty-zamknięty (siłownik / czujnik przepływu objętościo-
wego) umożliwiający zintegrowanie z zewnętrznym regulatorem VAV. Napięcie pomiarowe do sygnalizowania 
położenia przepustnicy w celu optymalnego sterowania wentylatorem.

Zmienny przepływ powietrza (VAV) Ciągła regulacja przepływu powietrza w systemie z regulatorem pomieszczeniowym, systemie DDC, lub z 
szyną komunikacyjną, np. w zależności od temperatury zewnętrznej / wewnętrznej, czy zajętości pomiesz-
czeń, pozwala na dostosowane do bieżących potrzeb, energooszczędne wentylowanie poszczególnych 
pomieszczeń lub stref systemów klimatyzacyjnych. W przypadku zastosowań ze zmiennym przepływem 
powietrza, zakres roboczy VMIN ... VMAX można podzielić wybierając odpowiedni tryb pracy. Dostępne są 
następujące tryby pracy: 2...10 VDC, 0...10 VDC / zakres regulowany / sterowanie za pośrednictwem szyny.

Stały przepływ powietrza (CAV) Do zastosowań ze stałym przepływem powietrza np. sterowanie skokowe przy użyciu przełącznika. Dostępne są 
następujące tryby pracy: Przepustnica ZAMKNIĘTA / Vmin / Vmid / Vmax / przepustnica OTWARTA.

Interfejs szyny Przy użyciu szyny MP można połączyć maks. 8 urządzeń Belimo MP (regulatorów VAV/siłowników przepust-
nic/zaworów) i zintegrować je z następującymi systemami:
– LonWorks®: za pośrednictwem łącza UK24LON firmy Belimo,
– EIB-Konnex: za pośrednictwem łącza UK24EIB firmy Belimo,
– DDC ze zintegrowanym protokołem szyny MP,
– systemy z optymalizacją prędkości wentylatora i regulatorem COU24-A-MP.
Ponadto, za pośrednictwem szyny MP do systemu wyższego poziomu (DDC lub szyna MP) można podłą-
czyć czujnik (0 ... 10 V albo pasywny), np. czujnik temperatury lub przełącznik.

Funkcja testowa / kontrolki W celu ułatwienia rozruchu oraz sprawdzania działania, urządzenie jest wyposażone w kontrolkę LED 
sygnalizującą gotowość do pracy. Ponadto, jest dostępny tryb serwisowy, w którym kontrolki LED sygnalizują 
niedostateczny / nadmierny przepływ powietrza oraz zgodność wartości mierzonej z nastawą.

Przyrządy obsługowe oraz narzędzia serwisowe Oprogramowanie PC-Tool, lub przyrząd nastawczy ZEV – podłączane do zestawu VAV-Compact lub szyny MP

Montaż oraz podłączanie W przypadku montażu na boksie VAV, wykonywanego przez producenta aparatu, zestaw VAV-Compact 
podłącza się przy użyciu fabrycznego kabla.

Fabryczne ustawienia producentów (OEM) Zestaw VAV-Compact jest montowany przez producenta aparatów VAV, który dostosowuje ustawienia 
zestawu do danej instalacji, jak również wykonuje odpowiednie testy. Z tego powodu zestawy VAV-Compact 
są sprzedawane wyłącznie producentom aparatów VAV.

Przegląd typów

Typ Moment 
obrotowy Pobór mocy Moc znamionowa Masa

LMV-D2-MP 5 Nm � W 5 VA (max. 5 A @ 5 ms) około 500 g
NMV-D2-MP 10 Nm �.5 W 5.5 VA (max. 5 A @ 5 ms) około 700 g
SMV-D2-MP 20 Nm 4 W 6 VA (max. 5 A @ 5 ms) około 8�0 g
LHV-D2-MP 150 N �.5 W 5.5 VA (max. 5 A @ 5 ms) około 550 g

LMV-D2-MP NMV-D2-MP

SMV-D2-MP LHV-D2-MP
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Dane techniczne

Zasilanie
Napięcie znamionowe 24 V AC, 50/60 Hz

24 V DC
Zakres napięcia zasilania 19,2 ... 28,8 V AC

21,6 ... 28,8 V DC

Czujnik ciśnienia różnicowego 2 ... ~ �00 Pa (w zależności od producenta OEM)
Ciśnienie robocze maks. 1000 Pa
Charakterystyka linearyzowana dla konkretnego czujnika ciśnienia stosowanego przez producenta OEM
Pozycja montażu dowolna, nie wymaga regulacji zera
Czynnik roboczy (patrz „Materiały”) Powietrze nawiewane / wywiewane w strefie klimatyzowanej oraz czynniki, do których jest przystosowany czujnik ciśnienia

Materiały Poliwęglan + ABS wg UL94-V0; stal nierdzewna, DIN 1.4�01 X10CrNiS1810; polipropylen Santoprene
Temperatura / wilgotność czynnika 0 ... +50°C / 5...95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Funkcja sterowania – zmienny / stały przepływ objętościowy (VAV-CAV)
– praca w trybie obieg otwarty-zamknięty

Zastosowania z przepływem 
zmiennym (VAV) / stałym (CAV)

– Urządzenia wentylacyjne/klimatyzacyjne (nawiew/wywiew) pracujące niezależnie, w systemie 
nadrzędne-podrzędne (master-slave) lub równolegle, do pomieszczeń z nadciśnieniem/podciśnieniem 
lub neutralnym ciśnieniem powietrza

– Mieszacze powietrza
Roboczy przepływ objętościowy
Vnom ustawiane przez producenta OEM odpowiednio do typu aparatu (boxu) VAV
Vmax �0 ... 100% wartości Vnom
Vmin 0 ... 100% wartości Vnom (patrz str. …. „Dolna granica regulacji”)
Vmid 0 ... 100% wartości (Vmin... Vmax)

Sterowanie klasyczne
Tryb z sygnałem wiodącym w (zacisk �) – 2 ... 10 VDC / (4 ... 20 mA) z resystorem 500 Ω 

– 0 ... 10 VDC / (0 ... 20 mA) z rezystorem 500 Ω
– 0 ... 10 VDC, nastawialny 

Rezystancja wejściowa min. 100 kΩ

Tryb z napięciem pomiarowym U5 (zacisk 5) – 2 ... 10 VDC
– 0 ... 10 VDC
– Nastawialny: przepływ objętościowy lub położenie 

przepustnicy

maks. 0,5 mA

Tryby pracy przy stałym przepływie objętościowym przepustnica ZAMKNIĘTA / minimalny przepływ objętościowy Vmin / pozycja pośrednia Vmid* / maksymalny 
przepływ objętościowy Vmax/przepustnica OTWARTA*. (* tylko przy zasilaniu 24 VAC)

Funkcje szyny MP
Adres szyny MP 1 ... 8 (sterowanie klasyczne: PP)
LonWorks® / EIB-Konnex z łączem Belimo UK24LON / UK24EIB,

1 ... 8 urządzeń Belimo MP (zestaw VAV/siłownik przepustnicy/zawór)
Regulator DDC regulator DDC / PLC ze zintegrowanym interfejsem szyny MP, od różnych producentów
Optymalizator prędkości wentylatora Optymalizator Belimo COU24-A-MP
Podłączanie czujnika czujnik pasywny (PT1000, Ni1000, itp.) oraz czujnik aktywny o sygnale wyjściowym 0 ... 10 V, np. czu-

jnik temperatury, wilgotności
sygnał dwustanowy (obciążalność zestyku 16 mA / 24 V) np. z przełączników, czujników obecności

Obsługa oraz serwisowanie za pośrednictwem szyny MP / komputer z oprogramowaniem PC-Tool (od wersji V�.1) / przyrządem nastawczym ZEV
Komunikacja PP/MP-Bus, maks. 15 V DC, 1200 b/s
Przycisk Dostosowanie / adresowanie / funkcja serwisowa
Kontrolka LED – zasilanie 24 V

– stan / funkcja serwisowa / funkcja szyny MP

Siłownik silnik bezszczotkowy, nie blokujący się, z redukcją prądu
Kierunek obrotu prawo / lewo albo ↑/↓ 
Inicjalizacja (adaptacja) pobieranie danych o zakresie roboczym i dostosowywanie do zakresu regulacji
Ręczne wysprzęglenie przycisk samopowrotny, nie wpływa na funkcje regulatora
Poziom mocy akustycznej maks. �5 dB (A), SMV-D2-MP maks. 45 dB (A)

Siłownik obrotowy
Kąt obrotu 95°  przestawiane zderzaki mechaniczne lub ograniczenie elektroniczne
Wskaźnik położenia Mechaniczny ze wskazówką
Połączenie kształtowe – zacisk do osi o przekroju okrągłym 10 ... 20 mm / kwadratowym 8 ... 16 mm

– złącze kształtowe, różne wersje, np. 8 x 8 mm

Siłownik liniowy
Skok 100, 200 lub �00 mm, przestawiane zderzaki mechaniczne lub ograniczenie elektroniczne

Przyłącza kabel, 4 x 0,75 mm2, zaciski połączeniowe

Bezpieczeństwo
Klasa ochronności III (napięcie bezpieczne – niskie)
Kategoria ochronna obudowy IP54
Kompatybilność elektromagnetyczna CE zgodnie z 89/��6/EEC
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Przyłącza

Kabel połączeniowy Do podłączania służy kabel połączeniowy zamontowany na urządzeniu VAV-Compact.

     

Nr Oznaczenie Kolor izolacji Funkcja
1 BK COM

T

czarny

–  T

Zasilanie 24 V AC / DC
2 RD + ~ czerwony ~ +

� WH Y biały Sygnał nastawczy VAV/CAV

5 OG U pomarańczowy – Sygnał pomiarowy
– Zacisk szyny MP

Uwaga
–  Zasilanie podłączać poprzez transformator 

bezpieczeństwa!
– Aby umożliwić wykonywanie prac diagnostycznych  

i serwisowych przy użyciu oprogramowania  
PC-Tool, przewody 1 i 2 (24 V AC/DC), jak również 
5 (sygnał szyny MP) trzeba doprowadzić do łatwo 
dostępnych zacisków (regulatora pomieszczeniowego, 
rozdzielnicy, szafy sterowniczej, itp.).

!

VAV – zmienny przepływ Vmin...Vmax

Schematy połączeń Przykład 1: 
VAV z analogowym sygnałem nastawczym

Przykład 2: 
VAV z funkcją zamykania, tryb 2...10 V

PC-Tool..MV-D2-MP

~T

+_ UY

24 VAC

24 VDC

T

_

~

+

T

• 3• •

PC-Tool..MV-D2-MP

~T

+_ UY

24 VAC

24 VDC

T

_

~

+

T

• 3• 5

Przykład 3: 
AV z analogowym sygnałem nastawczym 
NAWIEW / WYWIEW w układzie równoległym 

Przykład 4: 
VAV z analogowym sygnałem nastawczym w układzie 
urządzenie nadrzędne/podrzędne (master/slave)

PC-Tool..MV-D2-MP

~T

+_ UY

24 VAC

24 VDC

T

_

~

+

T

• 3• 5

PC-Tool..MV-D2-MP

~T

+_ UY

• 3• 5

PC-Tool..MV-D2-MP

~T

+_ UY

24 VAC

24 VDC

T

_

~

+

T

• 3• 5

PC-Tool..MV-D2-MP

~T

+_ UY

• 3• 5

Sygnał nastawczy VAV 
0 ... 10 V / 2 ... 10 V

MP / Sygnał pomiarowy 
0 ... 10 V / 2 ... 10 V

Sygnał nastawczy VAV 
0 ... 10 V / 2 ... 10 V

Przełączanie: ZAMKNIĘCIE / zmienny 
przepływ powietrza (VAV)

MP / Sygnał pomiarowyy 
0 ... 10 V / 2 ... 10 V

Sygnał nastawczy VAV 
0 ... 10 V / 2 ... 10 V

MP / Sygnał pomiarowy 
0...10 V / 2...10 V

MP / Sygnał pomiarowy 
0...10 V / 2...10 V

NAWIEW

WYWIEW

Sygnał nastawczy VAV 
2 ... 10 V

MP / Sygnał pomiarowy 
0...10 V / 2...10 V

MP / Sygnał pomiarowy 
0...10 V / 2...10 V

Urządzenie 
nadrzędne

Urządzenie 
podrzędne

ZA
N

IK
N

IĘ
C

IE
 

VA
V

Dane techniczne (ciąg dalszy)

Bezpieczeństwo
Zasada działania Typ 1 (wg EN 607�0-1)
Odporność na impulsy napięciowe 0,5 kV (wg EN 607�0-1)
Stopień zanieczyszczenia środowiska 2 (wg EN 607�0-1)
Warunki środowiskowe 0 ... +50°C
Temperatura składowania –20 ... +80°C
Zakres wilgotności otoczenia 5 ... 95% wilg. wzgl., brak kondensacji (wg EN 607�0-1)
Konserwacja Bezobsługowy

Sygnał nastawczy urządzenia podrzędnego
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CAV – stały przepływ przełączany skokowo ZAMKNIĘTE / Vmin / Vmid / Vmax / OTWARTE

Sterowanie stałym przepływem (CAV)
Urządzenie VAV-Compact może pracować w jednym z dwóch trybów sterowania stałym 
przepływem:
– standardowym: ZAMKNIĘTE – Vmin – Vmax – OTWARTE (ustawienie domyślne)
– kompatybilnym z NVM-D2M: ZAMKNIĘTE – Vmin – Vmid – Vmax – OTWARTE.
Tryby te można przełączać przy użyciu oprogramowania PC-Tool wersja �.1 lub nowszego.

Schematy połączeń

a b c d e

•

PC-Tool..MV-D2-MP

~T

+_ UY

24 VAC

24 VDC *)

T

_

~

+

• 3• 5

               Standardowa funkcja CAV

Ustawienie trybu

---

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

Sygnał

T

0...10 V ~ ~ ~
– 2...10 V +

Funkcja 3 3 3 3 3

Przepustnica ZAMKNIĘTA a) ZAMKNIĘTA c) ZAMKNIĘTA *

Vmin ... Vmax b) VAV

CAV – Vmin Wszystkie rozwarte – aktywne Vmin

Przepustnica OTWARTA e) OTWARTE *

CAV – Vmax d) Vmax

Przykład: 
Aplikacja CAV: ZAMKNIĘTE – Vmin – Vmax  
(tryb 2...10 V))

PC-Tool..MV-D2-MP

~T

+_ UY

24 VAC

24 VDC

T

_

~

+

2 31 5

a d

 

Funkcja CAV kompatybilna z NMV-D2M

Ustawienie 
trybu

---

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

Sygnał

T

0...10 V ~ ~ ~
– 2...10 V +

Funkcja 3 3 3 3 3

Przepustnica ZAMKNIĘTA a) ZAMKNIĘTA

Vmin ... Vmax b) VAV

CAV – Vmin Wszystkie rozwarte – aktywne Vmin

Przepustnica OTWARTA e) OTWARTE*

CAV – Vmax d) Vmax

CAV – Vmid c) Vmid *

Przykład: 
Aplikacja CAV Vmin – Vmid – Vmax  
(tryb 0...10 or 2...10 V)

PC-Tool..MV-D2-MP

~T

+_ UY

24 VAC

T ~

2 31 5

c d

Uwaga
– Zasilanie podłączać poprzez transformator 

bezpieczeństwa!
– Aby umożliwić wykonywanie prac diagnostycznych  

i serwisowych przy użyciu oprogramowania PC-Tool, 
przewody 1 i 2 (24 V AC/DC), jak również 5 (sygnał 
szyny MP) trzeba doprowadzić do łatwo dostępnych 
zacisków (regulatora pomieszczeniowego, rozdzielnicy, 
szafy sterowniczej, itp.).

!
Legenda

Zestyk zwarty, funkcja włączona
Zestyk zwarty, funkcja aktywna, tylko w trybie 2...10 V
Zestyk rozwarty

* Nie można wykorzystać przy zasilaniu 24 VDC..

Sygnał nastawczy VAV

Uwaga
Zapewnić wzajemne blokowanie się zestyków!

MP / Sygnał pomiarowy 
0...10 V / 2...10 V

Pr
ze

pu
st

ni
ca

 
za

m
kn

ię
ta

CA
V 

– 
pr

ze
pł

yw
 V

m
in

CA
V 

– 
pr

ze
pł

yw
 V

m
ax

CA
V 

– 
pr

ze
pł

yw
 V

m
in

CA
V 

– 
pr

ze
pł

yw
 V

m
id

CA
V 

– 
pr

ze
pł

yw
 V

m
ax

MP / Sygnał pomiarowy

*) Nie można wykorzystać przy zasilaniu 24 VDC..

Ustawienie funkcji CAV:
standard (domyślne)

MP / Sygnał pomiarowy

Ustawienie funkcji CAV: 
kompatybilna z NMV-D2M

Legenda
Zestyk zwarty, funkcja włączona
Zestyk zwarty, funkcja aktywna, tylko w trybie 2.
Zestyk rozwarty

* Nie można wykorzystać przy zasilaniu 24 VDC

Uwaga
Wartość przepływu Vmid jest dostępna tylko wtedy, 
gdy jest wybrana funkcja CAV kompatybilna 
z NMV-D2M.
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Współpraca z szyną MP – funkcja VAV/CAV

Kabel połączeniowy Do podłączania do szyny MP służy kabel połączeniowy zamontowany na urządzeniu VAV-Compact. 

  

Nr Oznaczenie Kolor izolacji Funkcja
1 BK COM

T

czarny

–  T

Zasilanie AC/DC 24 V
2 RD + ~ czerwony ~ +

� WH Y biały
Wejście do:
– podłączania czujnika
– sterowania ręcznego

5 OG U pomarańczowy Zacisk szyny MP

Schematy połączeń Sterowanie za pośrednictwem szyny MP
– funkcja VAV
Szczegółowe informacje zamieszczono w części 
„Podłączanie do szyny MP”.

Sterowanie za pośrednictwem szyny MP  
– funkcja VAV ze zintegrowanym zestykiem
Szczegółowe informacje o podłączaniu czujnika (zestyku) 
zamieszczono w części „Podłączanie do szyny MP”

PC-Tool..MV-D2-MP

~T

+_ UY

24 VAC

T ~

• 3• 5

MP–     +  24 VDC

PC-Tool..MV-D2-MP

~T

+_ UY

24 VAC

T ~

• 3• 5

MP–     +  24 VDC

Uwaga
– Zasilanie podłączać poprzez transformator 

bezpieczeństwa!
– Aby umożliwić wykonywanie prac diagnostycznych
 i serwisowych przy użyciu oprogramowania PC-Tool, 

przewody 1 i 2 (24 V AC/DC), jak również 5 (sygnał 
szyny MP) trzeba doprowadzić do łatwo dostępnych 
zacisków (regulatora pomieszczeniowego,  
rozdzielnicy, szafy sterowniczej, itp.).

!

np. zestyk 
okiennyt

Moc znamionowa, zasilanie oraz kabel połączeniowy

Ogólne Oprócz przekroju kabla trzeba też uwzględnić warunki otoczenia oraz sposób ułożenia  
przewodów. W miarę możliwości przewody sygnałowe trzeba układać z dala od linii zasilania, 
źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, itp. W celu zapewnienia większej odporności  
na zakłócenia można stosować skrętkę.

Zasilanie 24 V, moc znamionowa
oraz okablowanie

Moc znamionowa oraz instalacja zasilania 24 V AC, zabezpieczenia oraz przekrój przewodów 
zależą do całkowitego obciążenia oraz obowiązujących przepisów i norm. Trzeba uwzględnić 
następujące dane, w tym prądy rozruchowe siłowników: 
– Moce znamionowe regulatorów VAV-Compact, patrz „Dane techniczne”.
– Moce znamionowe innych elementów nastawczych, itp., które należy odszukać w aktualnych  
   kartach katalogowych oraz informacjach o wyrobach. 
– Parametry innych urządzeń, które będą podłączone do tej samej linii zasilania 24 V. 
– Margines na rozbudowę systemu, o ile jest planowana.

Podłączanie do szyny MP – zasilanie,
moc znamionowa oraz okablowanie

Patrz „Podłączanie do szyny MP”, str. 8.

Adres szyny MP:
1…8

Adres szyny MP:
1…8

Uwaga
–  Szczegółowe informacje o podłączaniu, sterowaniu 

ręcznym, okablowaniu szyny MP, itp. zamieszczono 
w części „Podłączanie do szyny MP”.

–  Przedstawiono przykładowy opis połączeń. 
W zależności od aplikacji mogą występować 
różnice w przeznaczeniu zacisków. Połączenia 
oraz rozruch mogą być wykonywane tylko przez 
odpowiednio przeszkolone osoby.
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Podłączanie komputera PC z oprogramowaniem PC-Tool

Konfigurowanie oraz diagnostyka Szyna MP pozwala na łatwe i szybkie podłączenie komputera z oprogramowaniem Belimo
PC-Tool lub przyrządu nastawczego ZEV w celu skonfigurowania oraz sprawdzenia regulatora 
VAV-Compact.

Wbudowane gniazdo serwisowe Urządzenie VAV-Compact jest wyposażone w zintegrowane gniazdo serwisowe służące
do podłączania przyrządu obsługowego / serwisowego.

Zacisk szyny MP (5) Urządzenie VAV-Compact może komunikować się z przyrządami serwisowymi również za 
pośrednictwem szyny MP (zacisk 5). Przyrząd serwisowy można podłączyć, podczas pracy 
urządzenia, np. do gniazdka w regulatorze temperatury Belimo CR24 albo do zacisków
w rozdzielnicy lub szafie sterowniczej. W razie potrzeby urządzenie VAV-Compact można zasilać 
napięciem 24 V z interfejsu ZIP-RS2�2.

Zasilanie przy użyciu interfejsu ZIP-RS232 Podłączanie podczas pracy systemu

1 2 5

– +

24 V

230 V

ZIP-RS232

RS232

ZN230-24

U
∕
PP

OFF

ON

1

2

3

5

–

Y

U

T

24 V

ZK1-GEN

PC-Tool

ZIP-232-KA

ZK2-GEN

PC-Tool

ZIP-232-KA

PC-Tool

Przyrządy obsługowe oraz narzędzia serwisowe 
Belimo do urządzeń VAV
–  Przyrząd nastawczy ZEV ze zintegrowanym 

interfejsem
–  Oprogramowanie PC-Tool z interfejsem
   ZIP-2�2-KA lub ZIP-RS2�2

Przyrządy obsługowe oraz narzędzia serwisowe 
Belimo do urządzeń VAV
– Przyrząd nastawczy ZEV ze zintegrowanym 
   interfejsem
– Oprogramowanie PC-Tool z interfejsem
   ZIP-2�2-KA

Uwaga
W zasadzie można używać przyrząd nastawczy 
ZEV. 
Informacje o ograniczeniach zamieszczono
w innych materiałach.
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Kompatybilność

Przegląd oferowanych wyrobów Przegląd informacji o kompatybilności kontrolera VAV-Compact z wyrobami dostępnymi  
w bieżącej ofercie oraz wyrobami wycofanymi z produkcji jest dostępny na stronie internetowej 
www.belimo.com.

VAV-Compact
– wersje na indywidualne zamówienie

Kontrolery VAV-Compact są też dostępne w wersjach dostosowanych do indywidualnych 
wymagań producentów aparatów VAV (OEM). Wersje te są przystosowane czujnika,  
osi przepustnicy oraz systemu mocowania, wyszczególnionych przez klienta (producenta OEM).
Oznaczenie: ..V-D2-MP yyy

1 2
1. Oznaczenie produktu, 2. Oznaczenie klienta

Rozwiązania do modernizacji
– starsze kontrolery VAV firmy Belimo

lub innych producentów

Rozwiązania do modernizacji – starsze kontrolery VAV firmy Belimo lub innych producentów 
W celu zastąpienia starych kontrolerów VAV można zamówić specjalny zestaw do modernizacji. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy skontaktować się z lokalnym  
przedstawicielem firmy Belimo.

Wymiana urządzeń Regulatory zamawiane jako części zamienne są fabrycznie parametryzowane przez producenta 
aparatów VAV (OEM) odpowiednio do wymagań systemu, w którym będą zainstalowane. Z tego 
powodu zestawy VAV-Compact są sprzedawane wyłącznie producentom aparatów VAV.

Uwaga W przypadku pytań dotyczących kompatybilności, trybów sterowania oraz współpracy 
z urządzeniami Belimo lub innych producentów prosimy kontaktować się z lokalnym 
przedstawicielem firmy Belimo.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

! • Urządzenia nie wolno stosować w dziedzinach innych niż wymienione w dokumentacji,  
w szczególności nie może być stosowany w samolotach, ani innych środkach transportu 
powietrznego.

• Urządzenie musi być zamontowane przez odpowiednio przeszkolone osoby.
   Podczas montażu przestrzegać obowiązujących przepisów i norm.
• Urządzenie może być otwierane tylko przez producenta. Użytkownik nie może ani wymieniać, 

ani naprawiać żadnych elementów urządzenia.
• Nie wolno odłączać kabla od urządzenia.
• Przy obliczaniu wymaganego momentu obrotowego trzeba uwzględnić dane dostarczone 

przez producentów przepustnic (przekrój, konstrukcja, miejsce montażu), jak również  
warunki przepływu powietrza.

• Urządzenie zawiera elementy elektroniczne. Nie wolno go wyrzucać wraz z odpadami 
domowymi. Ze zużytym lub uszkodzonym urządzeniem trzeba postępować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

BELIMO Siłowniki S.A.

ul. Zagadki 21 
02-227 Warszawa 
Tel. +48 22 886-5�-05 
Tel. +48 22 886-5�-06 
Tel. +48 22 886-5�-07 
Fax +48 22 886-5�-08 
info@belimo.pl 
www.belimo.pl
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Wymiary [mm]

Rysunki wymiarowe LMV-D2-MP Rysunki wymiarowe NMV-D2-MP

116

47

61

22 116 41

66

124

49

62

25 121 41

8
0

Rysunki wymiarowe SMV-D2-MP

139

56 64

30 131 41

88

Rysunki wymiarowe LHV-D2-MP

97

125

3.
2

7

94

28

6766

6
6

A
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