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Kommunikativa vridande ställdon för 
kulventiler

• Vridmomentmotor 10 Nm
• Nominell spänning AC/DC 24 V
• Styrning kommunicerande
• Kommunikation via KNX (S-Mode)
• Konvertering av givarsignaler
• Integrerad KNX 6-portsventilapplikation
• KNX-kondensövervakning

Tekniska data

Elektriska data Nominell spänning AC/DC 24 V
Nominell spänningsfrekvens 50/60 Hz
Nominellt spänningsområde AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
Effektförbrukning i drift 3.5 W
Effektförbrukning i viloläge 1.2 W
Effektförbrukning för ledningsdimensionering 6 VA
Anslutning försörjning / styrning Kabel 1 m, 6 x 0.75 mm²

Busskommunikation Kommunikativ styrning KNX (S-läge)
Antal noder max. 64 per linjesegment, reducera antalet 

noder med anslutningskabel med korta 
ledningar

Kommunikationsmedel KNX TP
Driftläge S-läge
Strömförbrukning av KNX-Bus max. 5 mA

Funktionsdata Vridmomentmotor 10 Nm
Lägesnoggrannhet ±5%
Manuell tvångsstyrning med tryckknapp, kan låsas
Gångtid motor 90 s / 90°
Gångtid motor variabel 45...170 s
Adaptionsinställningsintervall manuell (automatisk vid första start)
Adaptionsinställningsintervall, variabel Ingen åtgärd

Adaption vid påslagning
Adaption efter tryckning på knappen för 
manuell förbikoppling

Förbigå styrning, styrd via busskombination MAX (max. position) = 100 %
MIN (min. position) = 0 %
ZS (mellanläge) = 50 %

Koppling förbigå styrning variabel MAX = (MIN + 33%)...100%
MIN = 0%...(MAX – 33%)
ZS = MIN...MAX

Motornljudeffektnivå 45 dB(A)
Inställningsalternativ med serviceverktyg ZTH EU

Snabb adressering 1...16 via tryckknapp möjlig
Lägesindikering Mekaniskt, instickbart

Säkerhetdata Skyddsklass IEC/EN III, säkerhetsklenspänning (SELV)
Skyddsklass IEC/EN IP54
EMC CE i enlighet med 2014/30/EU
Certifiering IEC/EN IEC/EN 60730-1 och IEC/EN 60730-2-14
Driftsätt Type 1
Nominell impulsspänning försörjning / styrning0.8 kV
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Driftsätt

Omvandlare för givare

Inställningsbara ställdon

Säkerhetdata Nedsmutsningsgrad 3
Omgivningsfuktighet Max. 95% RH, icke-kondenserande
Omgivningstemperatur 0...50°C [32...122°F]
Lagringstemperatur -40...80°C [-40...176°F]
Underhåll underhållsfri

Vikt Vikt 0.81 kg
  

Säkerhetsanvisningar

Den här enheten har utformats för användning i stationära uppvärmnings-, ventilations- och 
luftbehandlingssysten och får inte användas utanför det specificerade applikationsområdet, 
speciellt i flygplan eller andra luftburna transportmedel.
Utomhusapplikation: endast möjligt ifall inget (sjö)vatten, snö, is, solstrålning eller aggressiva 
gaser stör anordningen direkt och att det är säkerställt att omgivningsförhållandena alltid 
förblir inom de tröskelvärden som framgår i databladet.
Endast behöriga specialister får genomföra installationen. Alla applicerbara juridiska eller 
institutionella installationsföreskrifter måste följas under installation.
Brytaren för att ändra vridriktning får endast skötas av behöriga specialister. Vridriktningen 
får inte särskilt kastas om i en frostskyddskrets.
Enheten får endast öppnas på tillverkarens plats. Den innehåller inte några delar som kan kan 
bytas ut eller repareras av användaren.
Kablar får inte tas bort från enheten.
Enheten innehåller elektriska och elektroniska komponenter och får inte kasseras med 
hushållsavfall. Alla lokalt giltiga regler och krav måste observeras.

Produktfunktioner

Ställdonet är utrustat med ett integrerat gränssnitt för KNX (S-läge) och kan anslutas med alla 
KNX-enheter som har motsvarande datapunkter tillgängliga..
KNX-applikationen gör det möjligt att använda ventilställdonet med 2- eller 3-portsventiler med 
ett börvärde samt med 6-portsventiler i 4-rörssystem med 2 börvärden för uppvärmning och 
kylning.

Anslutningsalternativ för en givare (passiv eller aktiv givare eller brytare). På det här sättet kan 
den analoga givarsignalen lätt digitaliseras och överföras framåt till KNX.

Fabriksinställningsarna omfattar de vanligaste applikationerna. Som önskat kan ensilda 
parametrar anpassas för specifika system eller service med ett serviceverktyg (eempelvis ZTH 
EU) eller ETS-planering och igångkörningsverktyg.
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Applikation

Enkel direktmontering

Manuell förbikoppling

Justerbar vridvinkel

Hög funktionell pålitlighet

Startläge

Adaption och synkronisering

Kondensövervakning

6-portsapplikationen, som kan ställas in i KNX-ställdonet, gör det möjligt att styra 4-
rörssystemet med 2 separata börvärden för uppvärmnings- och kylsekvenserna.
Börvärdet för uppvärmningssekvens 0...100% motsvarar ventilposition 67...100%.
Börvärdet för kylsekvens 0...100% motsvarar ventilposition 33...0%.
Om ingen sekvens är aktiv eller om kondensövervakningen har löst ut flyttas ställdonet till 
stängt läge (mellanläge 50%).

Vid användning av 6-portsapplikationen rekommenderas fabriksinställningarna för min.- och 
max.-inställningarna (min.=0%, max.=100%). Inställningen av min.- och max.-värdena måste 
väljas noggrant när 6-portsapplikationen är aktiv, eftersom värdena påverkar uppvärmnings- 
och kylsekvensens reglerområden.

Rättfram direktmontering på kulventilen med endast en centreringsskruv. Monteringsverktyget 
är integrerat i insticks-lägesindikatorn. Monteringsriktningen i relation till kulsventilern kan 
väljas i 90°-steg.

Manuell förbikoppling med tryckknapp möjlig (växeln är frikopplad så länge som knappen är 
nedtryckt eller förblir låst).

Justerbar vridvinkel med mekaniska stoppklackar.

Ställdonet är överbelastningsskyddat, kräver inga ändlägesbrytare och stoppar automatiskt när 
stoppklacken har nåtts.

När matningsspänningen sätts på första gången, dvs. vid igångkörningen, genomför ställdonet 
en adaption, vilket innebär att arbetsområdet och lägesåterföringen anpassar sig till det 
mekaniska inställningsområdet.
Ställdonet flyttas sedan till positionen definierad av styrsignalen.
Fabriksinställning: Y2 (rotation medurs).

En adaption kan utlösas manuellt genom att trycka på knappen "Adaption" eller med PC-Tool. 
Båda mekaniska stoppklackarna identifieras under adaptionen (hela inställningsområdet).
Automatisk synkronisering efter tryck på knappen för manuell förbikoppling är konfigurerad. 
Synkroniseringen sker i startläget (0 %).
Ställdonet flyttas sedan till positionen definierad av styrsignalen.
Ett område inställningar kan anpassas med PC-Tool (se MFT-P-dokumentation)

Genom att använda en kondensövervakning vid ställdonets sensoringång och 
kondensövervakningen som aktiveras i KNX-applikationen kan man förhindra att det bildas 
kondensvatten under kylsekvensen.

Beteende med 2-ports- och 3-portsapplikation (fabriksinställning):
När kondensövervakningen är aktiv stängs ställdonet (0%).

Beteende med aktiv 6-portsapplikation (4-rörssystem):
När kondensövervakningen är aktiv flyttas ställdonet till mittposition (50%).
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Ledningsfärger:
1 = svart
2 = röd
3 = vit
5 = orange
6 = rosa
7 = grå

Funktioner:
D+ = KNX+ (rosa > röd)
D- = KNX- (grå > svart)
Anslutningen till KNX-ledningen bör ske via 
WAGO-anslutningsplintar 222/221.

Tillbehör

Verktyg Beskrivning Typ
Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och 
kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon

ZTH EU

Belimo PC-Tool, Programvara för justeringar och diagnostik MFT-P
Adapter för serviceverktyg ZTH MFT-C
Connecting cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stifts serviceuttag för 
Belimo-enhet

ZK1-GEN

Connecting cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: anslutningskabel med fria 
ledare till MP/PP-plint

ZK2-GEN

Elektrisk installation

Matning från isolerande transformator.
Parallellanslutning av andra ställdon möjlig. Observera prestandadatan.
Vridriktningsomkopplare är skyddad. Fabriksinställning: vridriktning Y2.

Kopplingsscheman
Anslutning utan givare Anslutning med passiv givare, exempelvis Pt1000, Ni1000, NTC

1) Beroende på typ
2) Upplösning 1 Ohm
Anpassning av mätvärdet 
rekommenderas

Anslutning med brytare, exempelvis Δp-monitor Anslutning med aktiv givare, exempelvis 0...10 V @ 0...50° C

Krav för brytare: Brytaren 
måste kunna växla en 
strömstyrka på 16 mA vid 24 V 
exakt.

Möjligt spänningsintervall: 
0...32 V
upplösning 30 mV
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KNX-gruppobjekt
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KNX group objects (continuation)
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KNX-parametrar

https://www.belimo.com
https://www.belimo.com


Technical data sheet NR24A-KNX

www.belimo.com NR24A-KNX • sv-se • 2023-04-03 • Subject to change 8 / 10

Produktdatabas

Inställning av fysisk adress

Firmwareuppgradering

Återställa till KNX-fabriksinställningar

KNX-arbetsflöden

Produktdatabasen för import i ETS4 eller högre är tillgänglig på Belimos webbplats.

Programmeringen av den fysiska adressen sker genom ETS och programmeringsknappen på 
enheten.
Om programmeringsknappen är svår eller omöjlig att nå kan adressen ställas in med en punkt-
till-punkt-anslutning: ”Skriv över individuell adress: 15.15.255”
Som en tredje möjlighet kan den fysiska adressen programmeras på grundval av KNX-
serienumret (t.ex. med Moov’n’Group). KNX-serienumret står på enheten i två versioner. En 
etikett kan tas bort och fästas i till exempel igångkörningsjournalen.

Den fasta KNX-programvaran på enheten uppdateras automatiskt med programmering av 
applikationsprogrammet om produktdatabasen har en senare version.
Det första programmeringsförfarandet tar något längre i sådana fall (>1 min).

Vid behov kan enheten återställas manuellt till KNX-fabriksinställningar (fysisk adress, 
gruppadress, KNX-parametrar).
För återställningen måste programmeringsknappen på enheten tryckas ned i minst 5 s under 
start.
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Anteckningar

Snabb adressering

Verktygsanslutning

Driftstyrningar och indikatorer

Tryckknapp och LED-display grön

Av: Ingen matningsspänning eller felfunktion
På: I drift
Tryck på 
knappen:

Utlöser adaption av vridvinkel, följt av standardläge

Tryckknapp och LED-display gul

Av: Ställdonet är redo
På: Adaption eller synkronisering pågår eller ställdon i programmeringsläge 

(KNX)
Blinkar: Anslutningstest (KNX) pågår
Tryck på 
knappen:

I drift (>3 s): Programmeringsläge på/av (KNX)
Vid start (>5 s): Återställ fabriksinställningarna (KNX)

Knapp för manuell förbikoppling

Tryck på knappen: Växeln frikopplas, motorn stannar, manuell förbikoppling möjlig
Släpp knappen: Växeln kopplas in, standardläge

Servicekontakt
För anslutning av inställnings- och serviceverktyg

Service

Ställdonet kan ha inställningsalternativ med PC-Tool och ZTH EU via serviceuttaget.

1. Tryck på knappen "Address" tills den gröna lysdioden "Power" inte längre lyser. Lysdioden 
blinkar i enlighet med den tidigare inställda adressen.
2. Ställ in adressen genom att trycka på knappen "Address" motsvarande antal gånger (1...16).
3. Den gröna lysdioden blinkar i enlighet med adressen som har angetts (...16). Om adressen 
inte är korrekt kan den återställas i enlighet med steg 2.
4. Bekräfta adressinställningen genom att trycka på den gröna "Adaption"-knappen.
Om ingen bekräftelse uppstår under 60 sekunder är adressproceduren avslutad. 
Adressändringar som redan har gjorts förkastas.
Den resulterande BACnet MS/TP- och Modbus RTU-adressen består av den inställda 
grundadressen plus den korta adressen (t.ex. 100+7=107).

Ställdonet kan konfigureras med ZTH EU via serviceuttaget.
För en utökad parametrisering kan PC-verktyget anslutas.

1

2

3

4
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Dimensioner

Ytterligare dokumentation

• Verktygsanslutningar
• Det kompletta produktsortimentet för vattenapplikationer
• Datablad för kulventiler
• Installationsanvisningar för ställdon och/eller kulventiler
• Allmänt om projektering
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