FlowControl VUN/BUN

2 & 3 -vägs reglerande ventiler

FlowControl VUN/BUN reglerande 2 & 3 -vägs ventil
Reglerventil, fri från siliconfett, för kontinuerlig reglering av kallvatten, varmvatten, hetvatten,
ånga upp till 115 grad C eller luft i HVAC installationer. Vattenkvalitet motsvarande VDI 2035.
Används tillsammans med ställdonen AVM/AVF 125S* och AVM 115S** som en reglerenhet.
Ventilenhet och ventilsäte av avzinkningsfri gjuten mässing, ventilspindel av rostfritt stål.
Teflontätning för DN 15 till DN 50, och metallisk tätning för DN 65 till DN 150.
Packboxen av mässing med dubbel O-ringstätning av EPDM gummi.
Ventilkarakteristiken är likprocentig, linjär eller kvadratisk (kan ändras) med i ställdonet.
Stänger med eller mot trycket. När spindeln är utdragen är reglerporten A-AB stängd.
* AVM 125S används för DN 25-50 och när ventiler skall användas som fördelningsventil.
** AVM 115S används för DN 15-20 som blandningsventil.

Art. Nr.

Beskrivning

DN

Anslutning

Kvs

Matning

Vikt i
kg

VUN015 F300

2-vägs reglerande ventil

15

G 1B

4

24V~ (230V opt.)

0,8

VUN020 F300

2-vägs reglerande ventil

20

G 1 1/4B

6,3

24V~ (230V opt.)

1

VUN025 F300

2-vägs reglerande ventil

25

G 1 1/2B

10

24V~ (230V opt.)

1,3

VUN032 F300

2-vägs reglerande ventil

32

G 2B

16

24V~ (230V opt.)

1,75

VUN040 F300

2-vägs reglerande ventil

40

G 2 1/4B

22

24V~ (230V opt.)

2,5

VUN050 F200

2-vägs reglerande ventil

50

G 2 3/4B

40

24V~ (230V opt.)

3,5

BUN015 F300

3-vägs reglerande ventil

15

G 1B

4

24V~ (230V opt.)

0,8

BUN020 F300

3-vägs reglerande ventil

20

G 1 1/4B

6,3

24V~ (230V opt.)

1

BUN025 F300

3-vägs reglerande ventil

25

G 1 1/2B

10

24V~ (230V opt.)

1,3

BUN032 F300

3-vägs reglerande ventil

32

G 2B

16

24V~ (230V opt.)

1,75

BUN040 F300

3-vägs reglerande ventil

40

G 2 1/4B

22

24V~ (230V opt.)

2,5

BUN050 F300

3-vägs reglerande ventil

50

G 2 3/4B

40

24V~ (230V opt.)

3,5

Art. Nr.

Beskrivning

Matning

Slaglängd
(mm)

Gångtid
Sek

AVM 115S
AVM 321S

Ställdon för VUN/BUN (DN15-20)

24V~ (230V opt.)

8

Ställdon för VUN/BUN (DN25-50)

24V~ (230V opt.)

8

AVM 322S

Ställdon för VUN/BUN (DN25-50)

24V~ (23V opt.)

20

Drifttemp***

-15...150 °C

Drifttryck

> 120 °C 16 bar

Blandningsventil

AB

B

AB

Fjäderretur

Vikt i
kg

60/120

-

0,7

32/96

-

1,5

80/120

-

1,6

Övrig information

> 150 °C 10 bar
likprocentig
linjär

Ventilens reglerförhållande

>50:1

Packbox

2 O-ringar i EPDM

Läckage för
reglerport

≤ 0,05% av kvs värdet

blandningsport

≤ 1% av kvs värdet

A

B

Ventilkarakteristik för
blandningsport

B01134a

Fördelningsventil

> 130 °C 13 bar

reglerport

A

*** För temperaturer under 0 °C måste packboxvärmare användas.
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B01139a

Ställdonets funktion, AVM 115S
Beroende på hur ställdonet ansluts (se kopplingsschema), kan det användas som ett analogt don för signal 0...10 V och / eller
4…20 mA (endast AVM 321S/322S), som ett 2-punkts (öppna/stäng) eller som ett 3-punkts(öppna/stop/stäng). När styrsignalerna 1 (3u) och 2 (3i) är anslutna samtidigt har signalen med det högsta värdet prioritet.
Gångtiden kan anpassas till behovet med hjälp av kodomkopplare S1 och S2. Karakteristiken för AVM 115S kan (linjär eller
likprocentig) kan väljas med kodomkopplare S3.
Anslutning som 2-punkts ställdon (24 V)
Öppna/stäng funktionen aktiveras genom att ansluta spänning på den blå och den svarta kabeln. Vid
anslutning av spänning på den bruna kabeln (2a), öppnar ventilens reglerport. När spänningen (2a)
bryts, går ställdonet till motsatta ändläge och stänger ventilen.
Oanvänd röd och grå kablar skall ej anslutas och får ejkomma i kontakt med övriga kablar. Vi rekommenderar
att dessa kablar isoleras.
Anslutning som 3-punkts ställdon (24 V)
Vid anslutning av spänning på kablarna (2a eller 2b), kan ventilen köras till valfritt läge. Med spänning på den
blå (1) och den bruna kabeln (2a) öppnas ventilen (reglerporten). Ventilen stänger (reglerporten)
med spänning på den blå (1) och den svarta kabeln (2b).
I ändlägen (vid stop i ventilen eller vid maximum slanlängd) eller i händelse av överbelastning,
kommer elektroniken att stänga av spänningen till motorn (inga ändlägeskontakter). Ställdonets
gångriktning kan ändras genom att växla anslutning av kablarna 2a och 2b.
Oanvänd röd och grå kablar skall ej anslutas och får ejkomma i kontakt med övriga kablar. Vi
rekommenderar att dessa kablar isoleras.
Anslutning med styrsignal (0...10 V och/eller 4...20 mA)
Den integrerade lägesregulatorn styr ställdonet som en funktion av regulatorns utsignal y.
• Gångriktning 1 (matningsspänning på brun kabel, intern anslutning 2a): kopplingens axel
öppnar ventilen (reglerporten) när styrsignalen ökar.
• Gångriktning 2 (matningsspänning på svart kabel, intern anslutning 2b): kopplingens axel
stänger ventilen (reglerporten) när styrsignalen ökar.
Startpunkten och reglerområdet är förinställda.
En sekvensmodul finns (som tillbehör) för begränsning av signalområden.
Efter att manuell justering har gjorts, eller vid spänningsavbrott längre änn 5 minuter, återjusteras
ställdonet automatiskt. Efter anslutning av matningsspänning, går ställdonet till ventilens övre stopläge,
och indikerar därmed ventilens stängläge. Beroende på styrsignalen kan ventilen styras till valfritt läge
mellan 0 och 8 mm. Ställdonet behöver inte efterjusteras tack vare elektroniken och stegmotorn. Parallelldrift
av mer än ett ställdon av samma typ garanteras.
Återföringssignalen y0 = 0...10 V motsvarar en effektiv slaglängd på 0 till 8 mm.
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Ställdonets funktion, AVM321S/AVM322S
Beroende på vilken typ av anslutning (se kopplingsschema), kan ställdonet användas som ett kontinuerlig (0 ... 10 V eller 4 ... 20
mA), 2-punkts (ÖPPNA / STÄNG) eller en 3-punkts ställdon (ÖPPEN / STOPP / STÄNGD). Gångtiden för ställdonet kan ställas in
med switch S1 enligt respektive krav. Med hjälp av switch S2, kan gångriktningen på ställdonet förändras.
I ändlägen (ventilens gränsstopp eller när den maximala slaglängden är uppnådd) eller vid överbelastning, bryter det elektroniska motorskyddet (ingen gränslägesbrytare) och stänger av motorn.
Den externa veven möjliggör manuell positionsinställning. När veven är tillbakavikt, kan ställdonet startas igen på normalt sätt.
Om veven är uppvikt, förblir manöverdonet i denna position.
Anslutning som 2-punkts ställdon (24 V)
ÖPPNA / STÄNG funktionen, aktivering sker via två ledare.
Motorn är kopplad till permanent spänning via plintarna MM och plint 02.
När spänning ansluts till plint 01, sträcker sig spindeln i ändläget.
Efter frånkoppling av spänningen på plint 01, sträcker sig ställdonets spindel i den motsatta ändläget.
Plint 3 får inte anslutas eller komma i kontakt med andra kontakter. Vi rekommenderar att dessa kablar isoleras.
Anslutning som 3-punkts ställdon (24 V)
Om spänning är kopplat till plintarna MM eller 01 (eller 02), kan ventilen styras till önskat läge.
Om spänning läggs på plintarna MM och 01, sträcker sig spindeln.
Om den elektriska kretsen är ansluten via plintarna MM och 02, dras ställdonets spindel tillbaka.
Om det inte finns någon spänning på plintarna 01 och 02, förblir ställdonet i respektive position tills spänning appliceras.
Plint 3 får inte anslutas eller komma i kontakt med andra kontakter. Vi rekommenderar att dessa kablar isoleras.
Anslutning till reglersignal (0...10 V eller 4...20 mA)
Den inbyggda lägesregulatorn styr ställdonet som en funktion av regulatorns utsignal y. En spänningssignal (0 ... 10 V) vid plint 03
fungerar som styrsignal. Kodomkopplare S4 kan kopplas om till en strömingång (4 ... 20 mA).
Om man har spänningen på plint MM/01 och stigande styrsignal, sträcker kopplingsstången ut sig. Riktningen kan vändas med
kodomkopplare S2.
Startpunkten och reglerområdet är fasta. För begränsning av signalområden (endast för spänningsingång), finns som tillbehör
(se Splitrange enhet).
Efter inkoppling av strömförsörjningen och initialisering, går ställdonet till mellan 0% och 100% enligt ventilens slaglängd,
beroende på styrsignalen. Tack vare elektroniken och systemet avståndsmätning , kräver inte ställdonet periodisk
återinitialisering.
Om styrsignal 0 ... 10 V avbryts i riktning mot driftläge 1, dras spindeln in helt.
Om styrsignalen 0 ... 10 V avbryts i riktningen för driftläge 2, sträcker sig spindeln helt ut.
Detta är möjligt om den forcerade driften är avstängd. (Kodomkopplare S5 OFF)
Med kodomkopplare S3, kan karakteristiken för ventil / ställdon kombination justeras. En logaritmisk karakteristik kan endast
genereras när ställdonet används som ett kontinuerligt ställdon.
Initiering och återkopplingssignal
Ställdonet initierar sig automatiskt när den är ansluten som ett kontinuerligt ställdon (ej i 2-/3-punkt läge). När en spänning appliceras till ställdonet för första gången, ställdonet flyttas först till det första och sedan till det andra ventilgränsstoppet eller till
det inre av manöverdonets stopp. De två värdena registreras och lagras av systemets avståndsmätning. Styrsignalen och återsignalen är anpassade till denna effektiva slaglängd.
Efter initiering går ställdonet mellan 0% och 100% beroende på ventiliens slaglängd och styrspänning.
I händelse av ett strömavbrott eller att strömförsörjningen bryts, behöver ingen förnyad initiering genomföras. Värdena förblir
sparade.
Om initieringen avbryts, startas initieringen igen när spänningen återupptas
Du kan göra en återinitialisering genom en omkoppling av kodomkopplare S8 från OFF till ON eller vice versa.
När processen utlöses blinkar LED grönt.
Under initialiseringen är återföringssignalen inaktiv eller lika med värdet för återkopplingssignalen “0”. Initialisering utförs med
den kortaste ställtiden. Återinitieringen är endast giltigt om hela processen är klar.
Om en förändring av slaglängden utförs, måste man göra en re-initiering så att den nya slaglängden kan anpassas.
Om ställdonet upptäcker störning kommer den rapportera detta genom att ställa återföringssignalen till 0 V efter ca 90 sek.. Under denna tid fortsätter ställdonet att försöka övervinna den störning. Om störningen kan övervinnas, så aktiveras den normala
styrfunktionen igen, och återkopplingssignalen återställs.
Med en 2-punkt eller 3-punkts reglering utan återkopplingssignal, utförs ingen initiering.
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VUN/BUN i kombination med ställdon
Ställdon
Typ:
Gångtid:
Reglering:

500 N Skjutande kraft
AVM 115S
60 s/120 s
0...10V (2-pt, 3-pt)

1000 N skjutande kraft
AVM 321S /AVM322S
0...10V (2-pt, 3-pt)

Mot trycket

Med trycket

Ventil

Δp max

VUN 015
VUN 020
VUN 025
VUN 032
VUN 040
VUN 050

6
5
-

Ställdon
Typ:
Gångtid:
Reglering:

500 N Skjutande kraft
AVM 115S
60 s/120 s
0...10V (2-pt, 3-pt)

Δps
-

stäng/av
tryck

Δp max

15
10
-

-

Δp max

BUN 015
BUN 020
BUN 025
BUN 032
BUN 040
BUN 050

6
5
-

Δps
-

-

Mot trycket
stäng/av
tryck

Δp max

-

8
8
8
6
5
3

Δps
-

Med trycket
stäng/av
tryck

Δp max

15
10
9
7
6
3,5

6
6
5
4
2,5
1,5

Δps
-

stäng/av
tryck
15
10
9
7
6
3,5

1000 N skjutande kraft
AVM321S/AVM322S
0...10V (2-pt, 3-pt)

Blandningsventil
Ventil

Δps

Fördelningsventil

stäng/av
tryck

Δp max

15
9,4
-

-

Δps
-

Blandningsventil

stäng/av
tryck

Δp max

-

8
8
8
6
4,4
3

Δps
-

Fördelningsventil

stäng/av
tryck

Δp max

15
10
9
7
4,4
3

6
6
5
4
2,5
1,5

Δps
-
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stäng/av
tryck
15
10
9
7
4,4
3

Kodomkopplare för karakteristik AVM 115S

Gångtid AVM 115S
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Kodomkopplare AVM321S / AVM322S

LED Beskrivning
Blinkar grönt (T1s)
Blinkar grönt (T3s)
Lyser grönt		
Blinkar orange		
Blinkar rött		
Lyser rött		

Ventil anpassning, initiering
Position nått
Spindel inåt / utåt
Manuell inställning aktiverad
Ställdon blockerad, ställdon vid ändstopp
Felaktig konfiguration av forcerad drift, underspänning, fel

			anpassad slaglängd
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Elschema AVM 115S

MM = Nolla
01 = 0...10 V styrning, 24V matning
02 = 10...0 V styrning, 24V matning
03 = 0...10 V signal
04 = 4...20 mA signal
05 = Återföring

Elschema AVM 321S / AVM322S

MM = Nolla
01 = 0...10 V styrning, 24V matning
02 = 10...0 V styrning, 24V matning
03 = 0...10 V signal
05 = Återföring

Monteringsanvisningar
Förekomst av kondensat, vatten etc. längs ventilspindeln som kan komma in i ställdonet skall
undvikas. Får ej monteras upp och ner. Får ej användas i miljöer med högre luftfuktighet än 95% rf.
-AVM 115S
Sammanbyggnad av ställdon och ventil genom att montera och dra fast överfallsmuttern utan vidare justering, inga verktyg
behöver användas. Ventilspindel och ställdonsspindel kopplas samman automatiskt genom att använda handmanöverenheten
eller genom att ansluta manöverspänning.
Vid demontering skall först kopplingen mellan ventil och ställdon frigöras och sedan öppnas överfallsmuttern.
Ställdonet levereras från fabrik i mittläge.
Genom kombinationen av stegmotor och elektronik kan flera ställdon av samma SUT modell köras
parallellt. Följande tillbehör kan monteras på varje ställdon: En enkel hjälpkont.Kodomkopplare är tillgänglia genom en öppning
med svart täcklock på kapslingens överdel.Hjälpkontakten skall skruvas fast på ställdonets ovansida. Innan monteringen kan
utföras måste lägesindikeringen tas bort. En ny indikator blir synlig i en lucka på hjälpkontakten.
N.B.: Kapslingen får ej öppnas
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Ventilens funktion
Ventilen kan styras till vilken som helst mellanposition genom att använda ett elektrisk ställdon. Ventilen
är stängd med axeln utsträckt. Användning som blandningsventil med ventilställdon,
115S, 125S eller ventilställdon med fjäderretur AVF 125,
Använd som blandningsventil

AB

A

B

B01134a

Använd som fördelningsventil

AB

A

B

B01139a

Beskrivning
Dessa styrventiler karakteriseras som varande ytterst pålitliga och noggranna, och bidrar i hög grad till
att utöva en miljömässigt användarvänlig styrning. De uppfyller de mest krävande fodringarna, såsom
en snabbstängande funktion, att klara av differentiella temperaturer, att styra mediala temperaturer och
att erbjuda en avstängningsfunktion - allt med en låg ljudnivå.
Ventilens axel är automatiskt och stadigt kopplad till drivaxeln. Mässingspluggen säkerställer att det
finns ett likprocentigt flöde i kontrollpassagen (undantag BUN 050 F200: linjärt flöde). För att korrigera
den kompletterande karakteristiska förbrukarkurvan och för att förse en konsistent kvantitet av medium
oberoende av ventilens position, opererar blandarpassagen med en linjär karakteristisk kurva. Denna
kombination eliminerar även darrning hos pluggen i den slutliga positionen och förhindrar att kavitation
och erosion sker i ett tidigt skede. Eftersom det inte finns något fjädertryck för att motverka ventilens
stängning, är ställdonens fulla kraft tillgänglig för den tillåtna skillnaden i tryck. Ventilens täthet tillförsäkras
av sätet i stommen samt den fiberglasförstärkta Teflon packningen på pluggen.
Packboxen är underhållsfri. Denna består av en mässingsstomme, 2 O-ringar, en skraparring och ett
fettförråd. Detta är silikonfritt, m.a.o. bör silikonolja ej användas till axlarna.
Konstruktion och montageanvisningar
Ventilerna är kombinerade med ventilställdon med eller utan fjäderretur. Ställdonen är direkt kopplad
till ventilen och fastsatt med mutter eller bultar. Ställdonen är automatiskt kopplad till ventilaxeln. Under
inledande inkörning av systemet, rör sig ställdonen utåt och låset stängs automatiskt när det när det
undre ventilsätet. Ventilens slaglängd uppfattas också av ställdonen, vilket betyder att inga övriga
inställningar behövs. Trycket mot sätet är därför alltid konsistent och säkerställer att läckagegraden är
minimal. SUT ställdon karakteristiska kurva kan ställas på linjär eller kvadratisk. Kombinationen av
AVM 105S och DN 50 F200 kan inte växlas till likvärdig procentsats, använd AVM 115S.
För att förhindra att föroreningar kvarstår i vattnet (t.ex. svetsloppor, rostpartiklar o.s.v.) och skadar
axelns packning, bör kollektiva filter installeras på var våning eller i vart matarrör. För krav gällande
vatten, se VDI 2035.
Samtliga ventiler bör endast användas i slutna kretsar. Överdriven syrehalt i öppna kretsar kan förstöra
ventilen. För att förhindra detta bör ett syrebindande material användas; lösningens tillverkare bör
tillfrågas med tanke på kompatibiliteten för att förhindra korrosion.
Materiallistan kan användas för detta ändamål.
Ventilerna är vanligtvis isolerade i systemen. Var noggrann med att inte isolera flänsen som håller
ställdonen när detta görs. En packboxvärmare får icke heller någonsin isoleras.
För att undvika störande flödesljud i tysta rum, bör tryckskillnaden över ventilen inte överskrida 50 %
av de angivna värdena.
Det manuella styraggregatet (tillbehör) kopplas till ventilen såsom en ställdon. Kopplingen till ventilaxeln
sker automatiskt när ventilen öppnas med knoppen.
Användning med vatten
När vatten som har blandats med glykol eller inhiberare används, bör överensstämmelsen mellan
materialet och packningar i ventilen av säkerhetsskäl klargöras med tillverkaren. Nedanstående materialtabell
kan användas för detta ändamål. Vi rekommenderar en koncentration av mellan 20 % och 55
% då glykol används.
Ventilerna är inte lämpliga att användas i potentiellt explosiva utrymmen. De valda materialen är godkända
att användas med dricksvatten. Hela ventilen som helhet är inte certifierad att användas med
dricksvatten.
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