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Technische gegevens

Elektrische gegevens Voedingsspanning Van VAV-regelaar, AC 24 V, 50/60 Hz / DC 24 V
Functiebereik VAV-regelaar AC 19,2 ... 28,8 V / DC 21,6 ... 28,8 V
Verbruik In bedrijf

Dimensionering
1 W
2 VA

Aansluiting Stekkerbus voor Belimo PP-aansluiting RJ12 bus
Aansluitkabel Zie pagina 6

MP/PP interface Communicatie PP, geen MP-bedrijf

VAV-regelaar VAV-Universal VRD2, VRD3, VRP-M (VAV & STP)
VAV-Compact NMV-D2, LMV-D2M, NMV-D2M

LMV-D2-MP, NMV-D2-MP, SMV-D2-MP, 
LHV-D2-MP
LMV-D2LON, NMV-D2LON

Bediening LCD-aanwijzing 2 x 16 tekens, met achtergrondverlichting
Bedieningsknoppen ▼ / ▲ / – / + / OK
Korte handleiding Bijgeleverd, de/en

Veiligheid, testen Beschermingsklasse III veiligheidslaagspanning
EMC CE volgens 89/336 EWG
Bedrijfstemperatuur 0 ... 50°C, niet condenserend
Opslag eisen –20 ... 50°C, niet condenserend

Afmetingen / gewicht Afmetingen Zie pagina 8
Gewicht Ca. 260 g

Veiligheidsaanwijzing

!
• Het apparaat mag niet voor toepassingen buiten het gespecificeerde inzet-bereik, in het bij-

zonder niet in vliegtuigen en dergelijke, gebruikt worden.
• Alleen voor aansluiting aan Belimo VAV-apparaten met 24 V veiligheidslaagspanning en PP/

MP interface geschikt.

VAV-instel- en diagnose-apparaat voor 
Belimo VAV-regelaars met PP-interface 
aansluiting via
• Servicebus VAV-regelaar
• MP/PP aansluiting
• Schakelkast

Korte beschrijving

Toepassing Het VAV-instelapparaat ZTH-VAV maakt het efficiënt testen van VAV- en CAV-installaties moge-
lijk. Met Belimo VAV-regelaar uitgevoerde installaties kunnen eenvoudig op de gewenste ruimte- 
en gebruikersbehoefte worden ingesteld.

Toepasbaar met: Verkrijgbaar sinds:
VAV-Universal VRD2, VRD2-L 1992–2007
VAV-Universal VRD3 Vanaf 2008
VAV-Universal VRP-M [VAV en STP (druk-toepassing)] Vanaf 2005
VAV-Compact NMV-D2 1992–2000
VAV-Compact LMV-D2M, NMV-D2M 2000–2006
VAV-Compact LMV-D2-MP, NMV-D2-MP, SMV-D2-MP, LHV-D2-MP 2006
VAV-Compact LMV-D2LON, NMV-D2LON 2006
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Korte beschrijving (Vervolg)

Aansluiting en voeding Stand-alone bedrijf:
Aansluiting incl. voeding geschiedt via de servicebus van de VAV-regelaar of via de aansluit-
klemmen.

Bus-bedrijf:
De ZTH-VAV kan bij de volgende apparaten tijdens bus-bedrijf worden gebruikt, wanneer de 
aansluiting via de lokale servicebus geschiedt: VAV-Compact L/N/SMV-D2-MP, L/NMV-D2LON.
Bij de VRP-M en L/NMV-D2M moet tijdens het gebruik van de servicebus de MP-bus worden 
gescheiden.

ZTH-VAV

▲ ▼ – + OK

MP1

MP4
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MP8

      

ZTH-VAV
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MP4
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MP7
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MP6

MP8

Bij deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de handhaving van het VAV-instelapparaat ZTH-VAV. Voor 
gedetailleerde beschrijving van de VAV-regelaar verwijzen wij op de separate productdocumen-
tatie, zie www.belimo.eu ¦ Dokumentation ¦ Raum- und System Anwendungen.
Bij de ZTH-VAV wordt een korte gebruiksaanwijzing als sticker voor de achterzijde van het ap-
paraat bijgeleverd.

Compatibiliteit Het VAV-instelapparaat ZTH-VAV vervangt het instelapparaat ZEV (1992–2007).
Alle in Europa verkochte standaard Belimo VAV-regelaars met geïntegreerde PP communicatie 
(vanaf 1992) kunnen met de ZTH-VAV ingesteld worden.
Belimo Automation AG kan op elk moment, zonder vooraankondiging, wijzigingen en verbeterin-
gen doorvoeren. Actuele handleiding zie www.belimo.eu

Aansluiting Zie pagina 6.

MP-Master MP-Master

Bediening

Knoppen, aanwijzing

RJ12 aansluiting:
PP / 24 V  
Zie pagina 6

   

2 x 16 tekens LCD met achtergrondverlichting
▼▲  Vooruit / achteruit ingave afbreken
–  + waarde wijzigen
OK  ingave bevestigen

Rugzijde, korte gebruiksaanwijzing

     

Van de ZTH-VAV wordt een korte handleiding in de/en als sticker 
voor de apparaatachterzijde meegeleverd.
Inhoud:
– Aansluiting
– Type-overzicht
– Toegang configuratiemenu
– Bedienmenu met navigatieoverzicht

Beperking: 
De directe aansluiting in een MP-netwerk of via 
een MP-Bus Master is niet mogelijk.
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Bediening (Vervolg)

Configuratiemenu In het configuratiemenu wordt de taal en de volumenstroom-eenheden ingesteld.  
De insteling wordt opgeslagen.

Configuratiemenu starten

Actie: Knop (OK) ingedrukt houden en gelijktijdig op de VAV-regelaar aansluiten.

Reactie: Aanwijzing «configuratie menu» verschijnt 

Verder met: Knop (▼)

Beëindigen: Menuoptie of aansluitkabel losmaken

Opties

 

Taalinstelling Duits * / engels  

Eenheden m3/h *, l/s, cfm 

Voeding DC/AC 24 V Aanwijzing voedingspanning, verklaring zie pagina 7

MP-tester MP-bus niveautester MP-Bus diagnosetool voor system-integrators 
De MP-tester maakt geen deel uit van deze documentatie.

Expert mode 0 */ 1 Vrijgave mode omschakeling,  
min / max originele waarde terugzetten 

Advanced mode 0 */ 1 Vrijgave draairichtingsinstelling

* Basisinstelling

Bedienmenu – overzicht Het bedienmenu past zich aan de functionaliteit van de aangesloten VAV-regelaar aan. 
Niet relevante opties worden niet getoond.

Apparaat-Id.

VAV-regelaar

Menu

Verklaringen

 
Regelaartype
Positie Adres

Serienummer

Regelaartype
Firmware versie
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Gewenste waarde volumestroom / druk Pa
Gewenste waarde volumestroom / druk 1) Pa
Actuele werkdruk Pa Pa
Kleppositie
CAV-standen ingeven

Mode omschakelen 0 … 10 / 2 … 10 V
min / max op originele instellingen zetten

min instelling % % Pa %
max instelling % % Pa %
nom instelling VAV-box Pa

Legenda
Waarden wijzigen, schrijven

Configuratie, Expert mode moet zijn geactiveerd

Aanwijswaarde

Aanwijzing in %, Pa % Pa

Niet mogelijk
 

OK– +

OK– +

OK

+

1)  vanaf VRP-M V3.x verkrijgbaar



ZTH-VAV Gebruiksaanwijzing VAV-instelapparaat

4 / 8 T4-ZTH-VAV • nl • v1.0 • 08.2009 • wijzigingen voorbehouden www.belimo.nl

Bediening (Vervolg)

Apparaat-identificatie
(alleen lezen)

Na het aansluiten van de ZTH-VAV op een VAV-regelaar verschijnt het versienummer gevolgd 
door het appaat-Id met de volgende informatie:
• Type   Type van de aangesloten VAV-regelaar,  b.v: LMV-D2-MP 
• Positie Met de PC-Tool geprogrammeerde tekststring, b.v. installatienummer

Bij het drukken op de knop (OK) wordt daarna de volgende informatie getoond:  
• Adres  PP of MP1...8   (VRD2, NMV-D2 kent geen adres, aanwijzing: ?) 
• Serienummer Eenmalig 16 tekens lang serienummer

Bij het drukken op de knop (+) wordt daarna bij type ook de firmwareversie getoond. De NMV-D2 
en de VRD2 ondersteunen deze functie niet.

Functies

Volumestroom-werkelijke waarde aanwijzing
(alleen lezen)

(0 … 100 % nom)

                

10 [V]
[V] max

min

86420

100806040200

10

8

6

4

2

0

De volumestroomaanwijzing geschiedt in relatie met de respectievelijke nom instelling.

Gewenste waardeaanwijzing
(alleen lezen)

(DICHT, min … max, OPEN)

10 [V]
[V] max

min

86420

100806040200

10

8

6

4

2

0

Het gewenste waarde bereik is gelijk aan min ... max. is er een lokale dwangsturing aanwezig,  
b.v. NMV-D2-MP: klep DICHT (brug 1–3), dan is dit in de gewenste waarde aanwijzing zichtbaar. 

Bij de VRP-M [STP] d.w.z. ruimte- of kanaaldruktoepassing wordt de druk i.p.v. de volumestroom 
aangewezen. nom, min, max worden dan Pnom, Pmin, Pmax.

Druk
(alleen lezen)

Bij VRD3 en bij de VRP-M worden de volumestroom en de werkdruk [Pa] van de sensor 
getoond.

Volumenstroom [% nom]

nom

Aanstuur-
signaal w

Volumestroom-werkelij-
ke waardesignaal U5

Gewenste waarde
(aanstuursignaal)

Voorbeeld
Mode 0 ... 10 V

Aanstuursig-
naal w

Voorbeeld
Mode 0 ... 10 V

Dicht

Open

Volumestroom werkelijke 
waardesignaal U5

Gewenste waarde
(leidend signaal)

Volumenstroom [% Vnom]

nom

Opmerking:
Voor gedetailleerde beschrijving van deze functies 
wijzen wij op de separate documentatie van de 
betreffende VAV-regelaar, www.belimo.eu of via 
uw lokale Belimo vertegenwoordiging.

Opmerking:
Er kunnen alleen tekens uit de tekentabel ISO 
8859-1 getoond worden.
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Functies (vervolg)

Klepppositie [0 … 100 %]
(alleen lezen)

Aanwijzing positie tijdens:
– Synchronisatie, adaptatie:   0%.
– VAV-regelaar zonder standterugmelding1): 0%
1) VRD2, VRD3, VRP-M met NM24(A)-V-ST)

CAV-stand ingeven
[AUTO / DICHT / OPEN / min / max / STOP]

(lezen / schrijven)

max

min

Voor het testen van een VAV- / CAV box staan voor L/N/SMV-D2-MP, L/NMV-D2LON, VRD3, VRP-M de 
bovenstaande CAV-standen, ook wel bedrijfsstanden genoemd, ter beschikking. Door het activeren van een 
CAV-stand wordt de VAV-regelaar vast op een bedrijfsstand gezet. De tijdelijk ingegeven volumestroom ge-
wenste waarde is zichtbaar in de aanwijzing.
Door het scheiden van de ZTH-VAV van de VAV-regelaar wordt deze binnen twee minuten op automatisch-
bedrijf (regelfunctie) terug gezet.

Deze bedrijfsstanden staan ter beschikking Stand Functie Regelfunctie Verkrijgbaar met
AUTO Gewenste waarde van ingang 3 (w/y) of MP-

master actief
VAV- resp.CAV-Bedrijf

VRD3, VRP-M
xMV-D2-MP
xMV-D2LON

Dicht Klep sluit Geen regelbedrijf
Open Klep opent Geen regelbedrijf
min Regelaar gaat naar volumenstroom min CAV-bedrijf min

max Regler gaat naar volumenstroom max CAV-bedrijf max

STOP Klep stopt op actuele positie Geen regelbedrijf

Mode omschakelen [0 … 10 / 2 … 10 V]
(lezen / schrijven)

De mode functie maakt de aanpassing van de gewenste waarde ingang en de werkelijke waarde 
uitgang aan de toepassing mogelijk. resp. regeling.

min/max instelling op orginele waarden zet-
ten  [Ja / Nee]

(schrijven)

De oorspronkelijk door de boxfabrikant (OEM) ingestelde min/max waarde worden weer geacti-
veerd. De in de tussentijd ingestelde waarden worden door de orginele waarden overschreven.

Bedrijfsvolumenstroom min  [0 … 100 % nom] 
(lezen / schrijven)

min ingave in procenten [nom instelling 0 m3/h, l/s] uitgevoerd met 
– oude VAV-apparaten 1): in % van max
– nieuwe VAV-apparaten 2): in % van nom
De ZTH-VAV herkent de min behoefte van de aangesloten regelaar en stelt deze zodanig in.
1) VRD2, VRP-M tot V2.16, NMV-D2, L/NMV-D2M
2) VRD3, VRP-M vanaf V3.x, L/N/SMV-D2-MP, L/NMV-D2LON

Onderste regelgrens *) Een overdimensionering van de VAV-boxen kan de regelbaarheid in 
het onderste werkbereik bemoeilijken. Vanuit de fabrikant wordt de kleinst toelaatbare vo-
lumestroom van de box aangegeven, welke meestal met een werkdruk van ~3 ... 10 Pa. 
Het inachtnemen van de door de boxfabrikant gespecificeerde volumestroominstelling voorkomt 
functiebeperking in dit gebied. 

De instelling min 0 m3/h resp. 0% Is tijdens VAV-bedrijf een afsluiting van de klep via een 
gewenste waarde signaal gewenst, kan deze via de instelling min 0 m3/h resp. 0 % bereikt wor-
den.

Bedrijfsvolumestroom max 
 [30 … 100 % nom]
(lezen / schrijven)

Dicht

(Klep) OPEN

Volumenstroom [% nom]

(Motor) Stop

Opmerking:
Door het verstellen van de mode wordt het gedrag van de VAV-regelaar veranderd. De mode mag alleen 
bij behoefte en alleen door geinstrueerde vakmensen worden gewijzigd!
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Functies (Vervolg)

nom instelling van de VAV-box
(alleen lezen)

Bij het kalibreren van de VAV-box gebruikt de boxenfabrikant de werkdruk bij nom als achterlig-
gende waarde deze wordt opgegeven in m3/h, l/s. Deze waarde dient als aanwijzing van de 
actuele volumenstroom in een weergave apparaat of bij een bus-systeem, in het bovenliggende 
systeem. 

Wordt voor de VAV-regelaar geen nom aanwijswaarde neergelegd, (ZTH-VAV ¦ nom: 100%) 
dan volgt de aanwijzing en ingave van de bedrijfsvolumenstroomwaarde min en max in %.

VAV-Compact L/N/SMV-D2-MP:  
Bedrijfsstand «Open Loop»

Wordt een VAV-Compact als «Open Loop» regelaar geprogrammeerd, wordt de VAV-regeling 
gedeactiveerd. Het Compact apparaat dient dan als een separate aandrijving en sensorunit voor 
een externe VAV-regelaar.
– De volumenstroom-werkelijke waarde en de klepstelling worden correct getoond, 
– de gewenste waarde heeft in deze toepassing alleen zin bij een nom instelling  

0 m3/h, l/s, d.h. aanwijzing ZTH-VAV ¦ nom: 100%.

Opmerking:
Bij de VRD2, VRD3, NMV-D2 kan voor de nom 
geen waarde worden gegeven.  
nom is gelijk aan 100%.

Aansluiting

Lokaal over servicebus Aansluiting aan Kabeltype en bestelcode
L/N/SMV-D2-MP

ZK1-GEN Is de ZTH-VAV bijgeleverd
L/NMV-D2LON
L/NMV-D2M, CR24 ZK1-VAV Toebehoren

Toebehoren
VRP-M ZK4-GEN

VRD3 ZK6-GEN Toebehoren

Over aansluitklemmen Aansluiting aan Kabeltype en bestelcode
L/N/SMV-D2-MP

ZK2-GEN

 
L/NMV-D2LON
L/NMV-D2M
NMV-D2, VRD2

VRD3, VRP-M

 

ZK2-GEN aderbezetting 
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5
3

Wit
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+ / ~  (Blauw)
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~ / +
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ZK2-GEN
ZTH-VAV
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Voedingspanning VAV-regelaar testen (AC/DC 24 V)

De ZTH-VAV biedt de mogelijkheid, de 24 V voedingspanning van de aangesloten VAV-regelaar 
te testen.
Bij aansluiting van de ZTH-VAV aan de servicebus van de L/N/SMV-D2-MP en L/NMV-D2LON 
wordt de gewijzigde DC spanning getoond. Hierna de aansluiting over de aansluiting resp. de 
servicestekker van de L/NMV-D2M of VRP-M, hierna volgt de aanwijzing afhankelijk van voeding 
als AC of DC waarde.

De meting van de 24 V voeding met de ZTH-VAV helpt bij het zoeken naar fouten bij functiesto-
ringen in een installatie bijvoorbeeld bij inbedrijfstelling.

Voedingspanning testen Start: – Knop (OK) drukken en ZTH-VAV op VAV-regelaar aansluiten
– Met pijlknop (▼) Functie Versorg.(voeding) kiezen

Beëindigen:  ZTH-VAV van VAV-regelaar scheiden of met functie configuratie beëindigen (Set)

Aanwijsformaat Versorg. okay
AC 24 V VHW: 88%

Wisselspanning AC 24 V

Versorg. okay
AC 25 V VHW: 88%

Kwaliteit:  OK: AC voeding in het bereik 19,2 ... 28,8 V
AC waarde: Gemeten AC spanning (nauwkeurigheid ±1,0 V als VHW >95%)
VHW:  Verhouding positieve ten opzichte van negatieve sinus

De afwijking van de positieve sinus ten opzichte van de negatieve sinus mag niet te groot zijn.
De positieve sinus / negatieve sinus x 100 moet >80 % zijn.

Verklaring VHW

21.2 V

VAC

U

p

n

Mogelijke problemen
De volgende punten beïnvloeden de sinusbelasting:
• Trafo te klein gedimensioneerd 
• Te lange leidingslengte trafo naar VAV-regelaar

Gelijkspanning DC 24 V

Versorg. okay
DC 26 V

Bij aansluiting van de ZTH-VAV op de servicebus van de VAV-Compact regelaar L/N/SMV-D2-
MP en L/NMV-D2LON wordt de gewijzigde apparaatinterne DC-spanning getoond.
Kwaliteit:  OK: DC spanning tussen 21,6 ... 28,8 V
DC waarde: Gemeten DC spanning (nauwkeurigheid ±0,5 V)

Kwaliteit van de voedingspanning

Verhouding sinus (aanwijzing alleen bij AC 24 V)

Gemeten AC of DC waarde in Volt

Voedingspanning AC 24V:
Voor de interne voedingspanning van veld- en 
regelapparaten wordt in de praktijk merendeels de 
zogenaamde enkelzijdige-gelijkrichting gebruikt.
• Voordeel: Bekabeling en aansluiting zijn een-

voudig te realiseren.
• Nadeel: Deze schakeling belast uitsluitend de 

positieve sinus.
Met een standaard voltmeter wordt altijd de piek-
waarde van de sinus getoond.
De maatgevende waarde van de enkele sinus kan 
alleen met een oscilloscoop of met de ZTH wor-
den getoond.

Positieve sinus

Negatieve sinus

Veiligheidsaanwijzing
De ZTH-VAV mag alleen voor de test van 
24 V voedingen (III veiligheidslaagspan-
ning) na een veiligheidstransformator ge-
bruikt worden. De meting/toepassing is 
alleen in samenwerking met een Belimo 
VAV-apparaat betrouwbaar.

!

Elke andere toepassing is niet betrouwbaar!
Maximale meetspanning
Maximale meetspanning AC 30 V / DC 42 V 
Hogere spanningen veroorzaken storingen in het 
apparaat.
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Afmetingen [mm]

Maatschetsen

65

85 23

Toebehoren

Kabeltype en bestelcode Passend bij Opmerkingen

ZK1-GEN

• LMV-D2-MP, LHV-D2-MP
• NMV-D2-MP
• SMV-D2-MP
• LMV-D2LON, NMV-D2LON

Is de ZTH-VAV bijgeleverd

ZK1-VAV
• LMV-D2M
• NMV-D2M
• CR24-B1/B2/B3

ZK2-GEN Aansluiting van alle VAV-rege-
laars via aansluitklemmen

ZK4-GEN VRP-M

ZK6-GEN VRD3

24 V
Stekker 3-polig

Blauwe ader

Wit

Blauw

Turkoois

GND

PP

~ / +

~ / +

Benelux 

BELIMO Servomotoren BV BENELUX
Postbus 300, NL-8160 AH Epe
Radeweg 25, NL-8171 MD Vaassen
Tel. +31 (0)578 57 68 36
Fax +31 (0)578 57 69 15
info@belimo.nl
www.belimo.nl


