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Mengmodules MM 100 / MM 200

Mengmodules voor aansluiting van 1 cv-kring (MM 100) of 2 cv-kringen (MM 200) na een evenwichtsfles. Voor 
ongemengde kring, gemengde kring, constante verwarmingskring of boilerlaadkring. Geleverd met 1 vertreksensor 
(2 vertreksensoren bij MM 200). MM200 is 2 MM 100 modules in een omkasting.

Functies en eigenschappen
Aansturing van ongemengde verwarmingskring of constante temperatuur verwarmingskring
• Activatie van een circulatiepomp
• Blokkeerbeveiliging van de circulatiepomp
• Beveiliging tegen oververhitting van CV-circuit (optionele veiligheidsaquastaat noodzakelijk)
Aansturing van een gemengde verwarmingskring
• Activatie van een circulatiepomp
• Blokkeerbeveiliging van de circulatiepomp
• Beveiliging tegen oververhitting van CV-circuit (optionele veiligheidsaquastaat noodzakelijk)
• Activatie van driewegmengkraan
• Blokkeerbeveiliging van de driewegmengkraan
Aansturing van een boilerlaadkring 
• Activatie van de boilerlaadpomp
• Blokkeerbeveiliging van de boilerlaadpomp
• Activering van sanitaire circulatiepomp

Montage
• Voor montage aan de wand
• Integreerbaar in bepaalde toestellen

Leveringsomvang
• Stuurmodule MM100
• Vertrektemperatuursensor
• Zakje met trekontlastingen
• Brug voor aansluiting op MC1, wanneer geen temperatuurbewaking aanwezig is in het toegekende (ongemengde) cv-circuit
• Installatiehandleiding

Bijkomend toebehoren
• Dient gecombineerd te worden met regelaars CR100 en/of CW100 en/of CW400/800
• Boilervoeler (TC1/TC2)
• Evenwichtsflesvoeler (T0)
• Circulatiepomp (PC1/PC2)
• 3-wegmengkraan (VC1/VC2)
• Veiligheidsaquastaat (MC1/MC2)
• Extern signaal (MD1/2)

Fabrieksgarantie
Fabriekswaarborg van 2 jaar op alle componenten van het toestel, verplaatsing en werkuren inbegrepen. Deze waarborg vangt aan bij de voorlopige 
oplevering in zoverre die gebeurt binnen de 3 maanden na plaatsing van het toestel.
De fabrikant beschikt over een nationale dienst-na-verkoop die de interventies onder garantie uitvoert. De fabrikant kan eveneens herstellingen en 
onderhouden uitvoeren na de waarborgperiode. 
De beschikbaarheid van wisselstukken wordt gegarandeerd tot ten minste 10 jaar na stopzetting van de fabricatie van het product.
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Technische gegevens
MM 100 / MM 200

Voedingsspanning/frequentie V AC - Hz 230 - 50

Uitgaande spanning pomp en mengkraan V AC 230

Spanning BUS interface V DC 15 (beveiligd tegen ompolen)

BUS-interface EMS 2

Maximaal vermogen per aangesmoten pomp ≥ 4 h
per aangesloten driewegmengventiel

Toegestane omgevingstemperatuur °C 0 ... 60

Zekering 230 V, 5 AT

Veiligheidsklasse I

Beschermingsklasse IP44
Maximale aderdiameter aansluitklem 230 V mm² 2,5
Maximale aderdiameter aansluitklem 24 V mm² 1,5
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