MX 25 control unit van Bosch
Slimme eenvoud in regeling en beheer
De MX 25 control unit van Bosch doet precies wat hij uitstraalt. Het is een uiterst overzichtelijke,
modulaire en eenvoudige control unit voor het gemakkelijk regelen en efficiënt beheren van een
complete installatie voor warmte en warm water. De MX 25 wordt gecombineerd met de CR 400
thermostaat van Bosch. Alle functies zijn zo op één groot, duidelijk display zichtbaar en in te
stellen met één druk-draai knop. Het is de perfecte combinatie met Bosch Condens 7000F en
andere staande aluminium grootvermogen HR-ketels. De MX 25 van Bosch is snel te monteren en
in te regelen, zeer gebruiksvriendelijk en gemaakt voor optimaal energiemanagement. Bovendien
is uitbreiding met twee extra functiemodules eenvoudig mogelijk.

MX 25 control unit van Bosch in het kort
	Overzichtelijke, modulaire control unit
	Eenvoudig te monteren op de Bosch Condens
7000F en andere staande aluminium groot
vermogen HR-ketels
	De basisregelaar voor eenvoudige combinatie
met een gebouwbeheersysteem
	De bekende CR 400 thermostaat(/systeem
regelaar) van Bosch fungeert als bedieneenheid
	- Instellen en bedienen is bekend en is dus
simpel door gebruiksvriendelijke druk
draaibediening
- Groot grafisch verlicht display, dat leesbaar
heid in de stookruimte vereenvoudigd.
	- Snel inregelen met behulp van de slimme
configuratie-assistent
	- Wordt eenvoudig vastgeklikt in speciale
sparing op de MX 25 – eenvoudige installatie
en geringe plaatsingstijd
	Uit te breiden met maximaal twee functie
modules
	Voorzien van het nieuwste EMS2-protocol,
met meer mogelijkheden voor energie
management*

*N
 .B. Een EMS2-regeling communiceert niet met componenten
voorzien van EMS, het voorgaande protocol.

De complete unit bestaat uit drie afzonderlijk te bestellen elementen:
ARTIKELNUMMER

TYPE

ENERGIE

OMSCHRIJVING

EFFICIËNTIEKLASSE
MX 25

7738111085

CR 400

7716780263

MX 25-regeling is een overzichtelijke
modulaire control unit die boven op de
staande gasketel van Bosch geplaatst
kan wordt. De modulaire MX 25 heeft
sparingen waar de CR 400-thermostaat
van Bosch in geplaatst kan worden.
+3%

Modulerende CR 400 thermostaat
(/systeemregelaar en bedieneenheid) met
druk-draaibediening en groot grafisch verlicht display vereenvoudigt de bediening
en het doen van installatie-instellingen.
N.B.: De Bosch CR 400 thermostaat werkt
alleen samen met verwarmingsproducten
van het merk Bosch.

+4%

Mogelijkheid voor weersafhankelijke
regeling door aansluiten buitenvoeler
van Bosch (7716780263).

buitenvoeler

Cascademogelijkheden
Meerdere Condens 7000F toestellen of andere
HR-ketels kunnen in cascade worden geïnstalleerd en
geregeld. Dit kan worden bereikt met de CR 400
thermostaat en een of meer MC 400 cascademodules.

Buitenvoeler van Bosch (NTC, 12 kΩ)
voor weersafhankelijk regelen i.c.m. CR
400-thermostaat.

Er kunnen maximaal vier HR-ketels op een cascade
module worden aangesloten. Voor extra ketels kunnen
maximaal vier cascademodules worden bestuurd door
een cascademodule van een hoger niveau. Het totaal
aantal ketels wordt hiermee tot 16 verhoogd.

ARTIKELNUMMER

TYPE

OMSCHRIJVING

7738110140

MM 100

Meng Module voor het aansturen van één gemengde of ongemengde
cv-groep voor verwarmen en/of koelen. Wordt gecombineerd met
een menggroep of pompgroep waarbij de MM100 de pomp en
eventuele mengklep in de groep aanstuurt op basis van de gemeten
aanvoertemperatuur in de cv-groep.

7738110146

MS 200

Module Solar bedoeld voor het aansturen van actoren (bijvoorbeeld
pompen) van een zonneboilersysteem (en/of circulatie- laadsysteem).

7738111001

MC 400

Modulerende Cascaderegelaar voor 4 HR-ketels (incl. 0-10V aansturing
en vrijgave/aan-uit sturing). Uitbreidbaar met extra MC 400 (tot maximaal 16 HR-ketels). Storingsmelding via potentiaalvrij contact.
Regeling voor GBS via 0-10V signaal of basisregeling i.c.m. CR 400
met buitenvoeler (7716780263).
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