
Kleppen 

HONEYWELL REGELAFSLUITERS
Voor watertemperatuurregelingen in
verwarmings- en koelingssystemen
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Beschrijving

De bekende Honeywell regelafsluiters worden al vele 
jaren in kassen toegepast. Al bijna 50 jaar zijn deze 
betrouwbare kleppen een begrip in de branche. Door 
deze jarenlange ervaring op het gebied van kasverwar-
ming zijn de producten volledig afgestemd op de speci-
fieke eisen van de branche. 

De regelafsluiters van Honeywell bevatten de complete 
range die noodzakelijk is om een kas optimaal te 
kunnen regelen. De regelafsluiters zijn leverbaar in 
zowel de 2- als 3-weg menguitvoering. 

2-weg regelafsluiters (op aanvraag)
De 2-weg regelafsluiters zijn verkrijgbaar vanaf DN15 
t/m DN150. 

3-weg regelafsluiters
De drieweg regelafsluiters zijn verkrijgbaar vanaf DN15 
tot en met DN150 naar wens met vlakke of 
flenskoppeling, drukgebalanceerd of als naregelafsluiter. 
Voor koeling of verwarming. De regelafsluiters zijn 
beschikbaar vanaf druktrap PN6 t/m PN40. 

Specificaties

Voor verwarming, luchtbehandeling en tuinbouwkassen 
met gesloten systemen; heet/koud water (max. 50% 
glycol), waterkwaliteit volgens VDI2035.

Serie: V5329C/V5015A
Klasse: 3-weg meng
Medium: water
Materialen: afsluiterhuis gietijzer GG25, plug roestvrij staal
Regelafsluiter open: stem omlaag
Druktrap: PN6
Aansluiting: flenzen DIN 2531 ISO7005
Karakteristiek: equiprocentueel

Lichthoogte: V5329C….. 20 mm; V5015A…… 38 mm
Kvs: 2,5 t/m 310
Afsluitdruk met 600N: 260kPa
Afsluitdruk met 1800N: 600kPa
Medium temp.: 2...170°C



Beschrijving

Van der Ende Groep biedt een uitgebreid programma 
Honeywell servomotoren voor de regeling van 
verwarmings-, koelings- en luchtbehandelingsinstallaties. 
Innovatief én betrouwbaar voor de aansturing van 
2-weg én 3-weg regelafsluiters. Als oplossing voor 
koelen én verwarmen promoten wij de succesvolle 
combinatie van onze luchtgestuurde servomotoren en 
regelafsluiters.

Elektrisch aangedreven
Elektrische servomotoren voor afsluiters zijn er in  
vele uitvoeringen in zowel 3-punts, 0/2.. 10 Volts en 
LON-bus uitvoeringen. Vanaf lichthoogte 2,5 t/m  
38 mm. Met of zonder veerteruggang. Alle typen 
elektrische servomotoren zijn te voorzien van extra 
eindschakelaars of positieterugmelding.

Pneumatisch aangedreven (op aanvraag)
Honeywell heeft diverse pneumatisch aangedreven 
servomotoren met verschillende membraanoppervlakten 
(kracht) en acties.  

Specificaties ML6420/ML6425

Elektrische servomotor voor 3-punts regeling ML6420/
ML6425 
Voor regelafsluiters V5329.
Beschermklasse: IP54
Positie-indicatie: afleesschaal
Positie terugmeld.: optioneel
Eindschakelaar: optioneel
Stelkracht: 600N
Ingang regelsignaal: 3-punts
Verstelhoogte: 200 mm 600 N
Voeding: 24 of 230 Vac
Handbediening: ja
Looptijd: 1,0 min
Veer teruggang: nee

Specificaties ML6421

Elektrische servomotor voor 3-punts regeling ML6421
Voor regelafsluiters: V5015
Beschermklasse: IP54
Positie-indicatie: positie-indicatie op juk
Eindschakelaar: optioneel
Stelkracht: 1800N
Ingang regelsignaal: 3-punts
Handbediening: ja
Verstelhoogte: 38 mm; 1800 N
Voeding: 24 of 230 Vac
Looptijd: 3,5min
Terugmeldcontact: optioneel

Kijk voor meer informatie op onze website www.vanderendegroep.nl, bel met een van onze medewerkers

Maasdijk 0174 51 50 50 / Oss 0412 63 13 78 of mail naar sales@vanderendegroep.nl. 20
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