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Johnson Controls QREV elektronisch geregeld 
expansieventiel & PSHC expansieventielregelaar 
 
 
 
Johnson Controls introduceert onder de merknaam PENN® een compleet nieuw ontwikkeld 
elektronisch geregeld expansieventiel en een expansieventielregelaar. Het elektronisch geregelde 
expansieventiel (QREV) en de expansieventielregelaar (PSHC) vormen samen een kit waarmee de 
efficiency van de verdamper vergroot zal worden. Door sneller de gewenste oververhitting te bereiken 
en door het ventiel nauwkeuriger aan te sturen onder verschillende condities stelt deze oplossing 
gebruikers in staat om energiebesparingen te realiseren. De unieke, op silicium gebaseerde MEMS-
technologie voorkomt klepslijtage waardoor de levensduur van het expansieventiel wordt verlengd. 
Ook zijn er geen stappenmotor tekortkomingen die normaliter worden geassocieerd met deze 
technologie. De PSHC regelaar is af fabriek voorzien van 17 van de meest voorkomende 
koudemiddelinstellingen. Voor een eenvoudige inbedrijfstelling is deze regelaar te bestellen met een 
voorinstelling op één van deze 17 koudemiddelen. De compacte PSHC expansieventielregelaar is ook 
voorzien van een ingebouwde druksensor. Deze nieuwe productcombinatie is dan ook zeer eenvoudig 
te installeren, nauwkeurig, compact, snel, betrouwbaar en concurrerend geprijsd.  
 
 
 
Specificaties PENN® QREV serie expansieventielen: 
‐ Compact design 
‐ Modulerende werking 
‐ Zeer snelle reactietijd (0,25 sec gesloten/open) 
‐ Innovative MEMS-technologie (Micro Electro Mechanical System) 
‐ Expansieventiel is koudemiddelneutraal en kan met elk van de 17 koudemiddelen, die in het 

geheugen van de PSHC regelaar geladen zijn, worden toegepast 
‐ Hoge betrouwbaarheid 
‐ Directe vervanging voor TXV en EEV 
 
Specificaties PENN® PSHC serie expansieventielregelaars: 
‐ Compact design 
‐ Regelaar en druksensor in één 
‐ Standaard voorzien van 17 verschillende koudemiddelen in het geheugen 
‐ Ingebouwde “puls modulation driver’’ 
‐ Innovatieve MEMS-druksensor  
‐ Real Time regelaar 
‐ Communicatie: RS485 seriële bus met Modbus RTU-protocol 
‐ Graphical User Interface software voor programmering en monitoring 

Andere specificaties en opties kunt u in de documentatie terugvinden. 
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Bruto verkoopprijzen 2017 (excl. Btw): 
 
QREV01-24SC-C Elektronisch expansieventiel maat 1  voeding 24V AC/DC € 200,- K 
QREV02-24SC-C Elektronisch expansieventiel maat 2  voeding 24V AC/DC € 200,- K 
QREV03-24SC-C Elektronisch expansieventiel maat 3  voeding 24V AC/DC € 200,- K 
QREV04-24SC-C Elektronisch expansieventiel maat 4  voeding 24V AC/DC € 200,- K 
QREV05-24SC-C Elektronisch expansieventiel maat 5  voeding 24V AC/DC € 200,- K 
 
PSHC01-0507-C PSH expansieventielregelaar voor R-507   € 220,- K 
PSHC01-134A-C PSH expansieventielregelaar voor R-134A   € 220,- K 
PSHC01-404A-C PSH expansieventielregelaar voor R-404A   € 220,- K 
PSHC01-407A-C PSH expansieventielregelaar voor R-407A   € 220,- K 
PSHC01-407C-C PSH expansieventielregelaar voor R-407C   € 220,- K  
PSHC01-407F-C PSH expansieventielregelaar voor R-407F   € 220,- K  
PSHC01-410A-C PSH expansieventielregelaar voor R-410A   € 220,- K  
PSHC01-417A-C PSH expansieventielregelaar voor R-417A   € 220,- K  
PSHC01-422A-C PSH expansieventielregelaar voor R-422A   € 220,- K  
PSHC01-422D-C PSH expansieventielregelaar voor R-422D   € 220,- K  
PSHC01-427A-C PSH expansieventielregelaar voor R-427A   € 220,- K  
PSHC01-438A-C PSH expansieventielregelaar voor R-438A   € 220,- K  
PSHC01-448A-C PSH expansieventielregelaar voor R-448A   € 220,- K  
PSHC01-449A-C PSH expansieventielregelaar voor R-449A   € 220,- K  
PSHC01-450A-C PSH expansieventielregelaar voor R-450A   € 220,- K  
PSHC01-513A-C PSH expansieventielregelaar voor R-513A   € 220,- K  
 
WHA-PSHC-150-1C Aansluitkabel voor verbinding QREV met PSHC    €   52,- K 
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