Wentylacja

seria ecoVENT

MINI
MIDI
MAXI

Regulatory rekuperatora do odzysku ciepła
w systemach wentylacji mechanicznej

Classic line
5''

Exclusive line

Basic line

Regulatory z serii ecoVENT realizują funkcje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odzysku ciepła z wentylowanych pomieszczeń poprzez sterowanie rekuperatorem mechanicznej wentylacji z
wymiennikiem przeciwprądowym, krzyżowym lub obrotowym
płynnie sterują pracą wentylatorów nawiewu i wywiewu zapewniając wysoką sprawność odzysku ciepła oraz
wymianę powietrza w pomieszczeniach w oparciu o zaprogramowane harmonogramy lub w sterowaniu ręcznym
sterują nagrzewnicami (elektryczną lub wodną) oraz chłodnicą (freonową lub wodną) w sposób płynny, zapewniając
wysoki komfort oraz precyzję regulacji wentylowanego powietrza
sterują bypassem oraz gruntowym wymiennikiem ciepła
wykorzystują różne elementy wbudowane lub opcjonalne dla ochrony wymiennika przed zamarzaniem
współpracują z modułem internetowym ecoNET300 i aplikacją mobilną ecoNET.apk i ecoNET.app
współpracują z dodatkowymi panelami pokojowymi
sygnalizują konieczności wymiany filtrów
sygnalizują oraz zapisują stany alarmowe zapewniając odpowiednią reakcję systemu
zapisują łączny czas pracy poszczególnych komponentów w licznikach oraz liczą sprawność pracy rekuperatora
umożliwiają komunikację poprzez protokół Modbus RTU, którym można sterować lub monitorować działanie
całego urządzenia z zewnętrznego systemu zarządzania budynkiem
szeroki zakres konfiguracji przeznaczenia wejść/wyjść rekuperatora umożliwia dostosowanie działania sterownika
w zależności od zapotrzebowania.

ecoNET 300 & ecoNET Apk & ecoNET App
Moduł internetowy ecoNET 300 umożliwia zdalny dostęp
do regulatora za pośrednictwem komputera, tabletu czy
smartfona. Użytkownik ma możliwość edycji podstawowych
parametrów regulatora, wpływających na pracę centrali
wentylacyjnej i jej urządzeń peryferyjnych. Z punktu widzenia
użytkownika, przejrzysta wizualizacja historii pracy w postaci
wykresów jest dodatkowym, istotnym atutem. ecoNET 300
posiada rozbudowane funkcje serwisowe pozwalające na
zdalną diagnozę występujących problemów oraz ich usuwanie.
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Wentylacja
Regulatory z serii ecoVENT przeznaczone są do użytkowania w domach mieszkalnych, hotelach, biurach lub
budynkach przemysłowych.
Regulatory z serii ecoVENT dają możliwość:
• czyszczenie wymiennika
• podłączenia różnych typów paneli sterujących z serii ecoTOUCH
• regulację temperatury zadanej w wentylowanych pomieszczeniach
• tryb pracy automatyczny lub ręczny
• rozbudowane harmonogramy na każdy dzień tygodnia
• wybór dodatkowych trybów pracy rekuperatora ( party, wyjście, wietrzenie, 4 tryby użytkownika) oraz jegostanów
pracy
• współpracę z okapami, centralami alarmowymi, systemami PPOŻ
• obsługę komory mieszania zapewniającej recyrkulację powietrza
• obsługę gruntowego wymiennika ciepła z automatyczną regeneracją
• sterowanie i obsługę czujników różnych parametrów powietrza, czujników cyfrowych i analogowych
• obsługę przepustnic odcinających
• rejestracje alarmów i uszkodzeń oraz detekcję uszkodzenia czujników centrali, wentylatorów, nagrzewnic
iodpowiednią reakcję systemu na zaistniałą sytuację
• obliczanie energii odzyskanej przez rekuperator
• liczniki pracy poszczególnych urządzeń automatyki
• mechanizmy monitorowania zużycia poszczególnych elementów automatyki z liczeniem czasu pracy i ilościązałączeń
• zwiększenie sprawności rekuperatora przez algorytm optymalizacji zużycia energii
• płynne lub dwustanowe sterowanie chłodnicą, nagrzewnicą pierwotną i wtórną, przepustnicy bypassu
• cyfrową detekcję uszkodzeń zewnętrznych elementów automatyki: nagrzewnice, wentylatory.

ecoVENT MINI
Zasilanie

230V

Wyjścia przekaźnikowe (REL)

3

Wyjścia (AOUT) 0-10V/(SSR)

3

Wejścia czujników temperatury (T)

4

Wejścia cyfrowe DIN

4

RS-485 (MODBUS RTU)

1

Zastosowanie

Rekuperatory oraz małe centrale wentylacyjne

Zalecane miejsca zastosowania

Domy mieszkalne

Zabudowa

Moduł w zabudowie lub bez
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ecoVENT MIDI
Zasilanie

~ 230 VAC

Wyjścia przekaźnikowe ~230VAC

3

Wyjścia przekaźnikowe (REL)

3

Wyjścia (AOUT) 0-10V/(SSR)//PWM

4 albo 2+2

Wejścia czujników temperatury (T)

6

Wejścia cyfrowe DIN

5

Wejścia analogowe 0-10V (AIN)

2

RS-485 (MODBUS RTU)

1

Slot na czujniki różnicy ciśnień

2

Zastosowanie

Rekuperatory oraz średnie i duże centrale wentylacyjne

Zalecane miejsca zastosowania

Domy mieszkalne, sklepy, firmy itp.

Zabudowa

Płyta modułu przeznaczona do własnej zabudowy

Czujniki

CO2, wilgotności, różnicowy czujnik ciśnienia x2

Komunikacja

Możliwość obsługi zewnętrznych czujników ciśnienia,
wilgotności CO2 z wykorzystaniem RS-485

P

x2

Nawiew

Wywiew

Grzanie

Chłodzenie

Nagrzewnica
wtórna
elektryczna\wodna

Nagrzewnica
pierwotna

czujnik ciśnienia

Różnicowy

Termostat

Lato/Zima

Alarm

Harmonogramy

elektryczna\wodna

BYPASS

GWC

Komora
mieszania

Presostat

Tryby pracy

Przepustnice
odcinające

Filtr
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czasowe
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ecoVENT MAXI
Zasilanie

230V

Wyjścia przekaźnikowe ~230VAC

6

Wyjścia przekaźnikowe (REL)

5

Wyjścia (AOUT) 0-10V/(SSR)

4

Wyjścia (AOUT) PWM

2

Wejścia czujników temperatury (T)

6

Wejścia cyfrowe DIN

7

RS-485 (MODBUS RTU)

1

Zastosowanie

Rekuperatory oraz średnie i duże centrale wentylacyjne

Zalecane miejsca zastosowania

Domy mieszkalne, biura, hotele, budynki przemysłowe

Zabudowa

Moduł w zabudowie lub bez

Czujniki

CO2, wilgotności względnej, różnicy ciśnień, ew. inne

Komunikacja

RS-485

Nawiew

Wywiew

Grzanie

Chłodzenie

Komora
mieszania

Nagrzewnica
wtórna

Nagrzewnica
pierwotna

Tryby pracy

Filtr

Presostat

Harmonogramy

Termostat

Alarm

BYPASS

GWC

Lato/Zima

GWC

Bypass

czasowe

Przepustnice
odcinające
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ecoPRESS - czujniki ciśnienia
ecoPRESS IN1
Czujnik zintegrowany
na płycie ecoVENT MIDI

ecoPRESS EX1
Czujnik zewnętrzny

•

Zbilansowana wentylacja, sprawność odzysku ciepła większa
nawet o 30%,

•

Zrównoważenie przepływów niezależnie od chwilowych
warunków atmosferycznych daje poprawną kontrolę nad
wydajnością systemu,

•

Rzeczywisty stopnień zabrudzenia filtrów, umożliwia kontrolę
nad jakością powietrza.

Karta SD
•

Aktualizacja oprogramowania

•

Wgrywanie konfiguracji

Hybrydowe systemy z automatyką do pomp ciepła
•

Integracja z regulatorem do pomp ciepła
ecoTRONIC 200,

•

Integracja z inteligentnym systemem
zarządzania budynków,

•

Integracja z regulatorem multifunkcyjnym
ecoMULTI
(zarządza kotłem pelletowym, kotłem gazowym,
kotłem elektrycznym, pompą ciepła, całą
instalacją grzewczą).

ecoVENT MINI - sterowanie centralą nawiewną

* PLUM Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w konstrukcji urządzeń bez uprzedniego powiadomienia.
Wskazane powyżej funkcje mają charakter przykładowy, dostosowane w zależności od Producenta i oprogramowania danego systemu.
Zamawiający zobowiązany jest do informowania PLUM Sp. z.o.o. o wymaganych funkcjonalnościach.
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