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ecoVENT MINI
Niska cena przy optymalnej ilości wejść/wyjść oraz
minimalnych wymiarach płyty.
Opcja prostego rozszerzenia funkcjonalności
rekuperacji przy użyciu modułu rozszerzeń.
Możliwość konfiguracji wejść i wyjść.
Sterowanie wentylacją za pomocą Bluetooth i systemu
internetowego ecoNET CLOUD.
5 stopniowy algorytm rozmrażania wymiennika.
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+ panel SCP V (1) (wbudowana komunikacja Bluetooth oraz WiFi)
+ aplikacja ecoNEXT i ecoNET CLOUD (2)
+ moduł rozszerzeń (3)

CAV/VAV
DCV Demand control venitilation
DEFROST 5-poziomowy algorytm
MODBUS
ZONE CONTROL (dzień/noc)
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Nowy panel SCP V
z wbudowaną komunikacją
WiFi i Bluetooth
Prosty panel sterujący systemem wentylacji
z wbudowanym modułem Bluetooth i WiFi.
Konfiguracja wentylacji za pomoca aplikacji Bluetooth
ecoNEXT.
Optymalizacja procesu uruchamiania gotowej centrali
w toku produkcji.
Wgrywanie gotowych profili sterowania rekuperacją
przy użyciu ecoNEXT.
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1. Sterowanie wentylatorami w trybie manualnym
2. Odczyt stanu pracy centrali
3. Sygnalizacja potrzeby wymiany filtrów
4. Sygnalziacja alarmów
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5.Praca wg. harmonogramu, praca automatyczna od czujników jakości (DCV)

Aplikacja mobilna ecoNEXT rozszerza
funkcjonalności panelu.

DCV - Demand Controlled Ventilation
Czujniki dedykowane ecoVENT MINI

ecoPRESS EX1-01 / -02 / IN1

SCO2 EX1 / IN1

Jednokanałowy / dwukanałowy
przetwornik różnicy ciśnień.

Zewnętrzny / wewnętrzny
czujnik CO2, temperatury i wilgotności.

SRHT EX1 / IN1

SVOC EX1 / IN1

Zewnętrzny / wewnętrzny
czujnik wilgotności.

Zewnętrzny / wewnętrzny
czujnik jakości powietrza
LZO i wilgotności.

Panele sterujące dedykowane ecoVENT MINI
Szeroka gama paneli do systemu ecoVENT charakteryzuje się unikalnym designem, ekranami
o wysokiej rozdzielczości, płynną obsługą i wyświetlaniem.
Intuicyjność i prostota obsługi dopracowane do perfekcji.
Panel 4,3"
Pełna customizacja
Wdrażamy rozwiązania OEM.
Projektujemy urządzenia zgodnie z indywidualnymi potrzebami
programowymi i wizualnymi.
Panel 5"

simTOUCH2

Personalizacja:
•

systemu ecoNET CLOUD

•

aplikacji mobilnej ecoNEXT

•

paneli sterujących

ecoNEXT
Aplikacja mobilna do sterowania i konfiguracji regulatora
ecoVENT poprzez Bluetooth.
Aplikacja ecoNEXT rozszerza funkcjonalność panelu SCP V.
Instalator:
Ustawienia serwisowe
Wymiana oprogramowania

Bluetooth

Zapis/odczyt gotowych konfiguracji
Konfiguracja WE/WY
Alarmy
Użytkownik:
Ustawienia użytkownika
Zmiana trybu pracy
Harmonogramy

ecoNET CLOUD
Nowy system internetowy pełniący funkcję zarządzającą oraz
serwisową.
Zapewnia zdalne wsparcie techniczne oraz aktualizację danych
w czasie rzeczywistym.
Praca w czasie rzeczywistym. Natychmiastowy czas reakcji
Wymiana oprogramowania online
Dostęp do pełnych danych o pracy urządzeń
Obsługa harmonogramów
Alarmy serwisowe
Dostęp do danych historycznych

Redukcja
kosztów
serwisowych

ecoVENT MINI wraz
z regulatorem ecoMULTI jako jeden
ecoSYSTEM

