
ecoVENT MINI
Sterownik do central wentylacyjnych / 
rekuperacyjnych.

Dane techniczne

Regulator do montażu w zabudowie umożliwia sterowanie małymi, średnimi i dużymi (przy zastosowaniu modułu rozszerzeń) centralami wentylacyjnymi. 
Na podstawie bieżących odczytów z czujników steruje komponentami systemu wentylacyjnego zapewniając wysoką sprawność odzysku ciepła i redukując 
koszty użytkowania wentylacji mechanicznej. Współpracuje z dedykowanymi systemami wizualizacyjnymi (panele dotykowe, system internetowy, aplikacja 
mobilna), a także umożliwia kontrolę systemu wentylacyjnego z poziomu BMS.
Zastosowanie: małe, średnie i duże (przy zastosowaniu modułów rozszerzeń) centrale wentylacyjne / rekuperacyjne.
Miejsce użytkowania: budynki mieszkalne i usługowe, obiekty uprzemysłowione.
Dodatkowe rozszerzenia: możliwość rozbudowy funkcjonalności poprzez podłączenie modułu rozszerzeń w formie nadstawki, możliwość podłączenia 
przetworników różnicy ciśnień (0 – 10 V / RS485 / I2C), przetworników wilgotności (0 – 10 V / I2C), przetworników CO2 i SVOC (0 – 10 V).
Komunikacja: interfejs RS485 (Modbus RTU), dedykowane porty do komunikacji z urządzeniami wizualizującymi stan pracy, urządzeniami podrzędnymi 
lub nadrzędnym systemem sterownia (BMS).

Moduł wykonawczy (moduł A) Moduł rozszerzeń (moduł B)

Zasilanie 230 VAC, 50 Hz 230 VAC, 50 Hz

Pobierany prąd 40 mA 20 mA

Oprogramowanie Oprogramowanie PLUM, klasa A Oprogramowanie PLUM, klasa A

Komunikacja 2x port komunikacji (RS485, protokół ModBus RTU)
4x port rozszerzeń

Zakres pomiary temperatury -40…+80°C, czujniki CT10 (NTC 10K)

Wyjścia 3x wyjście przekaźnikowe
3x wyjście analogowe 0 – 10 V / 1 x PWM 4x wyjście przekaźnikowe

4x wyjście analogowe 0 – 10 V / 2 x PWM

Wejścia 4x wejście dwustanowe
1x wejście analogowe

   2x wejście dwustanowe
   1x wejście analogowe

Temperatura pracy 0…40°C    0…40°C

Temperatura przechowywania 0…65°C

Wymiary 150x110x50 mm (zawiera 9 mm dystanse)

Stopień ochrony odpowiednia do wbudowania w urządzenia klasy 1

Warunki pracy 0…50ºC, 0…100% RH (bez kondensacji), pomieszczenia zamknięte o małym zapyleniu

Metoda montażu Montaż w zabudowie

Dotakowe rozszerzenia Możliwość podłączenia modułu rozszerzeń
Możliwość bezpośredniego podłączenia przetworników różnicy ciśnień ecoPRESS-01 IN1 (± 500 Pa, 
dokładność ± 3%), przetworników wilgotności SRHT IN1 (czujnik wilgotności względnej i temperatury)
Możliwość podłączenia przetworników różnicy ciśnień (0 – 10 V / RS485), przetworników wilgotności, CO2      
i SVOC (0 – 10 V)
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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.

Specyfikacja

Moduł wykonawczy (moduł A):

Wyjścia przekaźnikowe (potencjałowe):

OUT1

OUT2

OUT3A

(Dowolna konfiguracja) nagrzewnica wstępna, 
nagrzewnica wtórna wodna, nagrzewnica wtórna 
elektryczna, agregat, chłodnica, przepustnica bypass, 
wymiennik obrotowy, siłownik komory mieszania, 
wentylatory nawiewu i wywiewu, sygnały PRACA i 
AWARIA

Wyjścia analogowe (0 – 10 V / PWM):
AOUT1
AOUT2
AOUT3

(Dowolna konfiguracja) nagrzewnica wstępna, 
nagrzewnica wtórna wodna, nagrzewnica wtórna 
elektryczna, agregat, chłodnica, przepustnica bypass, 
wymiennik obrotowy, siłownik komory mieszania, 
wentylatory nawiewu i wywiewu

Wejścia dwustanowe:
DIN1

DIN2 

DIN3
DIN4

(Dowolna konfiguracja) termostat nagrzewnicy 
wstępnej, termostat nagrzewnicy wtórnej elektrycznej, 
termostat nagrzewnicy wtórnej wodnej, sygnały 
agregatu (Alarm / Rozmrażanie), awaria chłodnicy, 
sygnał centrali alarmowej, sygnał systemu PPOŻ (SAP), 
sygnały presostatów filtrów, sygnały potwierdzenia 
pracy wentylatorów, sygnał czujnika CO2, sygnał 
czujnika wilgotności, sygnał Boost, sygnał zdalnego 
wyłączenia

Wejścia analogowe (0 – 10 V):
AIN1 (Dowolna konfiguracja) Przetwornik wilgotności / 

przetwornik CO2 / przetwornik lotnych związków 
organicznych (PM 2,5 lub PM 10)

Wejścia analogowe (NTC 10K):
T1
T2
T3
T4

Czujniki wymagane do prawidłowego działania 
sterownika: nawiewu, wyciągu, wyrzutni i czerpni 
(czujnik temperatury zewnętrznej)

Kanały transmisji:
COM2 – panel sterujący,
COM – płyta rozszerzeń, I2C-EXT / I2C-A / I2C-B – przetworniki 
wilgotności, 

Płyta rozszerzeń (moduł B):

Wyjścia przekaźnikowe 
(OUT11–potencjałowe, REL16…14-bezpotencjałowe)
OUT11
REL16
REL15
REL14

(Dowolna konfiguracja) nagrzewnica wstępna, 
nagrzewnica wtórna wodna, nagrzewnica 
wtórna elektryczna, agregat, chłodnica, 
przepustnica bypass, wymiennik obrotowy, 
siłownik komory mieszania, wentylatory 
nawiewu i wywiewu, sygnały PRACA i AWARIA

Wyjścia analogowe (0 – 10 V / PWM):
AOUT14
AOUT15
AOUT pwm12
AOUT pwm13

(Dowolna konfiguracja) nagrzewnica wstępna, 
nagrzewnica wtórna wodna, nagrzewnica 
wtórna elektryczna, agregat, chłodnica, 
przepustnica bypass, wymiennik obrotowy, 
siłownik komory mieszania, wentylatory 
nawiewu i wywiewu

Wejścia dwustanowe:
DIN15
DIN16

(Dowolna konfiguracja)

Wejścia analogowe (0 – 10 V):
AIN12 (Dowolna konfiguracja) Przetwornik wilgotności 

/ przetwornik CO2 / przetwornik lotnych 
związków organicznych (PM 2,5 lub PM 10)

Wejścia analogowe (NTC 10K):
T15
T16

(Dowolna konfiguracja): czujnik GWC, czujnik za 
odzyskiem, czujnik za nagrzewnicą

Regulator umożliwia dowolną konfigurację wyjść w zależności od potrzeb zastosowanego systemu wentylacji. Poniżej opisano możliwą 
konfigurację.

Schemat elektryczny


