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ECO-MOD-HOME
Családiház és kis rendszerek
komplex vezérlő rendszere
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Ismertetés:

Az ECO-MOD-HOME rendszer az ECO-MOD-SYSTEM család eleme, mely speciálisan lakások, családi házak és kis rendszerek feladatainak kezelésére lett kifejlesztve, optimalizálva.
A rendszer bármely gépészeti berendezéssel (kazán, SOLÁR, hőúszivattyú padló- radiátoros fűtés, HMV termelés,
medence fűtés ...) képes funkciói ellátására. A kifejlesztés célja a kis felhasználók részére való versenyképes árú, de
mégis magas színvonalú megoldás szolgáltatása.
A rendszer más szabályozó rendszerekhez képest a felhasználó által elvárt funkciók és igények ellátása és kielégítése
mellett igyekszik a mindenkori minimum energiával előállítani az elvárt paramétereket. A létesítménybe beépített
berendezéseket egységesen összehangoltan üzemelteti, egyetlen közös felületen biztosít laikus számára is érthető
hozzáférési lehetőséget a felhasználó számára.
A rendszer kiegészíthető és bővíthető a lakás, létesítmény egyéb funkcióinak ellátása tekintetében is,
mint például:
•
•
•
•

világítás vezérlés
locsolás
szellőztető berendezés működtetés
kapcsolattartás beléptető riasztó rendszerrel

A rendszer teljesen magyar fejlesztés, így technikai támogatása a felhasználó egyéni igényeinek kezelése rugalmasabban, a probléma jellegétől függetlenül rövidebb határidővel és sokkal rendszerre szabottabban történhet meg.
Ezen tulajdonságai a rendszer versenyképességét jelentősen növelik, a konkurens rendszerekkel szemben. Jelentős
előnyként értelmezhető rendszerünk esetében a komplex probléma- és funkciókezelés, valamint a más rendszerekkel
szemben kimutatott energiahatékonyság, energiamegtakarítás.
A rendszer képes online meteorológiai szerverre kapcsolódni, s annak adataival tovább javítani a működtetett létesítmény energiafelhasználásán. A rendszerhez a felhasználó előfizethet okostelefonos alkalmazásra, mely a beavatkozásokon túl egyedi ambiens algoritmusaival ugyancsak javítja a létesítmény energetikai mutatóit.
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Technikai adatok:
VEZÉRLŐK
Megtáplálás:			
24V AC ±20%
Teljesítmény felvétel:		
5W
Üzemi környezeti hőmérséklet: 0 …40°C
Maximális páratartalom:		
90%, nem kondenzálódó
Védettség:			IP20
Kommunikációs felület:		
Modbus RTU, N2
Telepítési környezet:
Az egység megtáplálása 230V/24V DC (OMRON S8JX min.
35VA/1,5A, vagy vele megegyező) tápegységen keresztül
hőkioldós leválasztással történjen, a tápegységnek zárlatvédelemmel kell rendelkeznie.
Az erősáramú környezet első üzembehelyezési és ÉV mérési
jegyzőkönyveit a mindenkori kivitelező biztosítja

ECO-MOD-CLOUD
Központi szerver

Platform független kezelés

Rendszer összeállítás

Komplex kivitelezés:
Kivitelezéssel kapcsolatban (elósztógyártás, kábelezés, telepítés) keresse partnereinket.
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