
Enervent eAir
SKĀRIENJŪTĪGS VADĪBAS PANELIS



 
Enervent eAir   nozīmē inteliģenta vadība. Visas  

 izmaniņas tiek veiktas pieskaroties pie bezvadu       
 vadības paneļa    –     tā pat kā iPad.  
Iespaidīgās ventilācijas funkcijas tagad ir  tiešā     
nozīmē Jūsu pirkstu galos.      

   
Vadības ekrāns ir vizuāli uztverams un viegli         

 lietojams, jo  eAir vadības funkcijas seko uz    
-  sitācijas balstītu loģiku.

    
   Ar jaunajiem Eco   un Silent   darbības režīmiem , 

  Jūs varat, piem., maksimizēt ventilācijas iekārtas        
   energo efektivitāti un samazināt troksni līdz        

 klusam čukstam. Jūs varat izvēlēties plašas      
laika programmēšanas funkcijas kā arī    dienas un      
nedēļas tendeču  diagrammas   .

 
  –Darbības režīmi  dažādas ikdienas situācijas    

   – nodrošina visas ventilācijas prasības.      
Izvēlieties situāciju un režīmi paši pielāgosies.        

   Pieplūdes un nosūces gaisa atbilstoši vajadzībām.     
gaisa plūsmas var     individuāli kontrolēt visos     

 darbības režīmos.
  HomeUz situāciju balstīti režīmi

 Away 
 Boost
 Overpressure
 Silent
 Eco

Setup Wizard – installation as  
if by magic
A Set-up Wizard application makes installation 
and set-up quick and easy. The touchscreen 
guides the contractor through every installation 
phase, follows through the process and checks 
that the installation is successful. 

 
Jūs varat kontrolēt ventilāciju attālināti         
attālināti ar web bāzētu  mājas lapu.

 
Mērījumu dati un tendences var grafiski apskatīt       

  eAir   vadības panelī, nedēļas vai dienas greizumā       
 Datus var tieši eksportēt tieši uz exceli izmantojot        

Jūsu datora USB portu.   
 

    
Ir iespējams uzstādīt divus        eAir  vadības paneļus, 

  piemēram katrā stāvā  . Katrs panelis uzlādējas ar     
  no paneļa sienas stiprinājumuma.        
  Vadības paneļa baterejas darbības ilgums ir    

 8 stundām.līdz  

 
Vadības panelis parāda nākošo ieprogramēto        
darbību   .

Bus vadības iespējas 
Bus  vadība ir nodrošināta   izmantojot   Ethernet  
vai Modbus RTU bus.

Enervent eAir

Enervent eAir ir investīcijas ikdienas greznībā  
– vadošais risinājums vieglai un komfortablai augstas kvalitātes 
ventilācijai. Enervent piedāvā Jums krietni vairāk kā tikai vienkārši  
kontrolējamu ventilāciju. Tā veicina labsajūtu, uzlabo energo efektivitāti     

  un palīdz Jūsu ēkai saglabāt tās vērtību.        

Uzlabotas tehnoloģijas

Tikpat viegli kā elpot

Vienkāršas funkcijas - jaunas iespējas

Uz situāciju baltsīta vadība Attālināta vadība

Mērījumu dati

Māja tiek kontrolēta

Savlaicīgi paziņojumi
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Bezvadu vadība
vienkāršai
darbībai

vienkāršs 
skārienjūtīgs 
vadības panelis

Darbības 
režīmi tiek 
aktivizēti ar
atbilstošas ikonas 
nospiešanu



Viegli lietojams intuitīvs grafiks lietotāja interfeiss

HomeUz situāciju balstīti darbības režīmi , Away, Boost, Overpressure, Silent, Eco

Norādījumi par instalēšanas procesu

Kontrolē ventilācijas ātrumu balstoties uz iekštelpu mitruma līmeni 
Viens iebūvētais mitruma sensors ir ietverts.

CO2-līmeņa kontrole Kontrolē ventilācijas ātrumu balstoties uz ogļskābās gāzes līmeni 
Sensori pārdodās atsevišķi.

    Vadību var veikt pēc konstantas pieplūdes, nosūces vai istabas temperatūras.              
  Istabas temperatūras sensori pārdodas atsevišķi.    

       

  

 

  

    

Somu, Zviedru, Angļu, Vācu, Franču, Itāļu,   Igauņu, Krievu     , Poļu, Norvēģu.   

  Enervent cloud serviss 

IP Klasifikācija IP20

3,5” skārienjūtīgs   

 (Izmēri W  x  H  x  D) 74 x 108 x 19 mm

 137 g (ar  bateriju)

  
 
  

Tel: +371 29252882   

info@artiva.lv
www.enervent.lv

GALVENĀS IEZĪMES

Bezvadu skārienekrāns

Datu vākšana Tendenču diagrammas, eksportējas uz Excel izmantojot USB

Uzstādīšanas palīgs

Uz mitrumu balstīta kontrole

Temperatūras kontroles iespējas

Konstanta spiediena vadība Sensori pieejami atsevišķi

Kamīna pārspiediena slēdzis

Dzesēšana

Vasaras nakts dzesēšana

Nedēļas laika grafiks 20 nedēļas programmas un 5 gada programmas

Valodas

Attālināta vadība

Ekrāns

Svars
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Katlakalna iela 1
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