Cicada MVC
Ελεγκτής Τρίοδης & Τετράοδης Αναµεικτικής Βάνας µε
Πρόσθετες ∆υνατότητες
Η νέα διάταξη προορίζεται για εγκαταστάσεις στις οποίες η
θερµοκρασία προσαγωγής ζεστού νερού για τη θέρµανση
ρυθµίζεται συνεχώς µέσω τρίοδης ή τετράοδης ανεµεικτικής
βάνας µε κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι η ενδοδαπέδια θέρµανση, τα
συστήµατα ηλιακής υποβοήθησης και οι διατάξεις εκµετάλλευσης
της ενέργειας βοηθητικών πηγών όπως τζάκια, λέβητες βιοµάζας
κ.α.
Ο ελεγκτής Cicada MVC είναι πλήρως ψηφιακός και εφαρµόζει
αλγόριθµο PI προκειµένου να ρυθµίσει µε ακρίβεια και ταχύτητα
τη θερµοκρασία του νερού προσαγωγής. Επενεργεί σε τρίοδες ή
τετράοδες αναµεικτικές βάνες προοδευτικής λειτουργίας
οποιασδήποτε χρονικής σταθεράς και τάσης.
Επιπρόσθετα όµως ενσωµατώνει επιπλέον χρήσιµες δυνατότητες
που βοηθούν στην εύκολη και οικονοµική ολοκλήρωση της
εγκατάστασης. Για παράδειγµα στον ίδιο ελεγκτή έχει
ενσωµατωθεί ένας πλήρης διαφορικός θερµοστάτης που είναι
ιδιαίτερα χρήσιµος σε συστήµατα ηλιακής υποβοήθησης και όχι
µόνο.
Ο Cicada MVC συνδεσµολογείται µε 7 διαφορετικούς ιδιαίτερα
χρήσιµους και µελετηµένους τρόπους. Εκτός από τη βασική
λειτουργία του ελέγχου της θερµοκρασίας προσαγωγής µπορεί να
εκτελέσει έλεγχο άνω και κάτω ορίου, διαφορικό έλεγχο
θερµοκρασίας, προστασία από χαµηλή θερµοκρασία επιστροφής
λέβητα κ.α.
Περισσότερες πληροφορίες και εφαρµογές θα βρείτε στο
εγχειρίδιο της συσκευής.
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Ultra-e
Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων µε ∆ιασύνδεση Ethernet/ Internet
Ο πλέον εξελιγµένος ελεγκτής ηλιακών εγκαταστάσεων Ultra τώρα προσφέρεται και µε
τη δυνατότητα να συνδέεται µέσω δικτύου Ethernet ή Internet µε ηλεκτρονικό
υπολογιστή.
Το νέο χαρακτηριστικό αυξάνει δραµατικά το πεδίο δράσης και εφαρµογής της
συσκευής προσφέροντας πρωτόγνωρες δυνατότητες τηλεεπιτήρησης, διαρκούς
καταγραφής της λειτουργίας και απλής µεταβολής των παραµέτρων από οπουδήποτε
στον κόσµο.
Έτσι ο εγκαταστάτης µπορεί να «βρίσκεται πάντα κοντά» στην εφαρµογή
παρατηρώντας, βελτιστοποιώντας και επιτηρώντας τη λειτουργία και τα πιθανά
προβλήµατα. Ταυτόχρονα έχει την ευχέρεια να διατηρεί αρχείο λειτουργίας ώστε να
συνάγει εκ των υστέρων χρήσιµα συµπεράσµατα.
Η συσκευή συνοδεύεται από το λογισµικό Global Access που εγκαθίσταται στο PC
και µε τη βοήθεια του οποίου εκτελούνται όλες οι αποµακρυσµένες εργασίες. Το
λογισµικό διατίθεται σε δυο εκδόσεις που προορίζονται για τον εγκαταστάτη και το
χρήστη αντίστοιχα.
Η έκδοση για το χρήστη µπορεί να ληφθεί από εδώ.
Κατεβάστε, εγκαταστήστε την ελεύθερη έκδοση του λογισµικού και ελέγξτε τις
δυνατότητές του σε ένα ήδη εγκατεστηµένο για το σκοπό αυτό Ultra-e που µπορείτε να
το καλέσετε στη διεύθυνση IP: 92.118.158.84 .
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