Enervent eAir
Ilmanvaihtolaitteen kosketusnäytöllinen ohjain

Ilmanvaihdon ohjaus
– yhtä helppoa kuin hengittäminen

Enervent eAir

Enervent eAir on sijoitus ylelliseen mukavuuteen.
Se on johtava ratkaisu niin ilmanvaihdon laadussa
kuin käyttömukavuudessakin. Enervent-ilmanvaihto
on investointi terveyteen, energiatehokkuuteen
ja arvonsa säilyttävään kotiin.
Huippuluokan teknologiaa

Enervent eAir on älykäs ohjain. Kaikki ilmanvaihdon säädöt tapahtuvat mukavasti iPadia
muistuttavan langattoman kosketusnäytöllisen ohjaimen avulla. Ylivoimaiset ominaisuudet
ovat nyt näyttävästi sormenpäiden ulottuvilla.

Yhtä helppoa kuin hengittäminen.

Visuaalisesti selkeällä ja helppokäyttöisellä kosketusnäytöllä hallitset kodin ilmanvaihtoa käyttötilanteisiin perustuvan logiikan avulla.

Selkeät valinnat ja uudet toiminnot
Uusilla käyttötilanteilla, Eco ja Silent, pudotat
nopeasti ilmanvaihtolaitteiston energiankulutusta tai säädät käyttöäänen pienemmäksi.

Tilanneohjaus

Käyttötilanteet kattavat kaikki kodin tarpeet. Valitse toiminto ja ilmanvaihdon toiminta muuttuu toiveesi mukaiseksi. Käyttötilanteissa tuloja poistoilmavirta voidaan säätää myös erikseen.
Käyttötilanteet: Kotona (Home)
		Poissa (Away)
		Takka (Overpressure)
		Tehostus (Boost)
		Vaimennus (Silent)
		Energiansäästötila (Eco)

Set-up Wizard – toimintavalmis
kuin taikaiskusta

Ohjaimen ajastustoiminto on monipuolinen ja
ohjain antaa ennakkoon ilmoituksen seuraavasta ohjelmoidusta tapahtumasta.

Asennus ja käyttöönotto on tehty erittäin helpoksi ja nopeaksi Set-up Wizard käyttöönottosovelluksen avulla. Kosketusnäyttö antaa asentajalle ohjeet ja varmistaa, että kaikki vaiheet
käydään läpi ja asennus on onnistunut.

Mittaustiedot ovat nähtävissä joko vuorokausitai viikkotasolla.

Etähallinta

Voit hallita ilmanvaihtoa myös verkon kautta
Freeway web -käyttöliittymän avulla.

Trendikäyrät

Ohjain kertoo mittaustietojen trendikäyrät joko
vuorokausi- tai viikkotasolla ja voit siirtää ne helposti Exceliin tietokoneellesi USB-portin kautta.

Talo hallinnassa

Tarvittaessa voit asentaa kaksikin ohjainta, esimerkiksi eri kerroksiin. Ne latautuvat seinätelineissään tai verkkolaturilla. Verkkovirrasta irrotettuna akun käyttöaika on 8 tuntia.

Väyläohjaus

Väyläohjaus luodaan joko Ethernet tai Modbus
RTU -väylällä.

Ensto Hybriditalo

Enervent eAir on osa energiatehokasta
Ensto Hybriditalo -ratkaisua.

Ohjaimen
langattomuus
helpottaa
käyttöä
Havainnollinen
ja helppokäyttöinen
kosketusnäyttö
Valmiiden tilanneohjausten
aktivointi napin
painalluksella

OHJAUKSEN PÄÄOMINAISUUDET
Langaton kosketusnäyttö

Helppo intuitiivinen graafinen käyttöliittymä

Selkeä tilanneohjaus

Kotona, Poissa, Takka, Tehostus, Vaimennus, Energiansäästötila

Tiedonkeruu

Trendikaaviot, tietojen siirto USB-portin kautta.

SetUp Wizard -asennusohjelma

Selkeä, opastava ja asennuksen kohta kohdalta läpivievä sovellus asentajalle.

Kosteusohjaus

Puhaltimien ohjaus automaattisesti kosteuspitoisuuden ja valittujen
raja-arvojen mukaan. Yksi sisäänrakennettu anturi vakiona.

Hiilidioksidiohjaus

Puhaltimien ohjaus automaattisesti hiilidioksidipitoisuuden ja valittujen
raja-arvojen mukaan. Anturit eivät vakiona.

Valinnainen lämpötilan
säätötapa

Lämpötilan ohjaus vakioi joko huone-, poisto- tai tuloilman lämpötilan.
Huonelämpötila-anturi ei vakiona.

Vakiopaineohjaus

Anturit eivät vakiona.

Takkakytkin
Jäähdytyksen talteenotto
Kesäyöjäähdytys
Viikkokello
Kielivaihtoehdot

suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, belgia, italia, viro, venäjä, puola, norja

Etähallinta

Enervent Freeway -pilvipalvelu

IP luokitus

IP20

Näyttö

3,5” TFT kosketusnäyttö

Mitat (lx k x s)

74x108x19 mm

Paino

137 g (akun kanssa)

Enervent eAir on osa energiatehokasta Ensto Hybriditalo -ajattelua.
Pihistä energiaa – investoi elämiseen. www.hybriditalo.fi
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