STEROWANIE
urządzenia przewodowe

STEROWANIE – urządzenia przewodowe

5/SC-FT, 5/UNI-FT
Sterowniki ścienne Smart Comfort i Universal Control
Sterownik Smart Comfort (5/SC-FT) jest bardzo łatwy w obsłudze. Różne tryby wentylacji mogą być ustawiane
bezpośrednio poprzez naciśnięcie przycisku. Obejmuje to oczywiście tryb kontroli wilgotności i temperatury zalecany
w ciągłej pracy. W tym trybie wentylacji system pracuje szczególnie efektywnie i utrzymuje klimat w pomieszczeniu na
optymalnym poziomie. Smart Comfort jest w stanie kontrolować wszystkie typy wentylatorów 12V od LUNOS..
Dzięki Universal Control (5/UNI-FT) wszystko może być kontrolowane automatycznie. W standardzie jednostka ta jest
wyposażona w kontrolę wilgotności i temperatury oraz moduł opóźnienia i może być również przełączana w tryb letni.
Universal Control to wielofunkcyjny sterownik 12V, który można obsługiwać za pomocą prostego, dwubiegunowego
przełącznika.

5/SC-FT
(sterownik ścienny)
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5/UNI-FT
(sterownik ścienny)

Funkcje i cechy:

Funkcje i cechy:

•

•

Automatyczna kontrola wilgotności

•

Ustawiane trzy różne zakresy kontroli wilgotności

•

Kontrola manualna za pomocą przełącznika
szeregowego (czterostopniowego)

•

Zintegrowany czas opóźnienia z pracą w interwałach

•

Możliwość podłączenia modułu radiowego

Automatyczna kontrola wilgotności, intensywna
wentylacja, redukcja nocna i wentylacja letnia mogą
być ustawiane za pomocą przycisków

•

Możliwość ustawiania czterech różnych dolnych
wartości granicznych zakresu wilgotności

•

Funkcje ochrony przed wilgocią i mrozem

•

Sterowanie Universal 5/UNI-FT

•

Sterownik dla e2, ego i RA15-60

SMART COMFORT
i UNIVERSAL CONTROL

STEROWANIE
urządzenia przewodowe

Opcje łączenia dla 5/SC-FT – Smart Comfort
Typ:

Wyświetlacz
kodujący

Opis funkcji

Funkcje dodatkowe

RA 15-60

••••

Przełączanie czterostopniowe 15/30/45/60 m3/h, wyłączenie

Funkcje specjalne

e2/ e2neo

• OOO

Przełączanie czterostopniowe 15/20/30/38 m3/h, wyłączenie

Funkcje specjalne

e2neo

O • OO

Przełączanie czterostopniowe 5/15/30/38 m3/h , wyłączenie

Funkcje specjalne

e2short

OO • O

Przełączanie czterostopniowe 15/20/30/38 m3/h, wyłączenie

Funkcje specjalne

e2mini

OOO •

Przełączanie czterostopniowe 5/10/15/20 m3/h, wyłączenie

Funkcje specjalne

ego

••• O

Przełączanie trzystopniowe 5/10/20 m3/h , wyłączenie

Funkcje specjalne,
wywiew 45 m3/h

Opcje łączenia dla 5/UNI-FT – Universal Control
Typ:

Przełącznik
kodujący

Opis funkcji

Funkcje dodatkowe

RA 15-60

0

Przełączanie czterostopniowe 15/30/45/60 m3/h, wyłączenie

-

e2/ e2neo

3

Przełączanie trzystopniowe 15/30/38 m3/h, wyłączenie

Wentylacja letnia

e2neo

6

Przełączanie czterostopniowe 5/15/30/38 m3/h

Wentylacja letnia

e2short

7

Przełączanie trzystopniowe 15/30/38 m3/h, wyłączenie

Wentylacja letnia

e2mini

8

Przełączanie trzystopniowe 5/10/20 m3/h, wyłączenie

Wentylacja letnia

ego

B

Przełączanie trzystopniowe 5/10/20 m3/h

Wentylacja letnia,
wywiew 45 m3/h

Dane techniczne
Typ:

Urządzenie

Wbudowane czujniki

Współpracuje z urządzeniami

5/SC-FT

Sterownik
uniwerslany
Smart Control

Wilgotności,temperatury

Wszystkie urządzenia 12V LUNOS:
Nexxt, ego (max 5 szt.), e2 (max 10 szt.), SilventoEC,
RA 15-60 (max 2 szt.)
(liczba zależna od mocy dodatkowego zasilacza)

5/UNI-FT

Podstawowy
sterownik
uniwersalny
Uniwersal Control

Wilgotności, temperatury

Wszystkie urządzenia 12V LUNOS:
Nexxt, ego (max 5 szt.), e2 (max 10 szt.), SilventoEC,
RA 15-60 (max 2 szt.)
(liczba zależna od mocy dodatkowego zasilacza)

Dodatkowe wejście 0-10V
np. dla współpracy z TAC
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