
SControl
Regulador para os painéis solaresMulifuncional SolarVeni

Controlo é bom - Scontrol é melhor!

vent .ilamos

Quer se trate de controlo da temperatura do ar fornecida, verificação

da temperatura ambiente, controlo da humidade do ar de entrada

e saída ou paragem de segurança perto do ponto de orvalho.

Além disso, um controlo e operação precisos da instalação do SolarVen%

é muito simples: Devido aos temporizadores programáveis e aos controlos

de intervalo, podemos manter o controlo total sobre a ven% lação da casa

a qualquer momento.

Scontrol tem possível alimentação híbrida

Use o painel solar integrado do SolarVen% para regular o funcionamento do

Scontrol de forma autónoma ou ligue a uma alimentação externa de 12V.

O Scontrol tem duas entradas para fonte de alimentação separadas e

de forma automá% ca escolhe a solução híbrida com o aquecimento solar

como prioridade quando ambas estão ligadas.

Devido ao Solarven% u% lizar um ven% lador DC, também é possível

funcionar exclusivamente com a fonte de alimentação externa com

uma eficiência energé% ca elevada.

Montagebeispiel: Dachmontage

SControl Mulifuncional regulator

Funções principais

·� Definição da temperatura

de ‘start’ dos paineis

·

�

Controlo da temperatura

·� Controlo da humidade

·

�

Controlo do ‘ponto de orvalho’

·
� Controlo horário

·� Paragem do ven% lador para

temperaturas abaixo de zero

Facilidade de Operação

·� Operação e navegação intui% va

- Regulação do ven% lador ‘passo-a-passo’

- Função de pausa

- Menu com interface simples

·� ‘Expert Menu’ para op% mização do sistema

Dados técnicos principais

·� Saída do v d com controloen% la or

·

�

Saída extra de relé

·
� 2x sensores de temperatura (painel e sala)

·� 2x sensores mistos integrados

·
�

Sensor integrados de temperatura e humidade

·

�

24Wa& = máx. 6 ven% ladores

Ideal :para usar em locais como

·� Ven# lação de salas de estar

·� Ven# lação e desumidificação de adegas

·� Ven# lação conjunta de quarto e casa de banho

·� Ven# lação e desumidificação de garagens

·� … ,e todos os locais onde é desejável controlar

a temperatura, humidade, ponto de orvalho e

ajustar a ven# lação do painel Solarven# .

Ficha de Caracterís# cas

Com o novo r d podemos escolher quando e comoegula or Scontrol
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da casa

da casa

de velocidade do ven% lador



Exemplos de aplicações

TECHNICAL DATA

Cabinet / dimensions Greywhite syntheic material  / 155 x 155 x 37 mm (W x L x H)

Protecion / Installaion IP20 / 0° to + 40°, max. 80% rel. Humidity

Display 5-digit, greywhite, backlight

Funcions

·� Main switch - On / Of ·� Start coniguraions (coniguraion of fan speed)

·� Venilator fan control ·� Humidity control

·� Start temperature (solar collector) ·� Dew point stop

·� Temperature-diference manager ·� My coniguraion (storing personal coniguraions)

·� Max. room temperature ·� Expert menu (parameters for professionals)

·� Thermostat funcion ·� Sub-zero protecion on inlet air supply

·� Timerfuncion
1,2

·� Satety shutdown at excessive high solar collector temperature

·� Interval operaion
1

·� Batery powered watch

·� Pause funcion ·� Error display

Inlets

Sensor inlets 2x temperature sensors PT1000 (solar collector and room)

2x combi sensor (temperature-/humidity/dew point) with RJ10-connector

Voltage - solar panel Max. 50 Wat / System voltage 12Volt (7,5...24Volt) DC (clamp —solar panel)

Voltage - external Power supply 12Volt DC/ 230Volt AC, 24 Wat/2A (clamp - DC- IN)

Outlets

Venilators - variable speed 2x in parallel operaion (vent 1, vent 2), max. 24 Wat / 6 -14Volt

Relay switch Non-potenial switch, max. 24Volt DC/2A

DC- OUT (extra DC-outlet) 12 Volt DC/2A (max. 24 Wat without venilaion performance of vent 1 + vent 2)

Addiional

Start voltage for venilator performance Approx. 7,5 Volt

Hybrid performance Parallel performance with solar panel and external 12 V power supply or with only 12 V supply

PC-Interface Integrated interface RJ10 with USB for „Firmware upload“

Guarantee 2 year product guarantee (producer guarantee)

Producer SolarVeni A/S Denmark
1

at supply– or hybrid performance
2

suitable for cooling at night

Acessórios disponiveis

Fonte de alimentação com 12 Volt DC, conector 2A / sensor colector solar PT1000 com cabo de silicone de 2m  / sensor de temperatura

-Pt1000 / sensor combinado para humidade-temperatura / ponto de orvalho com cabo RJ10 1,5m /cabo de extensão Rj10 para

sensor combinado / tampa de proteção para sensor combinado / Interface cabo USB RJ10 para atualizações de firmware
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Sala de estar

- Temperatura de inicio

- Temperatura da dicisão

Seleção de:

- Controlo de humidade

- Horário

Quarto

Sala com entrada e saída de ar baixa
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Sala de estar
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Casa de banho
com controlo

controlada na casa de banho
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Adega

Lavagem
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Controlo do ponto de orvalho

Adega com entrada e saída de ar baixa e controlo do
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Sala com entrada e saída de ar baixa e humidade

Sala com entrada e saída de ar altas ‘ponto-de-orvalho’

de humidade

Temperatura de inicio

Temperatura da dicisão

Seleção de:

- Horário

-
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Temperatura de inicio

Temperatura da dicisão

Seleção de:

- Horário

-
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Temperatura de inicio

Temperatura da dicisão

Seleção de:

Controlo de humidade

Horário


