
Ismertetés:

Az ECO-MOD-POOL rendszer az ECO-MOD-SYSTEM család eleme, mely speciálisan uszodák, fürdők párátlanítási 
feladatainak kezelésére lett kifejlesztve, optimalizálva.
A rendszer bármely gépészeti berendezéssel (légkezelő, kompresszor ...) képes funkciói ellátására. Elsődlegesen azon-
ban BSH típusú berendendezésekre lett kifejlesztve és optimalizálva.

A rendszer más párátlanító rendszerekhez képest a technológia által elvárt funkciók és igények ellátása és kielégítése 
mellett igyekszik a mindenkori minimum energiával előállítani az elvárt paramétereket.

A rendszer kiegészíthető és bővíthető az uszoda egyéb funkcióinak ellátása tekintetében is, mint például:

•	 élményelemek kezelése, párátlanítóval való összehangolása
•	 uszoda forgató és fűtő rendszerek kezelése, párátlanítóval való összehangolása
•	 uszoda ablakok (amennyiben motoros mozgatásúak) kezelése, párátlanítóval való összehangolása
•	 kapcsolattartás beléptető rendszerrel, a kapott információ függvényében az uszodatechnológia                               
 és a párátlanítás optimalizálása

A rendszer teljesen magyar fejlesztés így technikai támogatása a felhasználó egyéni igényeinek kezelése rugalmasab-
ban, a probléma jellegétől függetlenül rövidebb határidővel és sokkal rendszerre szabottabban történhet meg.

Ezen tulajdonságai a rendszer versenyképességét jelentősen növelik, a konkurens rendszerekkel szemben. Jelentős 
előnyként értelmezhető rendszerünk esetében a komplex probléma- és funkciókezelés, valamint a más rendszerekkel 
szemben kimutatott energiahatékonyság, energiamegtakarítás.

A rendszer képes online együttműködni intelligens HFR (hő- és füstelvezető ablakok) rendszerekkel, mely funkció 
lehetőséget adhat a létesítmény további energetikai optimalizálására.
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A rendszer 2013-ban elnyerte a

Magyar Termék Nagydíj minosítést!



technIkaI adatok:

Megtáplálás:   24V AC ±20%

Teljesítmény felvétel:  5W

Üzemi környezeti hőmérséklet: 0 …50°C

Maximális páratartalom:  90%, nem kondenzálódó

Védettség:   IP20

Kommunikációs felület:  Lonworks
 TP/FT10

Igény esetén kialakítható, vagy komplex rendszer esetén 
rendelkezésre áll még Modbus RTU vagy Modbus TCP
kommunikációs lehetőség is.

Telepítési környezet:

Az egység megtáplálása 230V/24V AC leválasztó transzformá-
toron keresztül (a működtetett relékkel együtt javasolt a min. 
30VA-es alkalmazása) hőkioldós leválasztással, a zárlatvédelem 
biztosításával kell, hogy történjen.
Az erősáramú környezet első üzembehelyezési és ÉV mérési 
jegyzőkönyveit a mindenkori kivitelező biztosítja
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Felügyeleti rendszer nélkül is grafikus megjelenítés lehetőségeRendszer összeállítás
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Komplex kivitelezés:
Kivitelezéssel kapcsolatban (elósztógyártás, kábelezés, telepítés) keresse partnereinket.

ECO-MOD-CLOUD
Központi szerver

Platform független kezelés
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