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AmbiRad Limited  Fens Pool Avenue

Brierley Hill  West Midlands  DY5 1QA 

United Kingdom

ENERGIJĄ TAUPANTIS VALDIKLIS

Įvadas  ction   Ypatybės PrivalumaiPrivalumai
Naujas energiją taupantis valdiklis, kuris
sumažina ir energijos suvartojimą ir ener-
gijos išlaidas iki 50%, SmartElec yra pui-
kus papildymas Airbloc energiją taupan-
čioms oro užuolaidoms. Tinkantis ir naujiems,
ir jau esamiems įrenginiams. SmartElec
 sukomplektuotas, kad padarytų gyvenimą
lengvesnį ir montuotojams ir vartotojams.

• Paprastas montavimas – laidai jungiami
tiesiogiai prie valdiklio, nereikia jokių tarpinių
gnybtų blokų.

• Lengvai programuojami – vartotojai tik pasi-
renka, ar jiems reikia įjungti šilumą, ar ne,
nustatyti norimą ventiliatoriaus greitį (2 ar 
3 greitis), ir išeinančią temperatūrą

• Tvirtinami prie paviršiaus, arba nišoje.
Nišoje montuojami įrenginiai dedami į tinkamą
MK dėžutę su dugnu (įsigyjama atskirai)

• Naujam montavimui, tinkami gamykloms,
įtampos įrenginiai, tvirtinami oro užuolaidoje
ir jungiami laidais prie oro užuolaidos dalių

• Retrospektyvus pritaikymas –gali būti montuojami
į kai kurias esamas užuolaidas, arba talpinami
kaip priedai kitose vietose, ir laidais prijungiami
prie oro užuolaidos

• Suderinamas BMS ir interneto protokolas

• Išlaiko nuolatinę išeinančio oro temperatūrą pagal

• Išeinančio oro daviklis tvirtinamas oro užuolaidos

patalpai pageidaujamus nustatymus, atsižvelgiant
į oro užuolaidos greitį

viduje, kad būtų galima atlikti tikslius tempera-
tūros nustatymus

• Tinkami naudoti su Airbloc AC, o taip pat su
Airbloc ACR 3 fazių, elektra šildančiais
įrenginiaisheated units

Puikiai papildantys Airbloc energiją taupančias oro užuolaidas

AC - Comercinė / mažmeninė oro užuolaida           ACR - Paslepiamos oro užuolaidos

• Taupo energiją – protingas valdiklis stebi
nustatytas temperatūras, o įrenginiui pasie-
kus nustatytą temperatūrą, sumoduliuotų įren-
ginį išlaikyti nustatytą temperatūrą

• Mažesnės išlaidos – nereikia specialistų, 
eksploatuoti įrenginį

• Trumpesnis investuotų lėšų susigrąžinimo
terminas, dėl žymiai sumažėjusių energi-
jos sąnaudų

• Lengvesnis montavimas – prijungti oro užuo-
laidai prie programinio skydelio, tereikia tik
24V Belden 8132 suporuoto 4 šerdžių laido

• Centralizuotas valdymas – įrenginiai gali būti
tvirtinami iki 50m atstumu nuo oro užuolaidos

• Geras estetinis vaizdas – nerūdijančio
plieno mažas valdymo pultas papildo
daugumą modernių interjerų

• Didesnis saugumas – visiems įrenginiams
galima priskirti apsaugos kodus, kad išvengti
neteisėtos prieigos

nuo vienos, iki 16 oro užuolaidų

• Bendras, sujungtų tarpusavyje, arba atskiras užuo-
laidų valdymas. SmartElec valdiklis gali valdyti

Telefonas:: 01384 489700

Faksimilė:             01384 489707
El paštas:             marketing@airbloc.co.uk
Tinklapis:              www.airbloc.co.uk

Airbloc yra registruotas AmbiRad Limited prekinis ženklas. Dėl nenutrūkstančio produktų
atnaujinimo, AmbiRad pasilieka teisę keisti produkto specifikaciją, be išankstinio įspėjimo.
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