Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji

DP ViewNet

Zaawansowane systemy sterowania
Nowa seria central DP to także najnowocześniejsze układy sterowania

Automatyka central DP została tak zaprojektowana
i wyprodukowana, by maksymalnie uprościć uruchomienie
urządzeń na obiektach.

Rozdzielnice sterujące zainstalowane w specjalnie
wydzielonych przestrzeniach centrali.

• Brak kosztownych tras kablowych pomiędzy
urządzeniem a rozdzielnicą.
• Wystarczy podłączyć zasilanie i urządzenie jest gotowe
do pracy.

• Wszystkie wewnętrzne połączenia elektryczne wykonane
i przetestowane na hali produkcyjnej.
• Brak kosztownego rozruchu.
• Dostępne różne protokoły komunikacyjne, między innymi:
i wiele innych.

Kompletna automatyka zabudowana w urządzeniu

System sterowania
dopasowany
do potrzeb Klienta

System sterowania typu „ADVANCED”
• Urządzenia wyposażone w automatykę typu ADVANCED
posiadają swobodnie programowalne sterowniki oraz
oprogramowanie oparte na wieloletnim doświadczeniu
programistów.
• Sterowniki central DP stale kontrolują temperatury,
parametry pracy wentylatorów oraz sprawność odzysku
ciepła i na podstawie zebranych pomiarów sterują
komponentami centrali, maksymalizując sprawność
urządzenia przy jak najmniejszym zużyciu energii.
• Każdy sterownik centrali posiada pulpit operatorski
umożliwiający lokalne sterowanie urządzeniem oraz
odczyt wszystkich parametrów pracy. Z poziomu
lokalnego pulpitu można także dokonywać nastaw
harmonogramów czasowych.
• Nieograniczone możliwości integracji.

System sterowania typu „BASIC”
• Urządzenia wyposażone w automatykę typu BASIC
– najlepszy wybór dla ekonomicznych rozwiązań.
• Elektroniczny układ sterujący centralą zabudowany
w urządzeniu lub w niewielkiej obudowie.
• Układ sterujący wyposażony w estetyczny pulpit, który
można zamontować w rozdzielnicy lub na ścianie.
• Komunikacja z systemem BMS.

System DP ViewNet
Zdalna wizualizacja, sterowanie i monitoring urządzeń
Typoszereg central DP to także nowe możliwości systemu do kompleksowego zarządzania oraz sterowania układem wentylacji
i klimatyzacji całego obiektu. Sterowanie urządzeniem może odbywać się przy pomocy dowolnego Smartfona lub komputera PC,
wyposażonego w przeglądarkę internetową, z dowolnego miejsca na świecie.

System DP ViewNet to w pełni funkcjonalny
system BMS z możliwością rozbudowy
o sterowanie dowolnymi urządzeniami
obiektowymi

Nieograniczona integracja

System wspiera wszystkie otwarte
protokoły sieciowe używane w automatyce
budynkowej:

Możliwość sterowania:
• Systemy HVAC
• Liczniki
• Systemy przeciwpożarowe
• Oświetlenie
• UPS oraz CCTV
• wiele innych urządzeń obiektowych

oraz wiele innych obecnie używanych protokołów.

Sterowanie i monitoring w dowolnym miejscu

Analiza danych historycznych
System umożliwia nieograniczoną rejestrację parametrów pracy urządzenia.
Zebrane dane można przeglądać w formie wykresów lub wyeksportować do
pliku CSV, PDF, TXT lub HTML.
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Centrala:
Rusocin, ul. Gdańska 12
83-031 Łęgowo
tel.: 58 692 11 77
fax: 58 692 11 78
e-mail: office@dan-poltherm.pl

Oddział w Warszawie:
Al. Jerozolimskie 200
budynek nr 2, lok. 401
02-486 Warszawa
tel.: 22 578 11 39
fax: 22 578 11 40

Oddział w Katowicach:
ul. Konduktorska 39b
40-155 Katowice
tel.: 695 544 900
tel.: 665 670 088

Oddział we Wrocławiu:
e-mail: wroclaw@dan-poltherm.pl
tel.: 609 222 021
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• montaż i rozruch urządzeń
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
• dostawa urządzeń

