Komplett automatikskåp för ventilation
Ouman VENTILATION
Skåp som passar till nya ventilations-aggregat
samt gamla ROT-projekt. Skåpet klarar ett komplett ventilationsaggregat som består av värmkrets, kylkrets, vätskeburet värmeåtervinning,
samt styrning av till- ochfrånluftsﬂäkt. Funktioner för brand och CO2-kan också lätt implementeras.
Styrskåpet kan även kundanpassas för andra
typ av aggregat som tex. aggregat med roterande värmeväxlare med hel och halvfartstyrning på ﬂäktarna.

I konstruktionen ingår en ventilationsregulator EH-105 förberedd för Modbus
kommunikation samt tillhörande kringutrustning: handomkopplare, motorskydd,
säkringar, hjälpreläer mm.

Komplett automatikskåp för ventilation
Vid konstruktion av skåp behöver vi endast känna till de tekniska parametrarna som tex. styrsätt av ﬂäktar, pumptyp
för värme och/eller kyllkrets, pump för
VVC krets, tilläggsfunktioner som tex.
brand och CO2-styrning.

Varje skåp levereras med materiallista och inkopplingsanvisningar.

Regulatorn EH-105 som sköter styrningen konﬁgureras lätt med med programvaran EH-105 Konﬁgurator. Efter
avslutad konﬁguration erhålles en verksamhetskod som matas in i EH-105 och
aggregatet är förberett för driftsättnig.

Använd tabellen nedan som hjälpmedel vid beställning av skåp

Återvinningskrets

TYP

TEKNISK DATA

0-10V / steg
Pump 1-fas
Pump 3-fas

Effekt:
Effekt:

kW
kW

Tilluft:

0-10V
Öppna/Stäng

Area:
Area:

mm2
mm2

Frånluft:

0-10V
Öppna/Stäng

Area:
Area:

mm2
mm2

Tilluft:

Frekvensomf.
Hel/Halvfart

Effekt:
Effekt:

kW
kW

Frekvensomf.
Hel/Halvfart

Effekt:
Effekt:

kW
kW

1-fas
3-fas

Effekt:
Effekt:
Effekt:

kW
kW
kW

1-fas
3-fas

Effekt:
Effekt:

kW
kW

Roterande:
Vätskeburet:
Korskopplat:

Spjällsteg

Fläktsteg

Tryckreglering:
Frånluft:
Tryckreglering:
Värmesteg

Värmepump:
Elbatteri:

Kylsteg

Kylpump:
Stegkopplad:

CO2-styrning
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Brandfunktion

Energimätning
Skåpen kan också kompletteras med
energibesparande funktioner. Genom
att utrusta skåpet med energimätare
erhålles en enegiuppföljning och energibesparande funktioner. Man kan
dels följa den aktuella energiförbrukningen såväll som den totalla akumulerade energin i kWh. Dessa värden kan
även presenteras via nätverk.

EH-105 Tilläggsutrustning för kommunikation
Skåpet kan kompletteras med kommunikationsutrustning.
Kommunikation sker via Modbus eller LON samt Internet och 3G.
Användarvänligt gränsnitt innebär en förenklad uppföljning av energiåtgång för varje aggregat. Kunden får en tidig indikation när energikonsumtionen drar iväg genom att sätta larmgränser. Energitoppar upptäcks i
god tid och åtgärder kan tas när energikonsumptionen överskrider de angivna värdena.

Ouman EH-485, LON-100 och MODBUS-100

Ouman GSMMOD4

Ouman 3G-modem
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Ouman EH-net

