Control ambiental

COPILOT DINAMIC
Regulació de ventilació i calefacció
El control més senzill de l’ambient, maternitat, transició, wean-to-finish, engreix, etc.
CARACTERÍSTIQUES
Simple
Fiable
Evolutiu

Pantalla alta lluminositat
Programació senzilla
Vigilància
Teclat tàctil
Temperatura amb 1/10º

Entrada sonda ambiental
Entrada sonda exterior
Models:
6A – 9A – 13A – 22A
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Control ambiental
DADES TÈCNIQUES

PRESTACIONS
El funcionament més còmode. El regulador COPILOT DINAMIC controla la ventilació dinàmica així com la seva corresponent
entrada d’aire, la calefacció proporcional i la refrigeració. És capaç d’adaptar-se a qualsevol tipus de granja, amb diversos
sistemes de ventilació. Està especialment dissenyat per a instal·lacions de porcí, gràcies a les seves funcions de control de niu.
Al COPILOT DINAMIC hem deixat exclusivament les funcions essencials, per aconseguir un fàcil maneig. L’ús de les icones
representades de forma molt intuïtiva facilita les consultes ràpidament i amb eficàcia. Oblidi’s del manual!
Optimitzat. Amb la connexió d’una sonda de temperatura exterior, COPILOT DINAMIC permet baixar anticipadament el nivell
de ventilació: les temperatures són més estables i els corrents d’aire fred sobre els animals desapareixen. A més, diversos
reguladors COPILOT DINAMIC comparteixen la mateixa sonda exterior.
Fiable. Els sistemes de protecció més experimentats s’instal·len de sèrie en el COPILOT DINAMIC, garantint una fiabilitat
excepcional. Així mateix, cada regulador controla la seguretat del seus animals mitjançant les funcions de vigilància de
temperatura, d’alimentació elèctrica i opcionalment del consum.
Modular amb un preu ajustat. COPILOT DINAMIC s’adapta a les seves necessitats, segons les característiques de la seva
granja, gràcies a les diferents targetes disponibles opcionalment. D’aquesta manera, tan sols paga el què necessita i res més.
Per a facilitar el servei postvenda del seu instal·lador, el COPILOT DINAMIC comparteix els mateixos components que d’altres
models de la gama COPILOT CONTROL.

TARGETES D’AMPLIACIÓ

Fins a 3 targetes addicionals!
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