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ENERGIA
MENEDZSMENT

Az energia optimális felhasználása,
saját fogyasztás növelése és
az elektromos fogyasztók rugalmas bekötése
Magyarországon forgalmazza:

Az átfogó megoldás az

Egyszerű megoldás

energia menedzsmentre

HMV fűtése
napelemmel

Minél magasabb számú kapcsolandó- és
szabályozandó fogyasztó van egy házban, annál
átfogóbban lehet a felhasználásra hatást gyakorolni. Az egyik legjelentősebb lehetőség a hőszivattyú
teljesítményvezérlése.

Az ATON egy Plug&Play megoldás a túltermelt
napenergia felhasználásához. Rádió segítségével adja át az energiaszámláló a felhasználható
teljesítményt a fűtőpatron számára.
Előnyök
» nincs szükség vezetékre az energiaszámláló és
a fűtőpatron között
» gyárilag programozva és összekötve
» a kívánt maximális betáplálási teljesítmény
előnye
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Az x2 széria minden szabályzó és bővítő
modulja szabadon programozható, amely
lehetővé teszi a pontos és egyéni illesztést a
mindenkori berendezésekhez. A teljesítmény
szabályzókon, különféle adatkapcsolaton és jelen
keresztül a különböző fogyasztókat célzottan és
eredményesen kapcsolni és teljesítményhatékonyan szabályozni.
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Így lehetőség van a saját áramellátással a HMV-t
vagy akár medencét hatékonyan és pénztárcakímélően fűteni.

Cél, hogy mindig a maximális teljesítményt
használjuk fel.
Energia betárolás estén a cél általában az, hogy az
invertert akkor korlátozzuk, amikor az összes használatban lévő fogyasztó aktív és elérte a maximális
betáplálási teljesítményt. Az x2 szériával ez
lehetséges.

További lehetőségek
» ATON szabadon programozható, így tetszés
szerint csatlakoztatható
» teljesítmény szabályzók egy kiterjesztett
energia-, és terhelés kezeléshez
» több fűtőpatron párhuzamos (kaszkád)
kapcsolása max 36kW teljesítményig
» távelérés, adatloggolás és megjelenítés CMI-n
keresztül
» HMV tartály használata esetén kérem nézze
meg útmutatónkat vagy vegye fel a kapcsolatot
cégünkkel

Az energiaszámláló meghatározza a
napelem energiafelesleget és rádión
vagy vezetéken keresztül aktiválja
a fűtőpatront, ami fokozatmentesen
szabályozható 50W–tól 3kW-ig

Az ATON beállításaihoz létrehoztunk egy CMI – App megjelenítést.
További információhoz látogasson
el a www.ta.co.at/aton - weboldalra

medence fűtése (pl. medence
hőszivattyúval)
Hőszivattyú
igény

Szabványos
töltőállomás bekötése
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kapcsolható háztartási
készülékek (pl. mosógép stb.)
szauna kályha,
infravörös panelek

INNOVÁCIÓ:
EHS-R az ATON szett részeként
(a puffer tartályba telepítve)

Az ATON intelligens fűtőpatronjának szinuszos
áramfelvétele van, ami által a fáziseltoldásokat és
a visszacsatolásokat elkerülhetjük, így a hálózati
szolgáltatóhoz való technikai kapcsolódás feltételei teljesülhetnek.
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UVR610S

Szabadon programozható szabályozó

Az UVR610 technológiája megegyezik az UVR16x2 technológiájával és TAPPS2 szoftverrel
programozható. A fukciódadtokat egy SD-kártya segítségével (kijelezővel rendelkező eszközöknél) vagy CAN-BUS-on keresztül lehet a szabályzóba tölteni. Egy jumperrel lehet a 24V-os
kimenetet és/vagy M-BUS-t aktiválni. Az UVR610 45mm-es szabványos kalapsínre szerelhető.

CAN-EZ3

EHS-R

Teljesítmény szabályozó

CAN Energiaszámláló EZ3

Fűtőpatron 3000W – fokozatmentesen szabályozható

különböző változatban

Az energiaszámláló (intelligens mérő)
elektromos áramot fogad külső csipeszes szenzorokkal.
DL- vagy CAN-BUS-on keresztül
kommunikál a szabályzókkal és
kiegészítőkkel. Az EHS-R fűtőpatront
CORA rádiós kapcsolat segítségével
vezérli fokozatmentesen.

ATON szett az EHS-R fűtőpatronból
és CAN-EZ3A energiaszámlálóból
áll és gyárilag vannak kapcsolva és
programozva.
Az energiaszámláló
adja a felhasználandó energiát (50W3kW) fokozatmentesen CORA rádiós
vezeték nélküli kapcsolaton keresztül.

Különböző elektromos fogyasztók
kapcsolhatóak
rugalmasan
a
teljesítmény-szabályozóval
3kWig. A kapcsolandó teljesítmény egy
szabályozón
vagy
CAN-EZ3-on
keresztül, DL-BUS-on keresztül lesz
állítva.
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