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COPILOT DINAMIC 
Regulação de ventilação e calefação 

 

O mais simple controle do ambiente, maternidade, transição, wean-to-finish, engorda, etc. 

 CARATERÍSTICAS 

  

• Simples 

• Fiável 

• Evolutivo 

 

 

• Display de alto brilho 

• Programação simple 

• Vigilância 

• Teclado táctil 

• Temperatura con 1/10º 

 

 

• Entrada sonda ambientais 

• Entrada sonda exterior 

• Modelos: 

6A – 9A – 13A – 22A  
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DADOS TÉCNICOS 

 

CARATERÍSTICAS 

• Gerenciamento mais comodo. O regulador COPILOT DINAMIC controla a ventilação, con a sua correspondente entrada do ar, 

calefação proporcional e refrigeração. É capaz de se adaptar a cualquier tipo de granja, com varios sistemas de ventilação. É 

especialmente concebido para as instalações de porco, graças ao suas funçoes de controle do nido. 

Para um mais simples gestao, o COPILOT DINAMIC deixaram apenas as funções essenciais. O uso de ícones para a sua 

representação facilita consultas rápidas de forma eficaz. Esqueça o manual! 

• Otimizado. Aconexao de uma sonda de temperatura externa, COPILOT DINAMIC permite reduzir o nível de ventilação com 

antecedência: As temperaturas são mais estáveis e correntes de ar frio nos animais desaparecem. Além disso, vários 

reguladores COPILOT DINAMIC compartilham a mesma sonda exterior. 

• Confiável. Os sistemas de protecção mais experientes sao instalados na série COPILOT DINAMIC, assegurando fiabilidade 

excepcional. Além disso, cada controlador controla a segurança de seus animais com as funções de controlo da temperatura, o 

alimentaçao de energia e, opcionalmente do consumo. 

• Modular com preço baixo. COPILOT DINAMIC se adapta à sua necessidade, de acordo com as características de sua granja, 

graças às vários cartoes opcionais. Assim, só paga o que você precisa e nada mais. 

Para fornecer serviço pós-venda do seu instalador, COPILOT DINAMIC partilha os mesmos componentes que os outros 

modelos da gama COPILOT CONTROL. 

CARTHOES DE EXTENSÃO 

 

 
 
 

Até 3 cartâo opcionais! 

 

 


