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COPILOT NATURA 
Regulação estática evolutiva 

 

 

Gestão simplificada e completa de controle ambiental para porcos, galinhas, coelhos, engorda, etc. 

 CARATERÍSTICAS 

  

 Caixa PVC impermeável com 

tela tátil colorida de alta 

resolução. 

 Teclado de ajuda com 4 teclas.  

 3 entradas para sensor de 

temperatura, 2 de ambiente e 

1 externa. 

 2 entradas para a umidade, da 

sonda localizada o 

potenciómetro de 

posicionamento. 

 3 contatos de alarme, cooling, 

calefação ou motoredutor. 

 2 saídas analógicas 0-10V para 

motoreductor, calefação, caixa 

de energia, a ventilação. 

 Alimentação 230 V–50hz.  

 Alimentação 24 VCC para 

válvula motorizada. 

 Dimensões en mm: 190 x 240 x 

110 

 A sonda de temperatura é 

fornecida com cabo de 10 m. 

 Fornecido com manual de 

instalação e de emprego. 

 Conexão WI-fi (Opcional): 

Acesso remoto via Internet às 

informações e à modificação 

de parâmetros. 

Visualização 
global 

Programação 
simples 

Tela 
tátil 

Teclado  
de ajuda 

Funções 
interativas 

Estatísticas de 
consumo 

Registro Tª 
a cada 15 min 



 
Controle ambiental 

 

EXCEDE AS EXIGÊNCIAS DAS PRINCIPAIS PADRÕES EUROPEIAS 

  

 

Pol. Ind. Les Salines  –  C/ La Selva, nave 4 - 08880  –  Cubelles  -  España 

Tel. +34 93 895 77 80  –  Fax +34 93 895 77 04 

info@copilot-system.com  www.copilot-system.com 

 

DADOS TÉCNICOS 

 

 

 

FUNÇÕES 

 

 Programação simples com ícones.. 

 Leitura instantânea da temperatura e fluxo de ventilação. 

 Minimo da ventilação e ajuste de temperatura evolutivo com a idade. 

 Curva de temperatura. 

 Reset automático de regulação, dependendo da temperatura exterior. 

 Alarme de alimentação da corrente e da temperatura. 

 Correção automática e ajuste de alarme pela temperatura acordam com a temperatura exterior. 

 Função de Vazío Sanitario. 

 Manutenção de dados em caso de falha de energia. 

CARTOES DO AMPLIAÇÃO 

 
Até 2 cartoes adicionais! 

 

 

 

ENTRADAS SAÍDAS 
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