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COPILOT CONTROL WEBISENSE 
Central de regulação 

 

Inovação nas continuidades 
Os principios que levaram ao sucesso a COPILOT CONTROL são preservados: COPILOT CONTROL WEBISENSE 
permanece seo co-piloto en sua façemda. 

 CARATERÍSTICAS 

 
 

 Interface muito agradavel: Grande tela sensível colorida de 
alta resolução (26,4 cm. de diagonal) que facilita a 
supervição de todas as partes de a nave. 

 Parâmetros intuitivamente acessiveis.  
 Grande capacidade de armazenamento: Memória 

disponivel para varios meses, a gravação das condições 
ambientais e historia do consumo. 

 Conectividade: Interface Ethernet e Interface USB. 
 Tecnología Webserver: Qualquer rede local ou acesso à 

Internet permite-lhe navegar na Webisense como se 
estivesse em a nave. 

 Fiabilidade e segurança: interface alívio interno que 
permite acesso a todos os parâmetros, 
independentemente da tela de toque. 

 Todos os tipos de ventilação: ventilação estática, dinâmica 
ou mista. Adicionado um novo modo de utilizarem na 
gestão as naves com sistema de ventilação dupla 
(transversal, longitudinal, etc.). 
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DADOS TÉCNICOS 

Gestão de uma nave até 3 áreas 
 Até 9 entradas do ar independentes. Controle por depressão e diferença de temperatura. 
 Até 16 grupos de ventilação TON: cíclica, progressiva, permanente e combinado. 
 Sinal 0-10V para a ventilação progressiva. 
 Até 3 aquecimento independentes TON ou progressiva, cíclico ou fora. 
 Até 3 agitadores TON ou progressiva. 
 Racionamento até 3 circuitos de alimentação e linhas de água. Controle do tempo ou da quantidade. 
 4 programadores (relógios). 
 3 vias de iluminação, TON ou progressiva. Programas horarios ou cíclico. 
 1 saída de refrigeração TON ou progressiva com ciclos. 
 1 saída termostato TON para vários usos. 

 
Varias medidas de controle 

 Sonda Tª exterior para o control automatico de as influências. 
 Até 6 sondas de Tª interior. 
 Até 2 sondas de higrometría para um control máis preciso. 
 Depresiómetro elétronico. 
 6 entradas para contadores (alimentação, água). 
 Estação Meteorológica. 
 Sonda de CO2 e sonda de amônia (NH3) 

   
 


