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A külsõ-levegõs gabona szárító és hûtõ rendszereknek, mint például a Halomszellõztetõk és Hordozható 
szellõzõk sikerének a kulcsa a levegõ és a gabona páratartalom- és hõmérséklet különbségének hatékony

kihasználása. Ennek legegyszerûbb módja a ventillátorok automatikus vezérlése, így azok csak akkor 
kapcsolnak be, ha a levegõ ténylegesen tudja hûteni és szárítani a gabonát.
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A külsõ levegõ legjobb kihasználása
 gabonatermények hûtésére és szárítására

BARN OWL/GYÖNGYBAGOLY 
HÕMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM 

VENTILÁTOR VEZÉRLÕ

HÕMÉRSÉKLET KÜLÖNBSÉG 
VENTILÁTOR VEZÉRLÕ

Ventilátor vezérlés a gabona hûtésére és szárítására
A gabona és a levegõ hõmérsékletét 

felhasználó ventilátor vezérlõ

·  Teljes körû automatikus ventillátor irányítás - kültéri
    páratartalom és hõmérséklet érzékelõvel és termény 
    hõmérséklet érzékelõvel.
·  Egycsatornás, egyéni és többventillátoros változat - bár-
    milyen típusú és mennyiségû gabonatároló-ventilátorhoz.
    Programozható, hogy bekapcsolja a fûtõ berendezéseket is.
·  Két csatornás változat - egynél több, két különbözõ
    programot használó ventillátorok vezérlésére. Lehetõvé
    teszi a ventillátorok független vezérlését a páratartalom és
    hõmérséklet adatok alapján a gabonatárolók különbözõ
    részeiben.
·  Multi-szenzoros változat  - akár 6 érzékelõvel méri a
    legmagasabb gabona hõmérsékletet, és ezek alapján 
    vezérli a hûtõ-ventillátorokat.
·  Nyolc különbözõ elõre betáplált program - gabona 
    hûtése és szárítása ventillátorokkal. Például páratartalom
    és hõmérséklet szabályozás.
·  Könnyen kezelhetõ nyomógombos vezérlõ - a
    Gyöngybagoly vezérlõ egyszerû gabona megfigyelõként
    használható, ha a ventillátorok nem üzemelnek.
·  Akár 100 méternyi kábel - az érzékelõk és vezérlõk
    használatát nagy tárolókban is lehetõvé teszi.

Rendszer jellemzõk és paraméterek:
Kombinált páratartalom, gabona-hõmérséklet  és levegõ érzékelõ:
Pontosság: +/-3% rp 0 – 90% rp között, +/-5% rp 90% rp felett, +/-0.5  0 – 70Cº 
között, teljes skála -55 – 125Cº. 2 vagy 3 m hosszú kemény pvc érzékelõ
formájában kapható, vagy hajlékony kábeles szenzorként bármilyen 
hosszúságban. 10 m-es hosszabbítóval és csatlakozóval 100 m-es hosszúságig.
Ventilátor vezérlõk: Kijelzõ mutatja a érzékelõk rp-t és hõmérséklet, valamint 
hõmérséklet-változási adatait, a ventillátorok beállíthatók elõre betáplált 
programokra ill. kikapcsolásra, kézi vagy 2 hûtõ ill. 4 szárító automata módra.
Ventillátor indító/csatoló: A vezérlõhöz kábellel csatlakozó indító/csatoló 
egység 1 ill. 3 fázisú ventilátor áramellátásra, idõzítõ (1-nél több ventilátor esetén).

Cº

·  A hõmérséklet különbségen alapuló vezérlõ bármilyen
    típusú és mennyiségû ventillátor automatikus gabona
    hûtési funkciójának vezérlésére alkalmas.
·  Az érzékelõ méri a gabona és a levegõ hõmérsékletét.
    Ha a gabona hõmérséklete magasabb mint a beállított 
    levegõ hõmérsékleti érték, a ventillátorok 
    bekapcsolnak.
·  A ventillátorok csak akkor kapcsolnak be, ha a levegõ 
    tudja hûteni a terményt. Ez gyorsabb hûtést és 
    alacsonyabb energia költségeket eredményez.
·  A vezérlõ egy indító/csatoló egységen keresztül 
    csatlakozik a ventillátorhoz. Több ventilátor esetében 
    további idõzítõvel ellátott indítókkal történik a vezérlés.
·  Kijelzi a gabona ill. a levegõ hõmérsékletet.
·  Bármennyi ventilátort vezérelhet.
·  Egy ill. három fázisú ventillátorokhoz is kompatibilis.
·  2 m-es merev gabona hõmérséklet érzékelõvel van ellátva.
 
Rendszer jellemzõk és paraméterek:
Az alapegység áll a vezérlõbõl, a levegõ hõmérséklet érzékelõbõl, egy 2m-es
gabona hõmérséklet érzékelõbõl és 10m hosszabbító kábelbõl minden érzékelõhez. 
Kiegészítésként rendelhetõ 3m-es gabona érzékelõ, bármilyen hosszúságú
hosszabbító kábel, ventilátor indító/csatoló egységek egy ill. három fázisú
ventillátorokhoz.
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Többféle rendszer a gabona hûtésére 
 a külsõ levegõ legjobb kihasználásával

SORBA KÖTÖTT TERMOSZTÁT
VENTILÁTOR VEZÉRLÕ

A levegõ hõmérsékletét felhasználó
ventillátor vezérlõ

TERMOSZTÁT-PÁRATARTALOM MÉRÕ
VENTILÁTOR VEZÉRLÕ

A levegõ páratartalmát és hõmérsékletét 
felhasználó ventillátor vezérlõ

·  Úgy vezérli a ventillátorokat, hogy csak a gabona hûtésére
    és szárítására alkalmas levegõt használja.
·  Az érzékelõk figyelik a külsõ levegõ relatív
    páratartalmát és hõmérsékletét, majd automatikusan 
    indítja a ventillátorokat, ha a paraméterek egy 
    beállított érték alá esnek.
·  A ventillátorok a vezérlõkhöz ventilátor indító/csatoló 
   egységgel vannak kötve. További ventilátor indítók 
   idõzítõvel vannak ellátva, így sorban egymás után
   kapcsolnak be a ventilátorok a túláramvédelem érdekében. 
  
 

·  Alacsony költségû megoldás a hatékony ventilátor
    kihasználásra, mely bármekkora gabona szellõztetõ
    ventilátor vezérlésére alkalmas.
·  Egy érzékelõ figyeli a levegõ hõmérsékletét és
    bekapcsolja a ventillátort, ha a levegõ hõmérséklete 
    egy beállított mérték alá esik.
·  Felgyorsítja a gabona hûtését, jobban kihasználja az 
    alacsonyabb hõmérsékletet.

Rendszer jellemzõk és paraméterek:
Hõmérséklet érzékelõ: Pontosság: +/-1 õmérséklet érzékelõ skála:
 -50 – 99 Cº.
Ventilátor vezérlõ: A vezérlõ kijelzõje mutatja a hõmérséklet érzékelõ adatait és 
a beállított hõmérsékleti pontot. 2,5m hosszabbító 13A-es dugóval.
Ventilátor indító/csatoló: NA 0,75 HP-nál kisebb ventilátorokhoz nem kell indító.
A 0,75 HP-nál nagyobb ventillátorok esetében a vezérlõt egy normál ventilátor
indító és egy hõmérséklet vezérlõ egység közé kell csatlakoztatni. 

A ventillátor indítók/csatolók külön egységként kaphatók.

Cº h

Rendszer jellemzõk és paraméterek:
Hõmérséklet érzékelõ: Pontosság: +/-0,2  skála: -10 – 70 ;
+/- 5% rp 0-100% rp között.
Ventilátor vezérlõ: Kijelzõ mutatja a rp és a hõmérséklet adatokat, valamint a 
beállított értékeket. Mindkettõ egyszerû billentyûzettel állítható be.
Ventilátor indító/csatoló: A vezérlõhöz kábellel csatlakozó indító/csatoló egység
1 ill. 3 fázisú ventilátor áramellátásra, idõzítõ (1-nél több ventilátor esetén)

Cº Cº

Ventilátor
vezérlõ

1 ill. 3
fázisú

ventilátor
indító

1 ill. 3
fázisú

ventilátor
indító

indítási
késleltetõvel

Csatlakozó kábel
ventilátor indítók között

1 fázisú
energiaforrás

Ventilátor
energiaforrás

Ventilátor
energiaforrás

1. ventilátorhoz
vezetõ kábel

2. ventilátorhoz
vezetõ kábel

Kapcsolódás
további

ventilátor
indítókhoz

Ventilátor vezérlõ
csatlakoztatás Ez egy stilizált ábra,

ami a ventilátor ve-
zérlõk és indítók le-
hetséges csatlakozta-
tását mutatja. Vannak
más lehetõségek is!
Kiemelnénk annak
fontosságát, hogy
képzett villanyszerelõ
szakemberrel végez-
tessék az üzembe 
helyezési munkákat!
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