CelsiVent
referensdonsmätare
CelsiVent ger dig full kontroll i realtid på
referensdonets mätvärden - direkt till din
mobil
CelsiVent
CelsiVent är en specialutveckling av övervakningssystemet Celsicom Connect. CelsiVent är framtagen helt med fokus på att
effektivt och noggrant övervaka referensdonet vid ventilationsinjusteringar.
Systemet kan även kompletteras med givare för övervakning av
ytterligare mätstorheter som t.ex. temperatur, luftfuktighet, radon,
CO2 m.m. Dessutom funktion för styrning av utrustning (av/på).

Förenklad injustering
Celsicom Connect tryckmätningskoncept ger dig möjlighet att
justera in en ventilationsanläggning helt på egen hand. Anslut bara
mätväskan till referensdonet och ett eluttag, och du är redo att
börja mäta.

Mobil uppkoppling
Basstationen Celsicom Connect CC202 i väskan ansluter automatiskt till mobilnätet så fort nätspänning anslutits. Ingen konfiguration krävs. Via en vanlig smartphone följer du sedan
referensdonets tryck och flöde, var du än befinner dig.

Stabila och exakta värden
Högnoggrann och stabil tryckmätning är helt avgörande för att
CelsiVent-systemet skall fungera. Detta garanteras genom att en
av Testos mest högkvalitativa trycktransmittrar är integrerad i
systemet.

Tydligt gränssnitt
På webbsidan i telefonen fyller man i K-faktor och projekterat flöde
för referensdonet. Det går även att fylla i två projekterade
flödesvärden för don som ska justeras i anläggningen.
I telefonen visas referensdonets flöde i procent mot det projekterade flödet samt vilket flöde de övriga donen ska justeras till. Sker
en tryckförändring så beräknas värdena om sekundsnabbt, och
du får på detta sätt hela tiden aktuella mätdata från referensdonet.
Gränssnittet kan ställas in att visa flödet l/s eller trycket i Pa på
donen.
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Komplett mätväska för
fjärrövervakning av referensdon
Mätväskan innehåller alla nödvändiga
delar för fjärrövervakning av referensdon
monterat och klart för användning
• Celsicom basstation
• Celsicom 3G-modem (M2M)
• Celsicom analogadapter
• Celsicom nätadapter
• Testo - högnoggrann
trycktransmitter med display
• Silikonslangar
• Molntjänst för ett år
ingår i priset

Intropris:

19 990:-

CelsiVent kan även kompletteras för mätning, loggning,
övervakning och styrning inom många olika områden
Basen i CelsiVent är det mångkunniga övervakningssystemet Celsicom som genom
kompletteringar klarar flera mätstorheter och applikationer
Mätstorheter:

Exempel applikationer:

• Temperatur och fukt

• Övervakning inneklimat

• CO2

• Övervakning avfuktning

• Radon

• Övervakning livsmedel

• Analogsignaler

• Injustering ventilation
• Styrning av extern utrustning (till/från)
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