2VV
LÉGFÜGGÖNYÖK
Minőség kedvező
áron
-

A légfüggönyök vezető európai gyártója
Kreatív és hatékony megoldások létrehozása 1997 óta
Innovatív, specializált, fókuszált gyártás
K+F házon belül
Európai professzionális minőség – kedvező árakon
Világméretű jelenlét

ZIG-ZAG TECHNOLÓGIA
Hatékony elektromos fűtési megoldás, nagyobb biztonsággal:
- Speciális kialakítású, huzalos fűtőtestek
- Azonnali indítású/ leállítású fűtés
- Fokozott biztonság: termosztát minden légfüggönyben
KETTŐS LÉGÁRAMÚ RENDSZER
Belső kényelem, minimalizált hőveszteségek, csökkentett fűtés fűtési igény...
- Vizes légfüggönynél azonos légáram akkor is ha bekapcsoljuk a fűtést és
akkor is ha nem
- Korlátozott hőveszteségek és csökkentett fűtési igény
- Kiváló komfort a kezelt területen

5 év garancia
2VV légfüggönyök – AC Works Kft. Érdeklődés esetén hívja a 06-20-200-8460-as telefonszámot.

A 2VV légfüggönyök legfontosabb paraméterei - a légtérfogat, a légáramlási
tartomány, és a hangteljesítményszint (zajszint) kizárólag az ISO 27327 szabvány
szerint. Az ISO 27327 szabvány szerint mért adatokat a 2VV műszaki adatlapjai
tartalmazzák.

AZ EGYSZERŰTŐL A CSÚCS MODELLIG!
„SZALMA RENDSZER” TECHNOLÓGIA
Gyártó által kifejlesztett speciális fúvókarendszer, amely a legjobb teljesítményt
biztosítja:
- Lamináris és kompakt légáramlás
- Egyenletes légáram
- Alacsony zajszint
EC TECHNOLÓGIA
2VV Légfüggönyök innovatív és fókuszált gyártása:
- Alacsony energiafogyasztás
- Magas szintű szabályozhatóság
- Maximális hatékonyság, minimalizált üzemeltetési költség

Minden 2VV
légfüggönyre 5 év
garancia

2VV LÉGFÜGGÖNYÖK - ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT
(További műszaki adatok a típusok saját műszaki adatlapjában találhatók)
2VV légfüggönyök – AC Works Kft. Érdeklődés esetén hívja a 06-20-200-8460-as telefonszámot.

AirGENIO vezérlési rendszer
A 2VV AirGENIO egy kivételes vezérlőrendszer, amely tele van intelligens funkciókkal. Minimalizálja az energiafogyasztást, miközben maximális kényelmet
biztosít a felhasználónak.

Intuitív
Könnyen érthető, oktató jellegű menü egy modern megjelenésű vezérlőpanellel együtt, ez az AirGENIO vezérlőrendszer. Egyértelmű ikonok, áttekinthető, könnyen érthető felhasználói menü.
Világos ikonok
Színes, érintőképernyős kijelző
Jól átgondolt struktúrájú szervizmenü

Innovatív
Üzembehelyezés, vezérlés és szervizelés távolról az AirGENIO vezérlőrendszerrel.
Válassza ki a távvezérlés módját:
(Modbus RTU/TCP, BACnet hálózati protokollok).
AirGENIO alkalmazás
Szervizszoftver

Intelligens
Összetett és kifinomult algoritmusok, intelligens funkciók és a kiegészítő üzemmódok együttműködése teszi lehetővé, hogy az AirGENIO valóban rendkívül intelligens módon vezérelhesse a
légfüggönyöket. Automatikus üzemmódban folyamatosan érzékeli és értékeli a mért adatokat, majd ezt követően, a programozott logikának köszönhetően a lehető legjobb módon működteti a
légfüggönyt, illetve több gép esetén az egész hálózatot. Segítségével, a kifejezetten a fűtőberendezésekhez tervezett intelligens funkciók segítségével maximális komfortot tart fenn az belső
térben, és meghosszabbítja a berendezés élettartamát.

Okos funkciók:
-

Automatikus sebességszabályozás, a beépített hőmérséklet-érzékelők alapján
Öntanuló üzemmód: kiküszöböli a felesleges indításokat gyakori ajtónyitáskor. Alacsonyabb üzemeltetési költség, és hosszabb légfüggöny élettartam.
Nyári fűtés: az előre beállított (nyári) időszakban a légfüggöny kizárólag akkor fűt, ha a a külső-belső hőmérsékletkülönbség meghaladja az előre beállított szintet.
Éjszakai üzemmód: előre beállított időtartamra (éjszakára), a légfüggöny automatikusan ki vagy bekapcsol az igényelt szobahőmérséklet szerint

Az AirGENIO vezérlések különböző típusai az alapszinttől a csúcstechnológiáig érhetők el. A vezérlőrendszer egyetlen platformjának köszönhetően a vezérlést végző szakember intuitív módon
tudja majd, hogy hogyan kell beállítani és vezérelni a légfüggönyt. A vezérlőegységek különböző típusai a következő oldalon találhatók.

2VV légfüggönyök – AC Works Kft. Érdeklődés esetén hívja a 06-20-200-8460-as telefonszámot.

MagiCAD - 3D MODELLEK
Az épülettervezés a 2VV-vel még sosem volt ilyen egyszerű...
2VV BIM ADATBÁZIS
A MagiCAD a tervezőknek, mérnököknek és építészeknek hozzáférést biztosít több mint
1 millió intelligens 3D termékmodellekhez, beleértve a teljes 2VV légüggönyöket is.
A MagiCAD AutoCAD vagy Revit programmal egyaránt használható.

CFD szimuláció
Egy kép többet ér 1000 szónál, a CFD még ennél is sokkal
többet ér...
A CFD (Computational Fluid Dynamics) szimulálja a
légmozgás viselkedését meghatározott körülmények között.
Szerezze be a 2VV légfüggönyök CFD-szimulációját, és hagyja, hogy a képek meséljenek
Szüntesse meg az ügyfél kételyeit a CFD segítségével

2VV ’ChooseGO’ KIVÁLASZTÓ SZOFTVER
Alapvető termékválasztó eszköz a projekttervezéshez...
- pontos és megbízható adatok
- a megfelelő termék kiválasztása 2VV széles választékából
- végeredmény után kattintás a PDF-be
- kiegészítő dokumentumok elérhetők (műszaki katalógus, 2D rajzok, tervek...)

2VV légfüggönyök – AC Works Kft. Érdeklődés esetén hívja a 06-20-200-8460-as telefonszámot.

2VV SZERVIZ SZOFTVER
Az üzembehelyezés még soha nem volt ilyen egyszerű...
Végezze el a 2VV készülék beállításait és tesztelését kényelmesen a számítógépén.
Egyszerű és gyors üzembe helyezés
Hibanapló - hibák megjelenítése és azonosítása
Egyszerű szervizelés (a készülék állapotának betöltése/visszaállítása
a biztonsági beállításokra)
Gyors FW frissítés
OFFLINE változat

Ilyen egyszerű...
- Csatlakoztassa a számítógépet és a 2VV készüléket
- Nyissa meg a 2VV Service szoftvert
- ...és indítsa el a beállítási folyamatot

2VV AirGENIO AAPPLIKÁCIÓ
2VV termék teljesen az Ön irányítása alatt és az Ön kezében...
- Termékvezérlés az okostelefonján
- Információ a működési állapotról
- Értesítések - szervizkérés, szűrőcsere, hibaállapot stb.
Töltse le a 2VV AirGENIO alkalmazást, és vegye át az irányítást!

Akár kereskedelmi akár ipari környezet…. minőségben és ár/érték arányban is a lehető legjobb választás egy 2VV légfüggöny
használni!

5 év garancia
Kizárólagos forgalmazó Magyarországon: AC Works Kft.
www.acworks.hu
tel.: 06-20-200-8460

Az AC Works Kft. a gyártó egyetértésével fenntartja magának a jogot ezen
ismertető kiadására és módosítására.
2VV légfüggönyök – AC Works Kft. Érdeklődés esetén hívja a 06-20-200-8460-as telefonszámot.

