
Csatlakozzon a saját légkezelő berendezéséhez!
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A WebClima vezérlőegység kiváló megoldást kínál a REMAK 
légkezelő berendezések vezérlésére, melyet a modern 
technológiai megoldások, egyszerű kiválasztás, távoli 
hozzáférési lehetőséget kínáló internetes könnyű felhasználás, 
valamint komfort funkciók egész sora jellemez. A WebClima 
vezérlőrendszer a nagyon népszerű VCX vezérlőegység új 
generációs utódja. Az előző generációs rendszerből csupán az 
ára maradt meg. Minden más óriási előrelépést jelent a jövőbe. 
Egyes felhasználóknak az új rendszer lehetőségei úgy tűnhetnek 
mint egy sci-fi regényben. Miben nyilvánul meg?
Abban, hogy a WebClimával vezérelt légkezelő rendszerek 
mint egy szerver a vállalati belső számítógépes hálózatra 
vagy közvetlenül az internetre csatlakozik. A felhasználó 
számára olyan szerver szolgáltatásokat és funkciók széles 
választékát kínálja, melyek hasonló ár kategóriájú rendszereknél 
elképzelhetetlenek.
Logiksan gondolkodva azt mondhatja, minél több funkció, annál 
több bonyolultabb és komplikáltabb. Pedig éppen az ellenkezője 
igaz. Mi bebizonyítjuk, hogy aki használni tud egy internetes 
böngészőt, az a Web Clima használata sem jelenthet gondot.
Mi az alapvető különbség?

Funkciók
WebClima vezérlőegység bármilyen légkezelő berendezés 
– legyen az egészen egyszerű vagy egy tejeskörű bonyolult 
rendszer - vezérlésére alkalmas.
REMAK légkezelő berendezések vezérlésére optimalizáltuk 
és valamennyi általános kialakításra alkalmazható. Hibátlanul 
biztosítja a komplex hőmérséklet- és nedvességtartalom 
szabályzását, a ventilátorok teljesítményének szabályzását 
frekvenciaváltókkal vagy kétfordulatú motorokkal.
A berendezésk üzemmódja lehet folyamatos (manuális) vagy 
program alapján vezérelt. Az üzemmód bármikor, egyetlen 
kattintással megváltoztatható. Bővebben a Program- és Időmód 
fejezetben. 

Szabályzás
A vezérlőegység biztosítja a teremlevegő hőmérséklet 
szabályzását visszacsatolt (kaszkád) szabályzással, alap esetben 
akár egyszerre négy szabályzott folyamat alapján: fűtés + hűtés 
+ hővisszanyerés + visszakeverés. Továbbá lehetőség van olyan 
funkciók kihasználására is, mint elő- és utófűtés. A hőmérséklet 
szabályzása 3 szinten történhet (hőmérsékleti szabályozási 
szintek), melyek bármikor szabadon változtathatóak. 

A hőmérséklet három szinten szabályozható (hőmérsékleti 
üzemmódok), melyek beállított értékei bármikor könnyen 
megváltoztathatóak.

Szerviz és Rendszergazdai beállításoknál valamennyi 
szükséges szabályzási paraméterek és állandók elérhetőek 
az adott rendszer szabályzásának optimalizálása érdekében. 
Például a megszokott befújt levegő felső és alsó hőmérsékleti 
határértéinek megadásán túl lehetőség van a a visszatérő 
fűtővíz hőmérsékletének korlátozására.
  

Kézi Vezérlés Változata
Szükség esetén vagy olyan helyeken, ahol 
nincs lehetőség a légkezelő berendezés 
számógéphez vagy internethez való 
csatlakozására, lehetőség van helyi 
vezérlésre HMI kezelő felület segítségével. 
Egy rövid oktatás után a berendezés 
vezérlése a HMI eszkösszel is rendkívül 
egyszerűvé válik.

 
Egyszerű Kokfiguráció
Minden vezérlőegység a gyárban a konkrét légtechnikai 
berendezés funkcióinak megfelelően van kialakítva. 
Lehetőség van a gyári beállítások optimalizálására, melyet 
a strukturált menü segítségével a hozzáférési jogokkal 
rendelkező személy végezhet. Maga a beállítás egy egyszerű 
és problémamentes folyamat, amely az internetes böngészői 
felületen a szokásos szabványok betartása mellett történhet.

http://www.webclima.eu

hozzárendelhető.

Automatikus Kiválasztás
Amennyiben a légkezelő berendezés kiválasztása az 
AeroCAD programban történt, úgy a szükséges automatika 
rendszer kevesebb mint egy perc alatt kiválasztható. A 
kiválasztási folyamat teljes egészében automatikus és 
hibamentes, melynek eredménye egy bekötési sémát és 
szükséges vezeték kiírást tartalmazó teljes automatika 

dokumentáció, valamint a vezérlőegység pontos gyártási 
specifikációja.

Gazdaságos Üzem Kedvező Áron
A WebClima a kategóriájában egyedülálló megoldásokat 
kínál hihetetlenül kedvező áron. Ára az olyan vezérlő 
egységekéhez hasonlítható, melyek a WebClima funkcióinak 
csak a töredékét tartalmazzák. Kivételes tulajdonságainak 
köszönhetően (távoli beavatkozási lehetőség bárhonnan 
bármikor, programmód vezérlés, többszintű hőmérséklet 
szabályzás, ventilátor fordulatszám szabályzás) lehetővé 
teszi az üzemmódok optimalizálását miáltal az üzemeltetési 
költésgek csökkentését.

Légkezelő vezérlés egérrel

Védelem és Figyelmeztetés
Védelem: WebClima megbízhatóan biztosítja valamennyi csatolt 
komponens védelmét (pl. ventilátormotor, elektromos vagy vizes 
fűtő,  előfűtő, hővisszanyerő, stb.). A fő melegvizes hőcserélő 
védelmét növeli az aktív fagyvédelmi funkció, valamint a 
hőcserélő előmelegítése a berendezés indítása idején.

FIgyelmeztetés: Az üzemeltető személyzet tájékoztatása 
érdekében elengedhetetlen az üzemi állapotok és hibajelzések 
vizuális megjelenítése a vezérlő webes felületen. Hasznos és 
komfortos funkció az e-mailes hiba értesítés, mely használata 
továbbra is egyszerűbb mint az SMS értesítés. Kiegészítő 
funkcióként lehetőség van az alap üzemi állapotok esetleges 
kijelzése LEDek segítségével a választott Ore1 távvezérlőn, vagy a 
HMI helyi kezelő felületen.

Program- és Időmód
WebClima vezérlő rendszer a berendezlések vezérlését 3 
időprogramm alapján képes a végezni, amennyiben a légkezelő 
vezérlése program üzemmód alapján történik. Alapesetben a 
napi időprogramot a beállított. Magasabb prioritású a heti-, a 
legmagasabb az éves időprogram. Az időprogramok beállítása 
a vezérlő felület táblazatainak segítségével rendkívül egyszerű. 
A felhasználó könnyű tájékozódását a menüben az aktív vezérlő 
üzemmód kmegjelölése is segíti. A program mód gazdag beállítási 
lehetőségei: 

• 8 kapcsolási pont (intervallum) a napi programban 
• 7 intervallum a heti programban 
• 6 intervallum az éves programban
Valamennyi intervallum esetén (kapcsolási pont) lehetőség van az 
üzemmód és a hőmérséklet különböző beállítására. 
A frekvenciaváltóval ellátott vagy a kétfordulatú motorral 
rendelkező ventilátorok esetén a ventilátor fordulatszáma is 
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Csatlakozzon a saját légkezelő berendezéséhez!

Vezérlés és Üzemeltetés
A webes felület az egyedülállóságának és a modern dizájnnak 
köszönhetően minden szempontból biztosítja a szabályzás teljeskörű 
komfortját. A kommunkikációs nyelv természetes megválasztható, 
alap esteben angol, cseh és orosz nyelvek közül választhat. 
Mivel a kiegészítés nem ütközik akadályba, hamarosan további 
kommunkikációs nyelvek is elérhetőek lesznek. 

Távfelügyelet
A távfelügyelet a hálózati vagy internetes csatlakozást kihasználva 
lehetővé teszi a berendezés korlátlan távoli hozáférését. Segítségével 
a berendezés könnyedén ellenőrzhető, vezérlhető és beállítható. 
WebClima valamennyi változtatásról értesít és a jelentéseket archiválja. 
Hiba esetén automatikusen e-mail üzenetben értesít. A távoli 
elérhetőség bárhonnan és bármikor lehetővé teszi az üzemmódok 
optimalizálását, ezáltal biztosítja az üzemeltetési költségek ellenőrzés 
alatt tartását.

REMAK a.s.
Zuberská 2601, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: 571 877 778, fax: 571 877 777
www.remak.eu


