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Moduł internetowy VLAN

KARTA PRODUKTU 

VLAN to zintegrowany system komunikacji sieciowej wykorzystują-
cy protokół komunikacyjny C14 oraz specjalny moduł internetowy. 
Moduł umożliwia monitoring oraz zdalną kontrolę ustawień centrali 
wentylacyjnej. 

Moduł VLAN (iNEXT) umożliwia:
•  zdalną komunikację z centralą wentylacyjną za pośrednictwem 

przeglądarki internetowej, a w przypadku centrali Euros także 
poprzez aplikację mobilną (na smartfona).

•  odczyt aktualnych parametrów centrali (np.: odczyt z czujników 
temperatury)

•  sterowanie wydajnością centrali (zmiana biegów, tryb wietrzenia)
•  programowanie tygodniowego harmonogramu pracy
•  zdalny dostęp do wszystkich ustawień użytkownika
•  zdalny dostęp do ustawień serwisowych dla instalatora
•  sterowanie klapą bypass

Aby zapewnić komunikację z Internetem niezbędne jest podłączenie 
modułu do urządzenia dostępowego posiadającego złącze Ethernet 
– takiego jak router, modem sieci komórkowej 3G/4G.  
Dzięki takiemu połączeniu użytkownik zyskuje możliwość obsługi 
centrali wentylacyjnej on-line z dowolnego miejsca. Do zdalnej ob-
sługi modułu centrali wentylacyjnej poprzez moduł VLAN niezbędne 
jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz możliwością obsługi 
przeglądarki internetowej (komputer stacjonarny, laptop, tablet, 
telewizor, smartfon).

Dodatkowe wyposażenie central 

Nagrzewnica wstępna VGRZH, VGER415

Nagrzewnica wstępna z modułem sterującym to ele ment dodat-
kowy centrali. Gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej 0°C, 
grzałka podgrzewa nawiewane powietrze zapobiegając za mrożeniu 
wymiennika i nieprawidłowemu działaniu urządzenia. Grzałka zostaje 
załączona przez sterow nik w bezpiecznym momencie na podstawie 
odczytów z czujników umieszczo nych wewnątrz urządzenia,  
zaś moduł sterujący określa optymalny czas pracy nagrzewni cy  
i tym samym ogranicza zużycie energii. Takie rozwiązanie pozwala  
na szybkie nagrzewanie i możliwość utrzymywania stałej tempera-
tury nawet przy dużej zmienności przepływu powietrza. Charaktery-
styczną cechą jest funkcja samoregulacji oraz bardzo duża żywot-
ność nagrzewnicy.

 VGRZH VGER415

Napięcie robocze 230 V AC 230 V AC

Moc znamionowa 2 000 W 2 000 W

Prąd maksymalny 11,8 A 11,8 A

Wytrzymałość elektr. 1 800 VAC/10mA/s 1 800 VAC/10mA/s

Zgodność z normą EN 60335-1 EN 60335-1

Model nagrzewnicy Przeznaczenie

VGRZH
ZEPHYR 405

ZEPHYR 605

VGER415 EUROS 415

DANE TECHNICZNE KOMPATYBILNOŚĆ NAGRZEWNIC

VGRZH

VGER415


