
DESCRIERE TEHNICĂ
•Dimensiuni, gol montaj și greutate 

• Restricții de utilizare
- Temperatura de funcționare: -10° până la +50°C.
- În cazul montării la exterior se va dispune 

amplasarea unei viziere de ploaie. 

VENTILAȚIE TERȚIARĂ

GAMĂ
• 1 model: telecomandă tactilă cu potențiometru. 

APLICAȚIE / UTILIZARE
• Telecomandă(tactilă) ca potențiometru IP54/54 pentru ventilator 
echipat cu motor EC.
• Control prin semnal 0-10V pentru o distanță de racordare de până 

la 10 m.
• Control prin semnal PWM  pentru o distanță de racordare de până la 
40 m. 
• Este posibil controlul cu un variator de tensiune sau frecvență dotat 
cu intrare 0-10 V (prezența unui contact).

CONSTRUCȚIE/COMPOZIȚIE
•  Cutie

- Plastic ABS-V0 conform UL-94. 
- Culoare Alb RAL 9003.
- Indice de protecție IP54 conform NF EN 60529. 

• Panoul de comandă din partea frontală:
- Afișare viteză moto-ventilator prin LED.
- 5 taste de control.

• Alimentare generală: 12 - 24Vdc.
• Ieșire 0-10V  cu interval de variație reglabil (Vmin și Vmax 

reglabile).
• Variație liniară a tensiunii între Vmin și Vmax.
• Ieșire statică pentru controlul modului pornire/oprire.
• Ieșire statică pentru auxiliar (Corp de iluminat...). 

AVANTAJE
•  Compatibil cu toate ventilatoare EC France Air.
• Reglarea debitului este posibilă intr-un interval de la 0 la 100%.
• Indicatoare luminoase asupra vitezei de funcționare.
• Montaj incastrat sau aparent de perete.
• Funcționare până la distanța de 40 m.
• Instalare exterioară posibilă cu o viziera apărătoare de ploaie.
• Control mod pornire/oprire datorită contactele integrate.

EVOLYS®  TOUCH (TACTIL)
Telecomandă tactilă pentru ventilator EC 

MONTAJ 
În perete 

INSTALARE VERSIUNE 
Interior Variație viteză ECM 
Exterior 0-10 V sau PwM

MONTAJ ȘI RACORDARE
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tastatură

Cadru suport 
Tastatură + cutie de 

montare 

Dispozitiv 
AUX 24 Vdc 

Dispozitiv 
on/off 24 Vdc 

MOTOR ECM 0-
10V sau PWM 

ALIMENTARE 
24Vdc 

www.france-air.ro




