Energy Controller

Introduktion
Har du et tænd og sluk ur? Hvis du har, hvor ofte har du så ændret det efter dit behov? Ved du hvordan det betjenes?
Ved du hvordan det er indstillet lige nu?
Med Energy Controller styres energikilderne nemt og sikkert fra PC af personer der er tildelt adgang til systemet. På
den måde har du totalt overblik og alt er let tilgængeligt og brugervenligt. Der opnås besparelser ved at indføre Energy
Controller til styring af f.eks. lys og udluftning i produktionshaller, lagerlokaler, mødelokaler, kontorer, konferencerum,
butiksarealer, kantiner o.l. ligesom du nemt styrer udendørs lyskilder. Med Energy Controller kan du på helligdage og i
ferieperioder lukke afdelinger helt ned, ligesom du nemt og enkelt kan regulere dit forbrug på særlige mærkedage, korte
eller lange åbningstider eller holde temperaturen i enkelte lokaler til f.eks. forældremøder o.l. – ændrer planerne sig,
kan du med få manøvrer ændre dine indstillinger igen. En ny og let tilgængelig styring af lys, varme, ventilation,
standby forbrug o.l.
Giv din virksomhed mere luft i budgettet. Skru ned for dine samlede energiudgifter og få styr på dit energiforbrug.
- Med Planner4You timer spares mange penge på dit energiforbrug.

Hardware
•

8 udgange (3-50VDC – afhængig af ekstern strømforsyning) (5VDC med medfølgende strømforsyning)

•

6 programmerbare ind-/udgange (3VDC)

•

1 x 10/100mbit Ethernet (RJ45)

•

2 x USB 2.0
o For tilslutning af understøttede trådløse netkort, m.m.

•

Strømforbrug ca. 3W
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Software
•

Betjenes ved hjælp af et enkelt og overskueligt webinterface.
Kompatibelt med:
o Windows, Mac OS, Linux, iOS (iPhone/iPad) og Android
(smartphones og tablets).

•

Flerbruger system med håndtering af flere adgangsniveauer

•

Grafisk kalender viser en uge oversigt over alle udgange

•

Listevisning af regler

•

Hver udgang kan programmeres individuelt via. kalender og et
regelbaseret system:
o Regler baseret på tilstand af indgange eller netværksressourcer.
o En gangs regler specificerer én bestemt dato og tidsinterval.
o Regler med gentagelsesfunktion kan opsættes til dagligt, bestemte
ugedage, månedsdage, osv. Gentagelsesfunktioner:
 Daglig
 Ugentlig (valgfri dage)
 Månedlig (dato eller dag/uge)
 Årlig (dato eller dag/uge/måned)
 Valgfri trin i alle ovennævnte funktioner

•

20 prioritets niveauer (10 forbeholdt administrator brugeren)

•

Softwaren kan opgraderes online og uden nedlukning af systemet

•

Flere systemer kan via netværk sammenkobles og samles i ét interface

