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Ventilationskontroll med full koll

Det får du när du använder Welairs nya IDS2 där funktion, 
kvalitet, teknik och användarvänlighet sätts i första rummet.

Gränssnittet och kontrollerna möjliggör maximal överblick och 
snabba justeringar med hjälp av en smart handhållen kontrolldosa. 
Snygga, grafiska bilder som på ett mycket lättförstått sätt ger 
användaren all information finns inbyggt i systemet och inga 
ytterligare program behövs. Kopplar du den till en vanlig PC får du 
dessutom, via din vanliga webbläsare, tillgång till fina, dynamiska 
flödesbilder, loggning av senaste veckans driftsförhållanden och 
fullständig kontroll över systemet via Internet. Även om du befinner 
dig på andra sidan jordklotet.

Vi har tänkt till för att du ska slippa tänka så mycket. 
Temperatur- och tryckgivare, styrning av roterande värmeväxlare, 
frekvensomriktare till fläktmotorer och reglercentral; allt är inbyggt 
i aggregatet och klart för driftsättning. För ett optimalt användande 
som är kostnadseffektivt. Du får överlägsen ventilation till minimal 
energiförbrukning och uppstår fel finns det ett intelligent larmsystem 
som gör dig uppmärksam på det omedelbart. Om systemet behöver 
uppdateras sker det via ett vanligt SD-minneskort.

Welair IDS2 kan programmeras så att systemet kan styras utifrån 
fem nivåer beroende på användare. Du kan anpassa tillgången till 
åtkomst utifrån behov. 

Inbyggd användarmanual. Alla menyer som användaren kommer i 
kontakt med har hjälptexter som förklarar funktionen. Vid framtida 
uppgraderingar uppdateras även texterna. 

BUS-systemet som används för installationen är snabbt och enkelt 
och lätt att underhålla. 

Via ett SD-minneskort får du de senaste uppgraderingarna. Det är 
ett både flexibelt och smidigt system. 

Den processor som styr Welair IDS2 är kraftfull och gjord för att vara 
fullt tillräcklig för behov långt in i framtiden. 

Att Welair IDS2 är enkel att lära sig och handha gör att 
inlärningsprocessen blir minimal för servicepersonalen.

FrekvensomformareFläktstyrning VVX-styrning

VVX-motor Master Frekvensomformare

Värmeväxlare Handterminal

Värmebatteri

Fläktstyrning
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Welair ids2

Den inbyggda styrutrustningen är förberedd för att klara de flesta förekommande reglerfall och har ett 
användargränssnitt som de flesta förstår sig på. Följande egenskaper finns redan från början:

• Enkel design med avancerat innehåll för hög användarvänlighet.
• Temperaturreglering, bl.a. konstant tilluftsreglering, från luftsreglering och rumsreglering
• Luftmängdsreglering, bl.a. konstant flöde, tryck och CO2.
• Utekompensering av luftmängd
• Kylforcering (ökad luftmängd vid kylbehov)
• Sommarnattkyla (frikyla nattetid)
• Mätning och övervakning av filtertryckfall
• Brandfunktioner
• Möjligt att tvångsstyra fläktar, ventiler, värmeväxlare mm.
• Kontinuerlig övervakning av alla funktionsdelar
• Alla mätvärden är avläsningsbara
• Larm- och driftslogg
• Kommunikation via Modbus och TCP/IP
• Inbyggd webbserver….och mycket mer

FrekvensomformareFläktstyrning VVX-styrning

VVX-motor Master Frekvensomformare

Värmeväxlare Handterminal

Värmebatteri

Fläktstyrning
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Dimensionering 
 
För utförliga data används aggregatvals-
programmet Welair Designer som hämtas 
kostnadsfritt på vår hemsida: www.welair.se där 
presenteras samtliga data och mått samt en utförlig 
energiberäkning med LCC-Kalkyl. Aggregatritningar
i 3D kan även erhållas, för användning i Auto-cad.


