
LINHA EV3 DE CONTROLADORES DE TEMPERATURA PARA RESFRIADOS E CONGELADOS
Teclado touch-screen sem botões mecânicos impedindo a entrada de água pelo frontal e conferindo grande durabilidade
e robustez. Display maior com ícones coloridos para facilitar identificação de status por leigos. Podem ser configurados 
rapidamente usando a chave EV3KEY. É possível gravar/restaurar os parâmetros do fabricante do equipamento. Possui 
tecla exclusiva no frontal para desligamento do equipamento. Bloqueio automático do teclado para evitar alterações 
indesejadas e possibilidade de alteração da senha de acesso para um valor  exclusivo do fabricante. Modo de baixo
consumo que confere um apelo sustentável ao equipamento. Função de economia de energia após intervalo sem uso. 
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Climatização -  - Refrigeração Foodservice
Telefone: (11) 3858-8732

www.everycontrol.com.br

Refrigeração
CÂMARAS FRIAS - MONOBLOCOS - BALCÕES E EXPOSITORES - CENTRAIS FRIGORÍFICAS - ULTRACONGELADORES - RESFRIADORES 

EV3X21N7 - Controlador para RESFRIADOS, F.L.V., LATICÍNIO, SALA DE PREPARO e ESTUFAS DE AQUECIMENTO Com profundidade de 33mm, facilita a instalação. 
Possui uma saída de refrigeração, uma sonda de temperatura e uma entrada digital / sonda auxiliar. Pode realizar degelos automáticos por parada da refrigeração.
EV3B23N7 - Controlador para produtos CONGELADOS. Possui 3 (três) saídas de controle para refrigeração, degelo e ventiladores do evaporador e 2 (duas) sondas, 
sendo, uma para controle da refrigeração e a outra para final de degelo e controle dos ventiladores.
EV3224N9 - Controlador para produtos CONGELADOS com RTC relógio em tempo real e função economia de energia. Possui 4 (quatro) saídas de controle para 
refrigeração, degelo, ventiladores do evaporador e alarme, até 3 (três) sondas, sendo, uma para controle da refrigeração, uma para final de degelo e controle dos
ventiladores e uma para condensador. Possui também porta de comunicação RS485 ModBus-RTU. 
EV3292N7 - Controlador compatível com sistema                (conversor WiFi EVIF25TWX), para produtos RESFRIADOS com desliga-
mento dos ventiladores ou para CONGELADOS com ventilação constante. Possui 2 (duas) saídas para controle da refrigeração e degelo
ou ventiladores e 2 (duas) sondas, uma de controle e a outra para final de degelo e controle dos ventiladores.  
EV3294N9 - Controlador compatível com sistema                (conversor WiFi EVIF25TWX), para produtos CONGELADOS. Possui 4
(quatro) saídas de controle para refrigeração, degelo, ventiladores do evaporador e alarme, até 3(três) sondas, sendo, uma para
controle da refrigeração, uma para final de degelo e controle dos ventiladores e uma para condensador.
EV3W24N9R - Controlador para CONGELADOS com porta ETHERNET para conexão com sistema                e rede para mais
outros 10(dez) controladores numa rede RS485 ModBus-RTU master. Possibilita o registro de dados, o acesso pela internet e envio de alarmes sem um computador.  
                                                               nanoFRIGO - Controlador para controle completo de sistema frigorífico e suas proteções. Gerencia válvula solenóide, 
                                                               compressor, degelo, ventiladores do evaporador e do condensador e alarme. Possui transdutores de pressão de alta e baixa e
                                                               sondas de temperatura para ambiente, evaporador (degelo), linha de sucção, linha de líquido e externa com calculo de
                                                               superaquecimento e subresfriamento. Diagnóstico de falha para identificação de alarmes de funcionamento instantâneos.
                                                               nano ULTRA - Controlador para Ultracongelador ou túnel de congelamento. Realiza congelamento ou resfriamento rápido
                                                               com final de processo por tempo transcorrido ou por temperatura do produto. Possui função conservação após o processo. 
                                                               nanoREDUNDÂNCIA - Controlador de rodízio de equipamentos e alarme para sistemas críticos. Gerencia até 4(quatro)
                                                               sistemas com alarme visual e sonoro local e remoto com reset manual.

TERMÔMETROS E TERMOSTATOS PARA REFRIGERAÇÃO 
              Termostato regulável com caixa                                      Termômetros retangulares 58x25mm               Termômetros digitais      
                 BT TRC 35L                                                                 -40/40ºC com tubo capilar                              BT TLP 10P - LCD para painel
                 -35/35ºC com setpoint configurável                                 BT ROF 4015B - Branco, capilar 1,5m        -50/70ºC com sonda 1,5m 
                 e diferencial fixo de 2ºC.                                                  BT ROF 4030BFC - Branco, capilar 3m       e 2 baterias
                                                                                                                                                                               BT 101 N220 - LED para painel
Termostato regulável modelo Tr2                        Termômetros redondos, -40/40ºC com tubo capilar                       58 x 26mm, 220Vac, -49/99ºC                   
BT 540043                                                     BT D25R 40 (25mm),                                                                 com sonda 1,5m
-30/30ºC com tubo capilar de 1m,                     BT D52R 40 (52mm),                                      BT TDS 20 
com manopla para embitir e                              BT D60R 40 (60mm)                                       SOLAR retangular de sobrepor.
contato NA/NF 15A(2,5)@250V                         BT D80R 40 (80mm)
                                                                         BT D100R 40 (100mm)                                   BT TDS 30 - SOLAR redondo para painel

LINHA ECQ DE QUADROS DE COMANDO
Montamos quadros de comando e/ou potência para câmaras frias, unidades condensadoras, balções e expositores frigoríficos, racks de
compressores (centrais frigoríficas), sistemas centralizados e sistemas críticos de rodízio e alarme. Fornecemos o projeto elétrico com
instruções de conexão. O quadros de comando facilitam a instalação tanto com os períféricos como com a parte d potência. 
Os quadros com potência são completos com disjuntores, contatoras e proteções, dimensionados para o seu equipamento.             

CONTROLES PARA CENTRAIS FRIGORÍFICAS - RACKS DE COMPRESSORES - UNIDADES CONDENSADORAS 
                       nanoRACK - Controlador para até 4(quatro) compressores/ventiladores com medição de pressão de sucção e descarga, temperatura
                       de sucção, descarga, linha de líquido e externa. Entrada de falha individual por compressor e saídas para até 2(dois) inversores.
                       nanoRACK+ Controlador para até 7(sete) compressores/ventiladores com até duas pressões de sucção e uma descarga, temperatura
                       de sucção, descarga, linha de líquido e externa. Entrada de falha individual por compressor e saídas para até 3(três) inversores.
                       oemRACK - Controlador para até 6(seis) compressores/ventiladores com até duas pressões de sucção e uma descarga, temperatura
                       de sucção, descarga, linha de líquido e externa. Entrada de falha individual por compressor e saídas para até 3(três) inversores. 
                       Alarmes e proteções descritos na tela. A configuração do hardware é fácil e intuitiva. Cálculo de superaquecimento e subresfriamento,
                       delta T do condensador, condensação flutuante e programação de economia de energia e estatísticas dos compressores.
                       kiloRACK - Controlador para até 12(doze) compressores com até 4(quatro) válvulas de capacidade e 12(doze) ventiladores em até
                       duas sucções e uma descarga, temperatura de de sucção, descarga, linha de líquido e externa. Entrada de falha individual por 
                       compressor e saídas para até 3(três) inversores. Pode ser usado para compressores parafuso, semi-herméticos ou herméticos.

CONTROLE CENTRALIZADO OU SEMI-CENTRALIZADO PARA SUPERMERCADOS (VAREJO) OU PARA MULTI-SPLITS
                                  smart - Controla até duas unidades condensadoras ou racks de compressores com até 12 compressores com ou sem inversores de
                                         freqüência e até 12 grupos de ventiladores do condensador com inversores de freqüência e até 80 evaporadores, balcões expositores ou
                                         câmaras frias configurados para Salas de preparo, F.L.V., Resfriados, Laticínios, Frios, Carnes, Congelados, Sorvetes. 
                                         Podem controlar valv. solenóide, degelo elétrico ou a gás quente e ventiladores do evaporador com uma ou duas sondas de temperatura.
                                         Entrada de abertura de porta. Programação semanal pode reduzir a capacidade em horários de pico ou fora de operação.
 
SISTEMAS DE SUPERVISÃO REMOTO UNIVERSAL (Funciona com qualquer controlador ModBus)
RICSbox  - Sistema de monitoramento autônomo com registro, gráficos, alarmes e acesso pela rede ethernet. S.O. LINUX
                   com software SCADA embarcado com licença gratuita, com usuários, variáveis e telas ilimitadas.
               EPoCA - Sistema de monitoramento pela internet para acesso remoto, registros e alarmes. Se conecta a internet 
               via WiFi (EVIF25TWX) ou via ethernet (EV3W24N9R). Consulte controladores compatíveis.
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Foodservice
BALCÕES E EXPOSITORES - ULTRACONGELADORES - FERMENTADORAS - FORNOS - FRITADEIRAS - ESTUFAS - GRELHADORES - CHAPAS

TERMÔMETROS E TERMOSTATOS PARA AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO 
Termostatos regulável com tubo   BT540010 (0/90ºC), BT540160 (0/120ºC)                                                     Temostato regulável com tubo capilar 914mm,  
capilar de 1m, contato NA/NF     BT540020 (50/300ºC), BT540140 (40/210ºC)                                               contato NA/NF de 30A@250V
de 15A(2,5)@250V;                      BT540030(0/40ºC), BT540043 (-30/30ºC)                                  BTTR2012030 (20/120ºC) BTTR5030030 (50/300ºC)
 
CONTROLES DE TEMPERATURA PARA BALCÕES E GELADEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL
                                        EV3X21N7 - Controlador para resfriados (degelo natural) ou aquecimento com teclado touch, tecla exclusiva para ON/OFF e função de
                                             economia de energia e baixo consumo. Frontal resistente para cozinhas. Versão com controle de refrigeração e  ventiladores (EV3B22N7)
                                          EV3B23N7 - Controlador de temperatura para congelados com teclado touch, tecla exclusiva para ON/OFF e função de economia de
                                             energia e baixo consumo com comando do compressor, degelo a resistência ou gás quente e ventilador. Frontal resistente para cozinhas. 
                   EV3SB54N9 - Controlador dividido com IHM e placa de potência para congelados com teclado touch, tecla exclusiva para ON/OFF e 
                   iluminação com comando do compressor (on-off  e variável), degelo a resistência ou gás quente e ventilador. Frontal resistente para cozinhas.
EVJ204N7 - Controlador de temperatura com display grande e 6(seis) teclas touch controle de compressor, degelo, ventilador e iluminação. Entradas 
para microswitch de porta e multifunção além de buzzer de alarme e função super resfriamento. Suporte para gerenciamento remoto pelo sistema EPoCA. 

CONTROLADORES PARA ULTRACONGELADOR
                                       EV3802P7 - Controlador de temperatura compacto com gerenciamento do compressor, degelo ou ventiladores.   
                                               Entrada para microswitch de porta. Funções resfriamento ou congelamento com final por tempo ou temperatura
                                               da sonda espeto (produto) e conservação. Saída para sistema de monitoramento remoto 
                 EV3S844P9 - Controlador dividido com IHM compacta com dois displays LED e placa de potência para controle do compressor,
                    degelo elétrico ou gás quente, ventiladores e iluminação. Funções resfriamento ou congelamento HARD ou SOFT com final por
                    tempo ou temperatura da sonda espeto (produto) e conservação. Saída para sistema de monitoramento remoto
                    EVJ815P9 - Controlador compacto com display grande e seis teclas para acesso rápido para controle do compressor,
                    degelo elétrico ou gás quente, ventiladores, iluminação e resistência de porta. Funções resfriamento ou congelamento 
                    HARD ou SOFT com final por tempo ou temperatura da sonda espeto (produto) e conservação. Saida para sistema
EVCMC819P9E (vCOLOR819) - Controlador com Ihm de cinco polegadas touch-scheen colorida para ultracongelador, fermentadora, esterilizadora e cocção lenta.

CONTROLADORES PARA CÂMARAS DE FERMENTAÇÃO
                    EV3614N7 - Controle de refrigeração, aquecimento e injeção de umidade para o processo de fermentação de pães. Possui relógio em tempo real que
                    possibilita executar a programação para ciclos de 24, 48 ou 72 horas (padeiro noturno).

CONTROLADORES PARA FORNOS SIMPLES, COMBINADOS E PARA PANIFICAÇÃO
                 EV311J7 - Módulo de controle de temperatura para fornos com ajuste por encoder                               nanoPÃO - Controle para forno de teto e lastro
                 EV711D7 - Módulo de controle de tempo ou vapor) para fornos com ajuste por encoder                       nanoCOMBI - Controle para forno combinado
                
                                   EVCMC318J9E - Controlador completo para forno de teto e lastro com IHM touch-screen colorida de 5 (cinco) polegadas.
                                  EVCMC318J9E - Controlador completo para forno de teto e lastro com IHM touch-screen colorida de 7 (sete) polegadas.
                                   EVCLE305XXE - Módulo opcional para controle de bolier do controlador de forno
                                   EVCLE302XXE - Módulo opcional para controle de queimadores de gás do controlador de forno
                                   Controladores de última geração com IHM (tela) rápida com imagens de ótima resolução e controla todas as funções do forno, regulação de
                        temperatura precisa, controle de injeção de vapor, ventilação, iluminação, redução de fumaça, rotor giratório, saída de ar e receitas programadas.
                                          EVCMC33DJ2 - Controlador completo para forno combinado com IHM touch-screen colorida de 5 (cinco) polegadas.
                                          EVCLC33DJ2 - Controlador completo para forno combinado com IHM touch-screen colorida de 7 (sete) polegadas.
                                          EVCLE305XXE - Módulo opcional para controle de bolier do controlador de forno
                                          EVCLE302XXE - Módulo opcional para controle de queimadores de gás do controlador de forno
                                   Controladores de última geração com IHM (tela) rápida com imagens de ótima resolução e controla todas as funções do forno, regulação de
                                           temperatura precisa, controle de injeção de vapor, ventilação direta ou indireta, iluminação, redução de fumaça. Possui um livro de receitas
                                           multi-estágios para serem usadas ou também ciclo manual. Diversos ciclos especiais como pré-aquecimento, regeneração, resfriamento, 
                                           fermentação e diferentes ciclos de limpeza com até cinco estágios, receitas planejadas em agenda semanal. Entradas para sonda de produto
                                          (espeto), temperatura da câmara, temperatura de descarga, temperatura do boiler e diversas entradas de proteção. Porta USB multifunção. 

CONTROLADORES PARA FRITADEIRAS, GRELHAS, CHAPAS (CLAMSHELL) E ESTUFAS DE CALOR LATENTE (CONSERVAÇÃO)    
                   oemFRITADEIRA - Controlador para fritadeira de até 4 cubas com controle de temperatura inteligente, comanda relês de estado sólido e possui timers
                       de cozimento, além de entradas para botões externos e funções auxiliares. Possui até 12 receitas com nomes ajustáveis e pode ser reprogramado via USB.
                       oemGRELHA - Controlador para grelhas e chapas com até 8 posições de operação com controle de temperatura inteligente, comanda relê de estado
                       sólido e 8 timers de processo. Pode ser programado para uso com equipamento convencional ou clamshell com controle de elevação, possui porta USB.
                       nanoESTUFA - Controlador de temperatura inteligente com display LED para até 6 secções de conservação de alimentos e 6 timers para contagem do
                       tempo para utilização ou descarte.

MULTI-TEMPORIZADOR COM ALARME SONORO
              MULTITEMP6 - Tela de 3,5 polegadas touch-screen colorida para 6 (seis)                         MULTITEMP6+ - Tela de 3,5 polegadas touch-screen colorida para 
              temporizadores independentes com buzzer incorporado.                                                   6(seis) temporizadores independentes com botão e buzzer externo

CONTROLADORES UNIVERSAIS
                       EV3411M7 - Controlador com uma saída on-off ou proporcional, uma entrada digital e uma entrada universal (NTC, PTC, Pt100, PT-1000, TCJ, TCK, 
                       Ni 120, 0-10V e 4-20mA) porta serial para comunicação ModBus-RTU com conversor RSS485(EVIF22iSX) ou conexão com sistema 
EV3412M9 - Controlador com duas saída on-off e uma proporcional, uma entrada digital e uma entrada universal (NTC, PTC, Pt100, PT-1000, TCJ, TCK, Ni 120, 0-10V
e 4-20mA) porta serial para comunicação ModBus-RTU com conversor RSS485(EVIF22iSX) ou conexão com sistema
EV3421M9 - Controlador com uma saída on-off ou proporcional P.I.D. Auto-tunning, uma entrada digital e uma entrada universal (NTC, PTC, Pt100, PT-1000, TCJ, TCK,
Ni 120, 0-10V e 4-20mA) porta serial para comunicação ModBus-RTU com conversor RSS485(EVIF22iSX) ou conexão com sistema

CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA RESFRIADORES DE LEITE OU MÁQUINAS DE SORVETE
                     EV3143N7 - Controla a unidade consensadora (refrigeração) por temperatura e o temporizador do agitador
                     ECQ213E7xxx - Linha de quadro de comando completo para resfriadores de leite.

REGISTRADORES DE TEMPERATURA E UMIDADE (DATA-LOGGERS)
           BT DLP 4T
            Termômetro com registrador de temperatura portátil com conexão ao computador pela porta USB para baixar os registros.
           BT DLP 4TH 
           Termômetro com registrador de temperatura e umidade portátil com conexão ao computador pela porta USB para baixar os registros.



Especificações de Hardware:

Universais (NTC/PTC/4-20mA/0-10V/...)

Modelo do Hardware          

Contato com tensão

Contato Seco 3 / 5

PWM / 0,5 - 10V

Resistivas (NTC / PTC / PT-1000)

4-20mA / 0-20mA / 0,5-10V

Relê SPST (Contato Simples)

Relê SPDT (Contato Duplo)

Dados Técnicos Adicionais

Alimentação 12Vca/Vcc 24Vca/Vcc24Vca/Vcc 220-110Vca

IHM (display) incorporada

IHM´s Remotas

Resolução (pixels)

R.T.C. (relógio)

Modelo da IHM

Touch Screen

Buzzer

Porta Comunicação

Display Colorido

Software IDE

Código

320x240

IDE Ambiente de desenvolvimento de aplicativos
Download gratuito em www.everycontrol.com.br
O UNI-Pro3 é um ambiente de desenvolvimento integrado
para os controles da família C-PRO3, onde é possível
personalizar e criar complexos projetos para o controle de
diversas aplicações. Permite criar objetos e algorítimos de
comando; Desenvolver telas para os controles e IHM´s
remotas; Configurar a rede de controladores; Compilar,
verificar, formatar e fazer upload dos softwares nos
hardwares; Executar o “debug” do software para testes de
lógica; Criar e alterar bibliotecas de objetos e atualização de
versões; 

2xLEDnão/LCD

Porta de programação USB

sim

USB

320x240

Alimentação 24Vac/cc
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3 / 3

6 / 9
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3 / 4
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 7 / 11

6 / 7

6 / 7
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5

6

1

Porta CANopen (IHM ou expansão)

Porta RS485 ModBus - RTU

Real Time Clock (relógio tempo real)

não

sim simsim sim sim

1 / 21 / 20 / 1 2 / 2

não

microUSB

simnão/sim

não não não sim

sim

0

2

3

0 / 2

0 / 0

2 / 4

0 / 0 0 / 00 / 0

Intrabus CAN

Opcional

Porta Ethernet Webserver Modbus BACnet

sim sim não sim nãonão
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Climatização, Ventilação e iluminação
CHILLER - BOMBA DE CALOR - C.A.G. E FANCOIL - U.T.A. - DESUMIDIFICADORES - SALAS LIMPAS - HOSPITAIS - SISTEMAS CRÍTICOS

TERMOSTATOS AMBIENTE E TERMOSTATO DE SEGURANÇA
                     BT TA1 200 - Termostato 10ºC a 30ºC com LED indicativo                        BT TAV 103Q - Termostato com ON/OFF e 3 velocidades de ventilação
                     BT TA1 300 - Termostato 10ºC a 30ºC com chave ON/OFF                           BT TAV 113C - Termostato FRIO/CALOR e 3 velocidades de ventilação
                     BT TAV 101N - Termostato 10ºC a 30ºC com ventilação                           BT TAV 201S - Termostato duplo estágio com chave ON/OFF 
                     
                     BT DUO PLUS - Termostato ambiente 5/30ºC com agenda diária e um estágio de controle ON/OFF.
                       BT 578001 - Termostato ambiente 5/30ºC com agenda semanal e um estágio de controle ON/OFF.

INDICADORES DE TEMPERATURA E UMIDADE 
            BT TDM 2D                                                    BT THM 2R                                                                    BT THM 3R
            Termômetro digital LCD -50/70ºC para fixação             Termômetro / higrômetro e horário digital LCD -50/70ºC,                Termômetro/higrômetro e horário 
              em parede ou suporte de mesa, com medição             20/95%UR para fixação em parede ou suporte de mesa                  digital LCD -50/70ºC, 20/95%UR 
              de temperatura interna e temperatura externa             com registro de máxima/mínima e alarme                                        com registro de máxima e mínima.

BT 541510
Limitador rearme manual 90ºC

CONTROLADORES PARA CHILLERS OU BOMBAS DE CALOR
                     nanoCHILLER - Controlador para chillers, termo-reguladores ou bombas de calor. Gerencia até 2 compressores, válvula de gás quente, bomba de
                         circulação, condensação a ar ou a água. Entradas digitais para alarmes e falhas de fluxo, antigelo, alta e baixa pressão e térmico/sobrecarga por circuito.
                         Possui informação de alarmes com reset manual e acionamento do equipamento de forma local, remota ou por agenda semanal.
                         oemCHILLER - Controlador para chillers, termo-reguladores ou bombas de calor. Gerencia até 2 compressores, válvula de gás quente, bomba de
                         circulação, condensação a ar ou a água. Entradas digitais para alarmes e falhas de fluxo, antigelo, alta e baixa pressão e térmico/sobrecarga por circuito.
                     Possui histórico de alarmes com data e hora da ocorrência com reset manual e acionamento do equipamento local, remoto ou por agenda semanal.
                         kiloCHILLER - Controlador programável para chillers, termo-chillers ou bombas de calor. Configurável para 6 compressores, com até 4(quatro) válvulas
                         de capacidade, duas bombas de circulação, condensação a ar ou a água. Entradas digitais para falhas e alarmes. 
                         Possibilidade de histórico de falhas com data e hora da ocorrência, e comunicação com supervisório pela porta Modbus
                         Pode ter sua lógica modificada e acrescentadas expansões para se adequar a qualquer chiller do mercado.

CONTROLADORES PARA AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA GELADA (C.A.G. + FANCOIL) COM WEBSERVER
                                          nodeHVAC - Sistema configurável para gestão de Centrais de bombeamento de Água Gelada (C.A.G.)
                                          que promove controle e rotação de chillers (U.R.A.), bombas primárias, bombas secundárias e bombas
                                          de condensação. Gerencia fan-coils ou U.T.A. com controle de temperatura, umidade e ventilação, pode
                                          gerenciar sistemas de termo-acumulação com agenda semanal. Possui entrada para chave Manual/Auto,
                                          status individual por equipamento e saídas proporcionais para inversores e válvulas proporcionais.
Pode ser programado para qualquer instalação, inclusive com controle diferencial de pressão de ar. O Webserver possibilita 
visualização e alteração de setpoints e agendas pela rede ethernet, registro dos dados e falhas.

CONTROLADORES PARA UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR, DESUMIDIFICADORES, ISOLAMENTO E ROOFTOPS  
                     nanoUTA - Controlador de temperatura, umidade e ventilação para unidades de tratamento de ar com 6 ou 7(+) 
                         cargas de controle ON/OFF (refrigeração, aquecimento, desumificação, umidificação, ventilação e renovação) e 2
                         ou 4(+) proporcionais para válvulas de água gelada/quente, reles de estado sólido, inversores e umidificadores. 
                         Possui porta com protocolo ModBus-RTU para conexão com supervisórios e acionamento automático por agenda. 
                         oemUTA - Controlador de temperatura, umidade e ventilação para unidades de tratamento de ar com até 6(seis) 
                         cargas de controle ON/OFF (refrigeração, aquecimento, desumificação, umidificação, ventilação e renovação) e 4
                         proporcionais para válvulas de água gelada/quente, reles de estado sólido, inversores e umidificadores. Com histórico
                         de alarmes com data e hora da ocorrência e tela colorida para facilitar a operação pelo operador. 

SENSORES E TRANSDUTORES DE TEMPERATURA, UMIDADE, CO2, PRESSÃO DE AR, PRESSÃO DE FLUÍDO
              EC PRS R10A - Pressão dif. de ar 0-1000 Pa (ventilação)             ECPDAR                                      EVHTP523 - Umidade e temperatura 4 a 20mA
              EC PRS R20A - Pressão dif. de ar 0-250Pa (salas)                        Pressostato dif. de ar 1NANF                   EVHP523 - Umidade Relativa 4 a 20mA

                  EC SND 591F - Sonda de temperatura ambiente                                  EVPT530M00 - Pressão de fluido 0-10bar 4a20mA               BT TCP W08 
                  EC SND 501F - Sonda de temperatura imersão                                     EVPT530M02 - Pressão de fluido 0-30bar 4a20mA               CO2 0-3000ppm
                  EC SND BRACELETE - Sonda de temperatura para tubo                       EVPT530M03 - Pressão de fluido 0-50bar 4a20mA              4 a 20mA

PASS THROUGH - CONTROLADOR PARA INTER-TRAVAMENTO DE PORTAS DE PASSAGEM EM SALAS LIMPAS
                oemPORTAS - Controlador para inter-travamento de portas para passagem em salas limpas. Impede que duas portas 
                   sejam abertas ao mesmo tempo. Gerencia fechaduras, botões de abertura e sensores de até 4(quatro) portas, iluminação de informação de porta aberta e 
                   um sistema de ventilação e/ou esterilização. Trabalha com eletroímã e possui alimentação 115/230Vac para ser conectado diretamente a um nobreak.     

CONTROLADORES PARA DATA CENTERS, C.P.Ds., PAINÉIS ELÉTRICOS OU SISTEMAS CRÍTICOS
                     EV3B22 - Controlador de temperatura para gerenciamento da climatização com saída de alarme externo e entrada de falhas.                          
                         nanoREDUNDÂNCIA - Controlador para alarme de temperatura com rotação de sistemas de ar condicionado, pode controlador até 4 sistemas e 
                         possui entradas de falha disparar o alarme e promover a atuação do sistema reserva. Possui reset manual de falha e buzzer interno. 
                         Opção nodeREDUNDÂNCIA com conexão ethernet e envio de e-mails de alarme.    

CONTROLADOR PARA ILUMINAÇÃO
            kiloLUZ - Controlador para sistemas de iluminação, controla o acionamento de até 7 circuitos com agenda semanal e feriados. Tem também a possibilidade
               de utilização de transdutor de luminosidade para alteração da intensidade automaticamente em locais com claridade externa. Também pode ser utilizado para
               acionamento automático de qualquer tipo de equipamento que precise ser acionado por agenda horária semanal com duas faixas diárias.

PROJETOS DE AUTOMAÇÃO CUSTOMIZADOS E QUADROS DE COMANDO
Desenvolvemos soluções sob encomenda para a sua aplicação. Com mais de 20 anos de experiência, propomos soluções de última
geração para que seu projeto possa se diferenciar dos concorrentes trazendo ganhos de eficiência com lógicas complexas e ao mesmo
tempo extrema simplicidade para que o operador não tenha dificuldades no dia-dia e também disponibilidade total de informações para que a equipe de manutenção
possa trabalhar rapidamente e de forma acertiva, assim reduzindo a ocorrência de falhas não previstas. Desenvolvemos também telas para webserver e IHM para que
seu projeto tenha possibilidade de monitoramento pela internet. Realizamos também tageamento e desenvolvimento de telas para RICSbox. Desenvolvemos também
projetos de automação completos para sistemas prediais com gerenciamento da climatização, com controle de temperatura e umidade e qualidade do ar, da ventilação
e da exaustão, com pressão positiva e pressão negativa, da energia elétrica e da iluminação. Fornecemos soluções em diversos níveis; somente hardware sem software,
hardware com software desenvolvido, ou também projeto elétrico com quadros de comando prontos para instalação tanto para OEM quanto para instaladores.

A.I. - Entradas Analógicas

D.I. - Entradas Digitais

A.O. - Saídas Analógicas

D.O. - Saídas Digitais

Climatização -  - Refrigeração Foodservice
Telefone: (11) 3858-8732

www.everycontrol.com.br

Automação
CONTROLADORES PROGRAMÁVEIS - IHMs - EXPANSÕES DE ENTRADAS E SAÍDAS - WEBSERVERS - SUPERVISÓRIOS SCADA
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PERIFÉRICOS, TRANSDUTORES, SONDAS E ACESSÓRIOS
ECSND5100: Sonda de temperatura para evaporadores
ECSND500F: Sonda de temperatura para ambientes úmidos ou imersão 
ECSND590F: Sonda de temperatura para ambientes de média temperatura
ECSND0110: Sonda de temperatura para ultra-congeladores (-50/120ºC)
ECSND013A2: Sonda de temperatura espeto em aço inox para produto
ECSND4401: Sonda de alta precisão PT-1000 para alta/baixa temperatura,
para aquecimento até 0 a 300ºC.
EVPT530M00: Transdutor para baixa pressão/sucção  saída 4 a 20 mA
EVPT530M02: Transdutor para alta pressão/descarga saída 4 a 20 mA

EVHP523: Transdutor de umidade 5 a 95% UR saída 4 a 20 mA
EVHTP523: Transdutor de umidade 5 a 95% UR e temperatura -20 a 70ºC
BTTCPW08: Transdutor de CO2 de 0 a 3000 ppm 24V com saída 4a20mA
e relê de alarme NC/NO, saída proporcional e porta Rs485
ECPRSR10A:Transdutor de pressão diferencial 0-250Pa saída 4 a 20 mA
ECPRSR20A: Transdutor de pressão diferencial 0-1000Pa saída 4 a 20 mA
ECPDAR: Pressostato diferencial de ar com contato NC/NC para fluxo de ar
ECTSFB000: Transformadores blindados 220V-12V 3VA
ECTSFB001: Transformadores blindados 220V-12V 5,6VA
ECTSFB011: Transformadores blindados 220V-24V 5,6VA
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