
EPoCA - SOLUÇÃO PROFISSIONAL DE GERENCIAMENTO PELA INTERNET 

* Plataforma em nuvem com conexão Wi-Fi, não precisa de computador
* Sem assinaturas ou mensalidades, basta adquirir o controlador e o EVlink Wi-Fi
* Fácil de instalar, sem cabos, basta um smartphone com o APP EVlink Wi-Fi
* Configuração remota do controlador, 
* Registrador de dados e eventos local com relógio em tempo real para emissão de gráficos e relatórios 
* Envio de e-mails de alarme e notificações no smartphone
* Plataforma segura multi plantas, multi unidades e acesso multi usuários
* Portal na internet com design responsivo - https://epoca.cloud
* APP gratuito EVlink Wi-Fi (Android e iOS*) para gerenciamento completo pelo smartphone
* Premiado com selo destaque inovação FEBRAVA 2019 e com selo SMART LABEL na Host 2019

EPoCA é um sistema de monitoramento para os setores de refrigeração, ar condicionado, ventilação e cozinhas industriais.
Tudo o que você precisa é uma conexão Wi-Fi no local para habilitar controladores EVCO usando módulos EVlink Wi-Fi 
para conectar com a plataforma na nuvem tornando possível o gerenciar via internet seu equipamento usando um PC, 
tablet ou smartphone.
O design responsivo e a interface gráfica concebida para proporcionar uma experiência amigável ao usuário, fazem do 
EPoCA uma solução pronta para o uso e para acessar facilmente as operações de monitoramento, até mesmo para
usuários iniciantes enquanto oferece todas as funções típicas de plataformas profissionais. 
Como medidas apropriadas de segurança para registros e acesso, o sistema torna possível para um ou mais usuários 
habilitados operar as unidades remotamente configurando parâmetros, verificando eventos HACCP (até em forma gráfica) 
e fazer download dos registros nos mais diversos formatos como, XLSX, CSV e PDF.
 

 

CONTROLADORES COMPATÍVEIS
REFRIGERAÇÃO
EV3 292 N7 - Controlador para produtos RESFRIADOS com desligamento dos ventiladores ou para CONGELADOS com ventilação constante. Possui 2 (duas) saídas 
para controle da refrigeração e degelo ou ventiladores e 2 (duas) sondas sendo, uma para controle e a outra para final de degelo e controle dos ventiladores.
EV3 294 N9 - Controlador 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.
LINHAS EV3S, EVJS, EVJ200, EVJ500, EVJ800 e EVBOX consultar modelos

UNIVERSAIS - AQUECIMENTO / UMIDADE / PRESSÃO / OUTROS  
                   EV3 411M / EV3 421M - Controlador com um estágio ON-OFF, uma entrada multi-sonda e uma saída analógica 0-10Vdc ou PWM PID autotunning 
                   EV3 412M / EV3 422M - Controlador com dois estágios ON-OFF, uma entrada multi-sonda e uma saída analógica 0-10Vdc ou PWM PID autotunning
                       EV3 413M / EV3 423M - Controlador com três estágios ON-OFF, uma entrada multi-sonda e uma saída analógica 0-10Vdc ou PWM PID autotunning 
 

Rua Marino Félix, 279 - Casa Verde - São Paulo - SP 
(11) 3858-8732 - vendas@everycontrol.com.br

www.everycontrol.com.br
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PORTAL EPoCA - - https://epoca.cloud                                                                   ESTRUTURA MULTI PLANTAS E MULTI UNIDADES
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