
CAT
Este equipamento com sofisticado sistema
de controle mede a sensação térmica
buscando o ambiente ideal ( ) para owelfare

lote atingir seu melhor desempenho
fisiológico.

47 3488.5595
A Teleiso é uma marca comercializada pela Provolt.

Conheça mais sobre nossos produtos:

teleiso.com          teleiso@provolt.com.br

CONTROLADOR DE AMBIÊNCIA

INOVAÇÃO: O exclusivo sistema de controle de fluxo de 400 níveis (equivalente a 400 grupos virtuais),
possibilita alta precisão da ventilação. Esta característica, única no mercado mundial, confere ao equipamento
controle de fluxo preciso (ambiência), além de redução considerável no consumo de energia elétrica (custo).
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O CAT  é composto por um painel controlador principal com microprocessador de última geração e diversos
periféricos, que são conectados em rede para a troca de informações.

- Controle da sensação térmica do ambiente, de modo automático (opção de controle por temperatura);
- Medição e indicação: da umidade relativa do ambiente; temperatura do ambiente; temperatura da
água de beber; consumo de ração; consumo de água;

- Cálculo contínuo dos rendimentos do lote;
- Acionamento e controle de ventilação/exaustão (com ajuste para ventilação mínima e/ou contínua);
- Controle da nebulização com temporização, de forma automática;
- Controle automático para acionamento dos fornos de aquecimento;
- Controle automático da abertura das válvulas de “ ” para renovação da água de beber das aves;flushing

- Acionamento da ventilação contínua de até 400 níveis com inversor de frequência;
- Controle da pressão estática da instalação (cortina, e );tunnel door inlet

- Montagem modular, facilitando a assistência técnica, atualizações e expansões;
- Gerenciamento completo das informações de todos os lotes através de banco de dados em nuvem via sistema
CALIPSO.  A instalação requer conexão à internet, e provê diversas formas de acompanhamento e alarmes (SMS,
e-mail, torpedo).

Alarmes
a) Falta de água: alarme sonoro em caso de falta de água no reservatório de água de serviço ou no principal.
b) Sensação térmica ou conforto térmico fora da faixa: alarme sonoro em caso de ambiente abaixo ou acima do

limite desejado.
d) Falta de energia.

Existência de um circuito supervisório interno que impede que o programa do CAT seja executado em condição de
exceção. Proteção alarmada através de auto-diagnose.


