
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBA-2000 
Prosty i wydajny system 

kontroli klimatu w chlewnie  

 

 

 

 

 Nadaje się do pojedynczych 

pomieszczen 

 Dostępne z wyjściem sterującym 

wentylatora 0-10 V, 6A lub 12A 

 Steruje dwiema funkciami  
    regulowania ogrzewania 

 Posiada opcje komunikowania awarii 

 Wentylacja może być 

kontrolowana w dwoch grupach 

 Wyświetla aktualną 

temperaturę i wentylację 

 Łatwa i obsługa przy pomcy tekstu 

i symboli 

 Może być połączony z Ecovent, 

AQC,i centralnym ogrzewaniem 
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Seria CBA-2000: zawsze stały klimat w pomieszczeniu 
 

Komputery serii CBA-200 łatwo i wydajnie kontrolują 

klimat w pojedyncznych pomieszczeniach. Kontrolery 

mają dwa wyświetacze informujące o aktualnej 

temeraturze i wentylacji w budynku.Kilka wentylarorów 

może być kontrolowa w dwóch grupach. Jeśli 

zapotrzebowanie na wentylację osiągnie odpowedni 

poziom, wówczas druga grupa wentylatorów będze 

aktywowana automatycznie.  

 

Przy pomocy krzywych wzrostu można ustawić wartości 

początkowe i koncowe dla temperatury i wentylacji, aby 

klimat „rósl“ razem ze zwierzętami. W takim przypadku 

regulatory zapewniaw zachowanie prawiedloego 

stosunku między orgrzewaniem a wentylacją w 

pomieszczeniu.  

 
 

Opis 
 

 

 

 

Komunikacja poprzez kartę RS-485 
Speisespannung 230Vac - 50/60Hz 

Klasaochrony: IP 54 

ABS-Obudowa 

Min. Temperatura pomiesz.: -5°C 

Max. Temperatura pomiesz.: 40°C 

Opcjonalna kompensacja temper. 

 
 

 

Stacja główna CBA-2600  

Stacja główna centralnie steruje i monitoruje wszystkie 

funkcje kontroli klimatu. CBA-2600 jest połączony tylko z regulacja 

klimatu w serii CBA i  może być wykorzystany jako część centralnego ogrzewania 

lub system Ecovent. Wprzypadku centralnego ogrzewania 

wentylacja w pomieszczeniach jest kontrolowana za 

pomocą klap AQC. Lokalne komputery sterujące klimatem 

w poszczególnych pomieszczeniach komunikacją się z 

CBA-2600 w sprawie wentylacji, ata stacja główna 

centralnie kontroluje wentylację dla danej grupy 

pomieszczeń.  

 
 
 

FarmConnect  

Oprogramowanie operacyjne FarmConnect zbiera wszystkie 

aktualne i historyczne dane ze wszystkich komputerów 

sterujących w Waszym gospodarstwie, łączy te dane ze sobą 

i prezentuje je w przejrzystych zestawieniach, wykresach i 

tabelachZ FarmConnect masz dostęp do danych Twojego 

gospodarstwa. Jesteś podłączony do swojej farmy zawsze i 

wszędzie i w razie potrzeby możesz natychmiast 

interweniować. 

AQC  

Doskonałe właściwości aerodynaiczne wentylatora pomiarowego 

i klap kontrolnych (podwójne lub poczwórne) systemu AQC 

umożliwiają niezawodną kontrolę na wentylacją. W połłączeniu 

z komputerem sterującym klimatem marki Stienen, AQC może 

być wykorzystane jako jednostka pomiaru i kontroli dla 

centralnego ogrzewania, oraz jako jednostka pomiarowo-

amortyzująca pod gniazdami wentylacyjnymi. 

 

 

Stienen BE, Agri Automation 

Stienen BE jest wiodącą firmą rodzinną (1977) o silnych korzeniach w intensywnej hodowli zwierząt. Z natury 

jesteśmy bardzo blisko użytkowników końcowych. Dostarczamy innowacyjne rozwiązania w zakresie automatyzacji dla 

hodowli drobiu i trzody chlewnej na całym świecie. Rozwiązania klimatyczne, systemy automatyzacji, 

oprogramowanie zarządzające i powiązane urządzenia peryferyjne są opracowywane i produkowane we własnym 

zakresie. 

 

 
www.StienenBE.com 

Stienen Bedrijfselektronica bv, Mangaanstraat 9, NL - 6031 RT Nederweert 

T +31 (0)495 - 63 29 26 F +31 (0)495 - 63 29 81 E sales@StienenBE.com 

Allgemeines 

Opcje rozbudowy CBA-2000-Reihe  CBA-2000 CBA-2006 CBA-2012 

Napięcie zasil. 230Vac/2A 2 2 2 

Wyjście 0-10Vdc 2 2 2 

Wyjście błędu 24Vac/2A 1 1 1 

1 Napięcie zasilania 24Vdc 1 1 1 

2 Czujniki temperatury 2 2 2 

1 Wyjście wentylatora po 1 1 1 

Wyjście wentylatora 0-10Vdc 230Vac/6A 230Vac/12A 

Obciążenie 25VA 1,4 kVA 2,8 kVA 

Wymiary 215 x 225 x 120 300 x 230 x 120 300 x 245 x 150 
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