
Nowy system sterowania Digitel Pro Light jest 
przeznaczony do małych systemów chłodniczych, 
które wymagają maksymalnie 8 sterowników.  
Digitel Pro Light jest szczególnie przydatny w 
restauracjach, hotelach, kuchniach centralnych i 
małych sklepach. 

Digitel Pro Light został zaprojektowany z myślą 
o zaspokojeniu specyficznych potrzeb klienta i 
jest dostępny w trzech wariantach, co pozwala na 
elastyczną ofertę. 
Konfiguracja systemu odbywa się za pomocą 
oprogramowania TelesWin firmy Digitel, które jest 
dołączone do pakietu na 30 dni. 
 

Cechy
Inteligentne i ekonomiczne tryby pracy 
Łatwa konfiguracja za pomocą oprogramowania TelesWin (30 dni dostępu wliczone w cenę)
Zapisy temperatury i identyfikowalność (z jednostką centralną)
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PRO LIGHT 8

Sterownik Pro Light 8 może być dostarczany w trzech różnych konfiguracjach:

MODEM 4GMODEM 4G
do 8do 8

do 8do 8

1
Tylko w trybie sterowania, bez nadawania alarmów

2
Z wysyłaniem alarmów przez SMS i/lub e-mail ( jednostka centralna + modem 4G)

3
Z pełnym nadzorem nad instalacją (jednostka centralna + oprogramowanie TelesWin)

do 8do 8



Szczegółowy opis

Jednostka centralna DC58 Pro Light 8

Regulatory

Sterownik montowany na panelu 
DC24EL-1

Zarządzanie zespołem sprężarek
DC24D

Biały wyświetlacz tak tak

Wejścia

      PT 1000 5 5

      0-10 V nie tak

      4-20 mA nie tak

      Cyfrowe 2 2

Wyjścia

      Przekaznik 4 4

      Analogowe nie tak

Zasilanie 230 VAC 230 VAC

Interfejs magistrali komunikacy-
jnej tak tak

Zegar tak tak

Elektroniczny zawór rozprężny nie nie

Lokalna magistrala do rozbudowy nie tak

O Digitel

Digitel dostarcza wysokiej jakości rozwiązania w 
zakresie sterowania, monitorowania i zdalnego 
zarządzania dla wysokowydajnych instalacji, takich 
jak agregaty chłodnicze, odzysk ciepła, pompy ciepła, 
komory klimatyczne, komory fermentacyjne oraz 
instalacje specjalne i niestandardowe.

Digitel SA
Route de Montheron 12
1053 Cugy, Suisse

T: +41 21 731 07 60
E : info@digitel.swiss 

www.digitel.swiss

Magistrala komunikacyjna RS485 1 magistrala, izolowana galwanicznie

Kopia zapasowa danych karta micro SD

Maksymalna liczba satelitów max. 8 

Zasilanie 230 VAC

Zegar tak


