
ECB-VAV - CONTROLAdOR MiCROpROCESSAdO pARA 
VOLUME dE AR VARiÁVEL

diSTECH CONTROLS

CONTROLAdOR dE VAV

ApLiCAçÕES

• Atende os requisitos das aplicações de área VAV, incluindo:
• Caixas VAV com somente resfriamento
• Caixas VAV com resfriamento e reaquecimento
• Caixas VAV com ventilador paralelo
• Caixas VAV com ventilador em série
• Sistemas VAV com duto dual
• Melhora a efi ciência energética quando combinado com:
• Detectores de movimento para ajustar automaticamente o modo de ocupação da área, de standby para ocupado quando 
é detectada alguma presença
• Sensores de CO2 como parte da estratégia de ventilação controlada por demanda que ajusta a quantidade de entrada de 
ar fresco, de acordo com o número de ocupantes no ambiente
• Interruptores de luz para controlar a iluminação e o ajuste do modo de ocupação/standby HVAC do ambiente
• Funciona com uma ampla gama de sensores sem bateria e sem fi o

ViSãO GERAL

A Série ECb-VAV consiste em controladores de volume de ar variável (VAV) programáveis com base em microprocessadores 
projetados para controlar qualquer caixa de volume de ar variável. Todos os controladores utilizam o protocolo de comunicação 
LAN MS/TP bACnet® e são listados em bTL® como Controladores para Aplicações Específi cas bACnet (b-ASC).

Essa série contém cinco modelos, como segue: ECb-VAVS-O, ECb-VAVS, ECb-VAV, ECb-VVTS e ECb-VAV-N. Os modelos 
com entradas suportam vários tipos de medição, incluindo resistência, tensão e medições digitais. Todos os modelos oferecem 
controle de saída digital, fl oating, modulação de pulso e proporcional para válvulas, elementos de aquecimento, ventiladores e 
aplicações de iluminação. Particularmente, os modelos ECb-VAVS-O, ECb-VAVS e ECb-VAV possuem um sensor de fl uxo de 
ar embutido com uma faixa de 0 a 2 polegadas de coluna d’água (500 Pascais), assim como possuem um atuador embutido 
para posicionamento preciso de damperes que requer até 35 pol-lb (4Nm) de torque.



1) A Actua Control se dá o direito de retirar este produto do catálogo sem prévio aviso. 2) Imagem meramente ilustrativa. 3) Consulte nosso departamento de vendas para verificar 
a disponibilidade deste produto.

Todos os modelos de controladores funcionam com a série EC-Smart-Vue de sensores de comunicação que possuem display 
iluminado e menus gráficos. Esses sensores são utilizados para medição de temperaturas internas, regulagem de pontos de 
ajuste e desativação do estado de ocupação. Um sensor EC-Smart-Vue pode ser utilizado para realizar o balanceamento do 
ar do sistema, sem a necessidade de um engenheiro de controle no local. Além disso, todos os modelos de controladores 
são preparados para Open-to-Wireless™ e quando utilizados em conjunto com o Receptor wireless, eles funcionam com uma 
série de sensores e interruptores sem bateria e wireless.

Os controladores vem pré-carregados com todas as aplicações padrão de controlador de VAV que podem ser selecionadas 
utilizando-se um EC-Smart-Vue. Todos os controladores podem também ter a programação customizada utilizando-se o 
EC-gfx Program po meio do EC-NetAx Pro, alimentado pelo NiagaraAx Framework. Isso permite criar rápida e facilmente ma 
sequência de controle capaz de satisfazer os requisitos mais exigentes de qualquer especificação de engenharia.

CARACTERíSTICAS E bENEFíCIOS

• Selecione de uma escala pré-configurada de aplicações de controlador de VAV com o EC-Smart-Vue permitindo colocar a 
caixa de VAV em uso antes que a rede seja instalada para rápido desenvolvimento. Após, utilize o programador visual EC-gfx 
Program para customizar a operação do controlador a encontrar requisitos específicos de engenharia. O programa EC-gfx é 
acessível por meio do EC-NetAX Pro, alimentado pela plataforma Niagara.
• Acelere o desenvolvimento de programação padrão utilizando as sequências de controle de HVAC pré-configurada com o 
EC-gfx Program.
• Disponível com receiver wireless opcional que suporta até 18 entradas wireless, deixando que seja criado instalações livre de 
fios e utilizar sensores e switches wireless e sem bateria.
• Sensor de fluxo de ar preciso para monitorar e controlar as maiores e menores taxas de fluxo de ar permitindo projetar para 
a máxima eficiência energética enquanto mantêm o estágio de conforto ideal.
• Atuador acoplado com sistema integrado de posição de retorno elimina a re-inicialização periódica do damper e assegura 
uma operação livre de preocupações, promovendo aumento do conforto do ocupante e aumento da vida de funcionamento.
• Gráficos de controle de avaliação de desempenho integrado (VPACC) às sequências de controle da VAV fornecem meios 
de detectar automaticamente quando a VAV está operando fora dos padrões projetado, incluindo: persistente alta/baixa 
temperatura do ambiente, persistente alta/baixa descarga de temperatura, persistente alto/baixo fluxo de ar, e fluxo de ar 
instável.
• Com até 4 entradas universais configuráveis via software e até 6 saídas configuráveis, essa série de controladores atende à 
todas as aplicações de VAV padrão industrial.
• Entradas universais altamente precisas suportam termistores e detectores de temperatura de resistência (RDTs) que alcançam 
de 0 Ohms à 350.000 Ohms, dando a liverdade de utiliza o sensor que preferir ou especificado pelo engenheiro, ou qualquer 
um existente.
• Entradas e saídas de hardware eliminam a necessidade de componentes de proteção externo, como diodos para relês de 
12Vdc.



Modelo ECB-VAVS-O ECB-VAVS ECB-VAV ECB-VVTS ECB-VAV-N 
Pontos VAV de 5 pontos VAV de 7 pontos VAV de 12 pontos VVT de 6 pontos VAV de 11 pontos
Entradas de 
hardware 
universais 

0 2 4 2 4 

Sensor de fluxo
embutido 

• • • •

EC-Smart-Vue 4 4 4 4 4 
Entradas wireless 18 18 18 18 18 
Alimentação
15 Vdc 

• •

Saída universal 1 1 2 1 2 
Saídas digitais 
(triac)

2 2 4 2 4 

Atuador embutido • • • •
Número do 
produto 

CDIb-VASO-00 CDIb-VASX-00 CDIb-VAXX-00 CDIb-VTSX-00 CDIb-VANX-00

Modelo ECB-VAVS-O ECB-VAVS ECB-VAV ECB-VVTS ECB-VAV-N 
Caixa VAV 
somente com
resfriamento

• • •

Caixa VAV com 
resfriamento  e 
reaquecimento 

• • •

Caixa VAV com 
resfriamento, 
reaquecimento 
e aquecimento de 
perímetro 

•

Caixa VAV com 
ventiladores paralelos 

•

Caixa VAV com 
ventiladores em série 

•

Caixa VAV com 
duto dual 1 

• •

Caixa VAV damper 
2 grande 

•

Atuador para 
damper existente 

•

Pressurização 
ambiente 

•



1) A Actua Control se dá o direito de retirar este produto do catálogo sem prévio aviso. 2) Imagem meramente ilustrativa. 3) Consulte nosso departamento de vendas para verificar 
a disponibilidade deste produto.

1. São necessários dois controladores ou um controlador com sensor de fluxo externo e atuador.
2. Necessário torque de atuador superior a 35 pol-lb (4 Nm).

Objetos de calendário 
bACnet

1

Objetos de cronograma 
bACnet

2

Objetos de Loop PID bACnet 8
Objetos bV bACnet
- Comandável 10
- Não comandável 40
Objetos MSV bACnet
- Comandável 10
- Não comandável 40
Objetos AV bACnet
- Comandável 25
- Não comandável 75

LiSTA dE OBjETOS BACNET

OPEN-TO-WIRELESS 

Para reduzir os custos de instalação e minimizar o impacto sobre as paredes divisórias existentes, o Receptor wireless permite 
que esses controladores se comuniquem com uma linha de sensores e interruptores ambiente sem bateria e wireless. Esses 
Receptores Sem Fio estão disponíveis nas versões EnOcean 315MHz e 868,3 MHz.

Observe que os controladores possuem uma porta sem fio para suportar um único Receptor Sem Fio.

PLATAFORMAS SUPORTADAS

SOLUçãO EC-NETAX
A solução de integração multiprotocolos EC-NetAX é habilitada pela Internet e sustentada pela estrutura NiagaraAX Framework, 
estabelecendo uma arquitetura totalmente habilitada pela Internet para acesso em tempo real, automação e controle de 
dispositivos. A solução de estrutura aberta EC-NetAX cria um ambiente de desenvolvimento e gerenciamento comum para 
integração de LonWorks®, bACnet® e outros protocolos. Independente de fabricante e protocolo, o sistema EC-NetAX 
disponibiliza um modelo unificado de diversos sistemas e dados, proporcionando uma plataforma comum para aplicações de 
desenvolvimento, gerenciamento e empreendimento.



ASSISTENTES DO EC-NetAX

Ferramenta de programação gráfica EC-gfx Program
O EC-gfx Program da Distech Controls é uma ferramenta de programação que permite rapidamente criar sequências de 
controle apenas “arrastando e soltando” os blocos de objetos e ligando os objetos com um simples “clique, selecione e 
solte”. Selecione objetos de uma extensa biblioteca de mais de 100 funções utilizadas comumente, assim como crie seus 
próprios blocos personalizados. Com interface de simples utilização e programação intuitiva, a programação de HVAC não 
poderá ser mais fácil.

Características do software EC-gfx Program
- Ambos os programas para controladores, série ECP LonWorks e série ECb bACnet, com a mesma ferramenta;
- Fornecido como freeware - não há nenhum custo de licenciamento associado;
- Programação orientada por bloco;
- Depuração permite o usuário ver o código de execução, valores de entrada/saída e detectar erros em tempo real;
- Alimentada com gfxApplications, uma biblioteca de sequências pré-codificadas e testadas padrão que atende à maioria 
das aplicações em campo, enquanto permite que se faça as modificações necessárias. Por exemplo, essa biblioteca suporta 
as seguintes aplicações:
 - VAV; 
 - Tratamento ar;
 - Unidades de fancoil, e mais.
- Extensa biblioteca de blocos das funções mais comumente utilizadas dividido em 11 categorias contendo mais de 100 
blocos de objetos;
- biblioteca de códigos para administrar código completo no controlador permitindo a recuperação de todas as 
características de códigos programados;
- As características avançadas que seguem abaixo estão disponíveis com a série ECb e controladores:
 - Funções matemáticas avançadas como seno, cosseno, energia, exponencial, logaritimo e outras;
 - Para loop pode ser utilizado para encontrar o valor mais alto, mais baixo e a média.

Ferramenta de agendamento
Agendamento e feriados são configurados pela agenda do EC-NetAx. Ele apresenta um programa semanal para regular, 
repetição, eventos por “horário do dia” e “dia da semana”, enquanto a função feriado está disponível para definir eventos em 
dias específicos.

Características do assistente de agendamento
- Agendamento facilmente configurável utilizando botão deslizante gráfico;
- Permite copiar e colar entradas com facilidade;
- Duplicar um agendamento de segunda à sexta-feira;
- Eventos especiais permitem exceções no ajuste do agendamento;
- A função feriado pode ser ajustada quanto ocorrerem eventos, por exemplo o nono dia ou o terceiro dia de determinado 
mês;
- Um agendamento tem período específico durante o tempo que estiver ativado;
- O agendamento fornece “próximo estado” ou “tempo para o próximo estado” que são ideais para utilizar com funções 
programáveis como início ou Aquecimento Matinal.

ASSISTENTES DO EC-NetAx

Produtos complementares
Sensores de temperatura
Allure EC-Smart-Vue

Linha de sensores de comunicação com display com luz de fundo e menus gráficos. A VAV pode ser colocada em uso 



imediatamente após a instalação, e pode ser também utilizada como ferramenta portátil. Esse sensor é utilizado para ajustar 
o endereço de rede de ECb-VAVAs, para selecionar a aplicação apropriada do controlador de VAV para a configuração 
da caixa de VAV utilizada, para realizar o balanceamento do ar do sistema sem precisar de um engenheiro in-loco, e para 
solucionar problemas.

1) A Actua Control se dá o direito de retirar este produto do catálogo sem prévio aviso. 2) Imagem meramente ilustrativa. 3) Consulte nosso departamento de vendas para verificar 
a disponibilidade deste produto.

EC-Smart-Vue 
Sensor de comunicação de temperatura ambiente com 
display com luz de fundo e menus gráficos

EC-Smart-Vue-H
Sensor de comunicação de temperatura ambiente e 
umidade com display com luz de fundo e menus gráficos

Allure EC-Sensor
Linha de sensores discretos

EC-Sensor
Sensor de temperatura ambiente com comunicação via 
plugue.

EC-Sensor-O
Sensor de temperatura ambiente com botão de excesso de 
ocupação e comunicação via plugue

EC-Sensor-S
Sensor de temperatura ambiente com setpoint ajustável e 
comunicação via plugue

EC-Sensor-SO
Sensor de temperatura ambiente com setpoint ajustável, 
botão de excesso de ocupação e comunicação via plugue

EC-Sensor-SO
Sensor de temperatura ambiente com setpoint ajustável, 
botão de 

Sensores e switches Open-to-Wireless

Allure Wireless sem bateria ECW-Sensor

Linha wireless de sensores sem bateria. Disponível em 
EnOcean versões 315MHz e 868,3MHz

ECW-Sensor
Sensor de temperatura ambiente

ECW-Sensor-O
Sensor de temperatura ambiente com botão de excesso de 
ocupação

ECW-Sensor-S
Sensor de temperatura ambiente com setpoint ajustável.

ECW-Sensor-SO
Sensor de temperatura ambiente com setpoint ajustável e 
botão de excesso de ocupação

ECW-Sensor-SOF
Sensor de temperatura ambiente com setpoint ajustável, 
botão de excesso de ocupação e seleção de velocidade de 
ventilação

Sensores e switches wireless

SR-MdS
Sensor e detector wireless de movimento com potência de 
célula solar para detecção de presença e/ou aplicações 
de iluminação. Disponível em EnOcean versões 315MHz e 
868,3MHz

Switch 2 canais

Switch 4 canais
Switch de 2/4 canais wireless (modelo europeu). Disponível 
em EnOcean versões 315 MHz e 868,3 MHz

PTM265

PT265D
Switch de 2/4 canais wireless (modelo norte-americano). 
Disponível em EnOcean versões 315Mhz e 868,3MHz

Outros

Capa do bloco terminal de VAV
Capa projetada para ocultar os terminais elétricos. Requer 
regulamentação local de segurança em certas jurisdições.



diMENSÕES

ALiMENTAçãO
Tensão 24 Vac; ±15%; 50/60 Hz; 

Classe 2
Proteção fusível de 2,0 A substituível 

pelo usuário
fusível de 3,0A substituível 
pelo usuário para triacs 
quando for utilizada fonte de 
alimentação interna

Consumo de energia 10 VA padrão, mais todas as 
cargas externas
85 VA máximo

iNTEROpERABiLidAdE
Comunicação MODbUS bACnet MS/TP
Perfil bACnet B-ASC
Resistor EOL Interno, com jumper 

selecionável
Taxas de transmissão 9600, 19.200, 38.400 ou 

76.800 bps
Endereçamento Configurável em campo com 

qualquer EC-SMART-VUE

AMBiENTE
Temperatura de operação 0 ºC a 50º C; 32 ºF a 122 ºF
Temperatura de 
armazenamento

-20 ºC a 50 ºC; -4 ºF a 
122º F 

Umidade relativa 0 % a 90% sem 
condensação

iNVÓLUCRO
Material FR/AbS
Cor Estojo preto e azul com 

conectores cinza
DIMENSõES (COM 
PARAFUSOS)
- ECB-VAV-N 4,8” x 5,9” x 2,5”

(122,7 mm x 149,1 mm x 
63,0 mm)

- Outros modelos 4,8” x 8,4” x 2,5”
(122,7 mm x 214,3 mm x 
63,0 mm)

HARDWARE
Processador STM32 (ARM Cortex M3) 

MCU, 32 bits
Velocidade da CPU 68 MHz
Memória Flash não volátil de 384 kb 

(aplicações)
Flash não volátil de 1 Mb 
(armazenamento)
RAM 64 kb

Indicador de status LEDs verde: status de 
alimentação e LAN Tx
LEDs laranja: status do 
controlador e LAN Rx

ESPECIFICAçõES DO PRODUTO

pESO
- ECB-VAV-N 0,92 lbs (0,42 kg)
- Outros modelos 2,30 lbs (1,05 kg)
ATUAdOR iNTEGRAdO 
pARA dAMpER
Motor Motor belimo LMZS-H
Torque 35 pol-lb, 4 Nm
Graus de rotação 95º, ajustável
Diâmetro do eixo de encaixe 5/16 a ¾”; 8,5 a 18,2 mm



1) A Actua Control se dá o direito de retirar este produto do catálogo sem prévio aviso. 2) Imagem meramente ilustrativa. 3) Consulte nosso departamento de vendas para verificar 
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ENTRAdAS
Tipos de entrada Universal; configurável por 

software
- Tensão 0 a 10 Vdc (40 kΩ 

impedância de entrada)
0 a 5 Vdc (alta impedância 
de entrada)

- Corrente 0 a 20 mA com resistor 
externo de 249 Ω (fiação 
conectada em paralelo) 

- Digital Contato seco
- Pulso Contato seco; ON/OFF de 

500ms mínimo
- Resistor 0 a 350 KΩ. São suportados 

todos os tipos de termístores 
que operam nessa faixa. Os 
sensores de temperatura 
abaixo são pré-configurados:

Termístor 10 KΩ Tipo 2, 3 (10 KΩ @ 25 
ºC; 77 ºF) 

Plantina Pt1000 (1KΩ @ 0ºC; 32ºF)
Níquel RTD Ni1000 (1 KΩ a 0 ºC; 

32 ºF)
RTD Ni1000 (1 KΩ a 21 ºC; 
69,8 ºF)

Resolução de entrada Conversor analógico/digital 
de 16 bits

Pressão diferencial 0 a 2,0 pol. W.C. (0 a 500 Pa) 
Range precisão ± 5,5% a mais de escala de 

temperatura operante 
Resolução de entrada 0,0167 Pa (0,00007 in H2O)

±1,5% depois de calibrado 
através do balanceamento 
de fluxo de ar a > 0,05 pol. 
W.C. (12,5 Pa) 

Saída de alimentação 15 Vdc; 80 mA máximo (4 
entradas × 20 mA cada) 

SAídAS
Digital Triac 24 Vac, digital (on/

off), PWM, ou floating; 
configurável por software
- 0,5A contínua
- 1A @ 15% do ciclo de 
trabalho para um período de 
10 minutos
- Controle PWM: período 
ajustável de 2 a 65 s. 
- Controle floating: 
- On/off pulso mín.: 500 ms. 
- Período de tempo de 
acionamento ajustável
Alimentação externa ou 
interna (jumper selecionável) 

Universal 0 a 10 Vdc linear, digital 0 a 
12 Vdc (on/off), floating ou 
PWM. Diodo de retenção 
interno para proteger 
contra EMF de retorno, por 
exemplo, quando usado com 
um relé de 12 Vdc. 
- Controle PWM: período 
ajustável de 2 a 65 s. 
- Controle floating:

- On/off pulso mín.: 500 ms.
- Período de tempo de 
acionamento ajustável
- 20 mA máx. @ 12 Vdc
- Resistência mínima 600 Ω

Resolução de saída Conversor analógico/digital 
de 10 bits

RECEPTOR WIRELESS
Comunicação EnOcean wireless padrão
Número de entradas wireless 18
Dispositivo wireless 
suportado

Receptor wireless (315)

Receptores Receptor wireless (868)
Cabo Fio de telefone
Conector Plugue modular 4 P4C
Comprimento (máximo) 6,5 pés; 2 m

SENSOR ALLURE EC-
SMART-VUE
Comunicação RS-485
Número de sensores por 
controlador

Até 4

Cabo Cat 5e, par trançado com 8 
condutores

Conector RJ-45


