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Firma Danfoss wprowadza nową serię regulatorów poziomu czynnika - EKE 347. Sterowniki te
są używane do regulacji poziomu cieczy.  Regulator jest połączony z przetwornikiem poziomu,
który w sposób ciągły dokonuje pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku. Dzięki intuicyjnemu
interfejsowi i różnym rodzajom łączności sieciowej stanowi on całkowicie nowy standard
sterowania.
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      Sterownik EKE 347 jest przeznaczony do regulacji poziomu cieczy w takich elementachinstalacji jak:        -  zbiorniki pompowe,      -  ekonomizery,      -  oddzielacze cieczy.      -  skraplacze,      -  chłodnice międzystopniowe,      -  zbiorniki cieczy.      Do sterownika przesyłany jest sygnał 4–20 mA z przetwornika poziomu AKS4100 (U)dokonującego dokładnych pomiarów poziomu cieczy w zbiornikach. Wyjściowy sygnałanalogowy lub cyfrowy jest używany do sterowania silnikiem krokowym zaworów ICM lubcewkami zaworów elektromagnetycznych.  Wydajny interfejs, prostota i szybkość konfiguracji oraz zgodność z protokołem Modbussprawiają, że nowy sterownik EKE 347 może zmienić sterowanie lokalne na zupełnie nowypoziom.      Korzyści wynikające z nowej charakterystyki sterownik EKE 347EKE 347 jest wyposażony w prosty w obsłudze interfejs i różne rodzaje łączności sieciowej.Zapewnia korzyści użytkownikom, firmom serwisowym, wykonawcom i hurtownikom. Otoniektóre z zalet i innych charakterystycznych cech wyrobu:        -  Przejrzyste informacje: wyświetlanie danych w postaci graficznej i tekstowej,      -  Łatwa komunikacja: pełna integracja z systemami sterowania PLC,      -  Informacje i regulacja w jednym miejscu: wydajny i prosty w obsłudze zdalny interfejsgraficzny umożliwia podłączenie wielu sterowników EKE,       -  Niezależne zasilanie przez wyjście pętli sygnału analogowego,      -  Globalne zastosowania: Obsługa w języku angielskim i 8 innych językach,      -  Intuicyjna konfiguracja: menu szybkiego kreatora ułatwia rozruch urządzenia,      -  Większe możliwości regulacji,      -  Nowa funkcja niestabilności systemu: nowe algorytmy umożliwiające minimalizacjęniepożądanych oscylacji,       -  Sterowniki przeznaczone do przemysłowych zastosowań chłodniczych: suche stykiprzełączne,       -  Wejście/wyjście zaworu rozprężnego.      Aby uzyskać więcej informacji o produktach i zastosowaniach, prosimy kontaktować się zlokalnym przedstawicielem handlowym firmy Danfoss.    www.danfoss.com      
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