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„Wszystkie nasze produkty mają ten sam kod genetyczny”, mówi Peter Fenkl, Przewodniczący
Zarządu Ziehl-Abegg na targach Chillventa. Kto umie obsługiwać jedno urządzenie, ten bez
problemów poradzi sobie ze wszystkimi innymi urządzeniami producenta wentylatorów z
Künzelsau. Stało się to możliwe, ponieważ od wielu dziesięcioleci siła tego lidera technologii
polega na samodzielnym opracowywaniu silników i regulatorów, a także na programowaniu i
wytwarzaniu.

  

   

  

Technicy serwisu i zarządcy nieruchomości są często pod presją czasu: zachodzi potrzeba
skorygowania systemów wentylacji, dopasowania regulatorów, albo rozbudowy systemu.
jednolita koncepcja komunikacji i obsługi pozwala zaoszczędzić czas także wówczas, gdy
element musi zostać wymieniony. Jednolite koncepcje są główną podstawą zarówno w
komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej we wszystkich produktach Ziehl-Abegg.

  

  

Już podczas instalacji produktów Ziehl-Abegg konstruktor nie musi męczyć się z różnymi
systemami elektronicznymi. Ziehl-Abegg jest jedynym producentem na rynku stosującym jedną
logikę podłączania, sterowania i regulowania dla wszystkich systemów i produktów.
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  Przewodniczący Zarządu Peter Fenkl wyjaśnia zalety „ZAcode” na targach Chillventa wNorymberdze: logika instalacji i obsługi jest identyczna we wszystkich produktach Ziehl-Abegg,czy to regulator, czy silnik (fot: Ziehl-Abegg / Rainer Grill)      Jednolita koncepcja obsługi rozciąga się w szerokim przedziale mocy napędowej od poniżej 1kW do około 30 kW. Dotyczy to wentylatorów osiowych oraz promieniowych. Ponadtooferowane są rozwiązania zarówno z energooszczędną technologią EC, jak też z tradycyjnątechnologią AC. Jednolita obsługa jest szczególnie ważna w zastosowaniach, w których w tymsamym stopniu znajdują zastosowanie wentylatory EC i przetworniki częstotliwości. Dlategowszystkie produkty Ziehl-Abegg podłącza się jednakowo, umożliwiają także modułowąrozbudowę.    Podstawowa konstrukcja, tak zwana „wersja Basic”, jest taka sama niezależnie od produktu izawsze oferuje możliwość analogowego sterowania. Do dziś jest to preferowane rozwiązanie wurządzeniach. Za pomocą modułu Add on (modułu rozszerzeń), można w każdej chwiliwyposażyć wersję Basic w interfejs magistrali i zintegrować w ten sposób z nowoczesnymikoncepcjami urządzeń. Taki projekt produktu zmniejsza koszty magazynowania, ponieważ niemuszą być przechowywane różne wersje. Jednocześnie użytkownik zachowuje elastyczność,gdyż w każdej chwili może elastycznie rozbudować prosty i niedrogi produkt – „Buy only whatyou need”. Do integracji z indywidualnymi systemami magistral Ziehl-Abegg oferuje różnewtykowe moduły Add on: aktualnie są dostępne Modbus, CAN-Open, Lon, Profi bus; Profi netlub EtherCAT. Moduły Add on do innych systemów są w razie potrzeby opracowywane idostarczane.
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