Zgodnie z art. 72 1 § 1 Kodeksu cywilnego wszelkie informacje zawarte w niniejszej ofercie zostają udostępnione z zastrzeżeniem poufności.
Jakiekolwiek prezentowanie, przekazywanie lub udostępnianie wskazanych informacji podmiotom innym, aniżeli odbiorcy pompowni
lub wykorzystywanie tych informacji dla celów własnych, może wyrządzić znaczącą szkodę ekonomiczną Inwap Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu".

INFORMACJA TECHNICZNA
Skrzynka sterująca typ SZS-1xPMP-E13M zawierająca m.in.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

obudowa z tworzywa sztucznego IP 65, drzwi inspekcyjne transparentne, montaż na budynku
podłączenie silnika o mocy Pn=0,3kW-4,0kW U=400V / Pn=0,3kW-2,2kW U=230V
wyłącznik główny, wyłącznik różnicowo-prądowy(OPCJA), zasilacz 24VAC
bezpiecznik PLC, stycznik, kontrola faz (400V), układy rozruchowe (230V)
sygnalizacja alarmowa akustyczna i optyczna zewnętrzna(OPCJA),
ogrzewanie 24V 15W, przepust ciśnieniowy
moduł sterujący PLC E13R14 z wyświetlaczem LCD realizujący:
 4 przyciski sterujące, wyświetlacz LCD 2x8, diody kontrolne, sygnalizację akustyczną
 zliczanie: czasu pracy, załączeń pompy, szacunkowej ilości cieczy
 zabezpieczenia: nadprądowe, podprądowe, zastojowe, ciągłej pracy Tmx,
 opóźnienia: załączenia sterowania, załączenia pomp, wyłączenia pompy
 tryb pracy: Auto / Stop / Ręka
 wybór czujników: pływaki (S1, S2, S3) lub sonda analogowa + 2 pływaki (S1, S3) lub sondy HSI
 wyświetlanie alarmów bieżących oraz historii do 64 wystąpień
 menu w 3 wersjach językowych: PL, EN, DE
 możliwość podłączenia sondy analogowej 0-10V lub 4-20mA i płynnej regulacji poziomów
 możliwość podłączenia modemu GSM SMS/GPRS i do systemu monitoringu (www)
 możliwość podłączenia dodatkowego panelu operatorskiego z kolorowym HMI Compact

UWAGA: Rysunki, zdjęcia mają charakter poglądowy. Wygląd i zawartość może ulec zmianie.

OPCJE DODATKOWE:

-

Stojak pod skrzynkę ze stali nierdzewnej 304 do ziemi Hc=150cm (bez fundamentu)
Wyłącznik różnicowo-prądowy
Zewnętrzny panel operatorski HMI-Compact LCD 2,8”
Sonda analogowa INWAP SAI/10 0-10V zakres 0-10m
Modem F2103 GSM/SMS/GPRS RS485 (nie zawiera karty SIM w sieci 2G)
Sygnalizator optyczny zewnętrzny 24VDC (światło czerwone)

Opcje dodatkowe:
Panel operatorski HMI Compact

Sygnalizator optyczny
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Wymiary: szerokość 32cm; wysokość 39cm; głębokość 15cm
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