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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ EVERY

EVK-211 EVCO
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ - ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Ψηφιακός θερμοστάτης  για ψύξη (συντήρηση). Μπορεί να προγραμματισθεί να κανει απόψυξη σε τακτά
προγραμματιζόμενα χρονικά διαστήματα( 0 έως 99 ώρες ) και προγραματιζόμενη διάρκεια ( 0 έως 99 λεπτά),
με διακοπή της λειτουργίας του ψυκτικού μηχανήματος. Η τιμή 0 στα χρονικά διστήματα της απόψυξης,
ακυρώνει την λειτουργία αυτή. Διαθέτει ειδική υποδοχή για σύνδεση EVKEY 

Παροχή οργάνου  :  230 Volt/ 50Hz 
Έξοδος:  1 μεταγωγική επαφή 16 A, ac 250V
Θερμοκρασίες λειτουργίας: Με αισθητήριο ΝTC -40°C έως +105°C
Διαφορικό:  Ρυθμιζόμενο     0,1°   έως  15°
Οθόνη:   Τριών ψηφίων   12,5 mm και προσήμου
Τοποθέτηση:  Σε πίνακα (άνοιγμα 71 x 29 mm)

EVK-223 EVCO
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΥΞΗΣ 

Ειδικά σχεδιασμένο, ηλεκτρονικό όργανο,  για ψυκτικά συγκροτήματα, καλύπτει συστήματα μεσαίων καιχ μ , η ρ ργ , γ ψ γ ρ ήμ , ήμ μ

χαμηλών θερμοκρασιών.
Ελέγχει την θερμοκρασία του θαλάμου και την απόψυξη και την λειτουργία των ανεμιστήρων του στοιχείου.
Διαθέτει ειδική υποδοχή για σύνδεση EVKEY 

Παροχή οργάνου  :  230 Volt/ 50Hz   η
12V ac/dc μέσω μετασχηματιστού.

Έξοδος:  2  επαφές 8 A, 250V
1  επαφή on-off  (ανεμιστήρες)
1  επαφή για διακόπτη πόρτας

Θερμοκρασίες λειτουργίας: Με αισθητήριο ΝTC -40°C έως +105°C
Διαφορικό:  Ρυθμιζόμενο     0,1° ® 50°
Οθόνη:   Τριών ψηφίων   12,5 mm και προσήμου
Τοποθέτηση:  Σε πίνακα (άνοιγμα 71 x 29 mm) 

EVKEY

Το κλειδί προγραμματισμού ΕVKEY της ΕVCO προσφέρει την ευκολία της άμεσης αντιγραφής των τιμών  όλων των
παραμέτρων από ένα ήδη προγραμματισμένο όργανο Εvery σε ένα άλλο, εφόσον το όργανο έχει σειριακή θύρα.
Το κλειδί επιτρέπει:
-           Τη αντιγραφή του setpoint και των τιμών των παραμέτρων από το όργανο στο κλειδί (UPLOAD)
-           Τη αντιγραφή του setpoint και των τιμών των παραμέτρων από το κλειδί στο όργανο (DOWNLOAD)

Το EVKEY μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε όργανα που είναι συνδεδεμένα στο ρεύμα,
είτε όχι. Στην περίπτωση που το όργανο δεν είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα,
απαιτείται το κλειδί να παίρνει ρεύμα από τον κατάλληλο φορτιστή της
EVCO. Aς σημειωθεί πως ο φορτιστής επιτρέπει μόνο τη μεταφορά των 
τιμών των παραμέτρων και όχι τη λειτουργία του οργάνουτιμών των παραμέτρων και όχι τη λειτουργία του οργάνου.



PR 100
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ  2 ΘΕΣΕΩΝ  EVERY

Καταγράφει, αποθηκεύει και εκτυπώνει θερμοκρασία, σχετική υγρασία
και πίεση ψυκτικών θαλάμων.
Μπορεί να λειτουργήσει με αισθητήρια θερμοκρασίας NTC, PTC, PT100
και επίσης με αισθητήρια σχετικής υγρασίας και πίεσης  4….20 mA

Το όργανο επιτρέπει τρείς τρόπους καταγραφής και εκτύπωσης :
1)  Το όργανο εκτυπώνει και αποθηκεύει τα στοιχεία που συνέλξε μέσω
     των αισθητηρίων του αμέσως μετά την πάροδο του χρόνου καταγραφής
     που προγραμματίστηκε
2)  Το όργανο αποθηκεύει τα στοιχεία που συνέλξε μέσω των αισθητηρίων του αμέσως μετά την πάροδο
     του χρόνου καταγραφής που προγραμματίστηκε και εκτυπώνει όλα τα στοιχεία μαζι σε χρόνο που
     προκαθοζεται από το χρήστη
3)  Το όργανο αποθηκεύει τα στοιχεία που συνέλξε μέσω των αισθητηρίων του αμέσως μετά την πάροδο
     του χρόνου καταγραφής που προγραμματίστηκε και εκτυπώνει όλα τα στοιχεία μαζι σε όταν δοθεί
     εντολή, με πάτημα ενός πλήκτρου, από το χρήστη

Παροχή οργάνου  :  110-240 Volt / 50-60 Hz 
Θερμοκρασίες λειτουργίας: Με αισθητήριο ΝTC -20°C έως +110°C

Με αισθητήριο PTC -45°C έως +150°C
Mνήμη  : 2000 γραμμές εκτύπωσης ανεξάρτητα από τον αριθμό μετρησεων
Οθόνη:   LCD ( πράσινη) 2 γραμμών με 16 χαρακτήρες ανά γραμμή.
Τοποθέτηση:  Σε πίνακα (άνοιγμα 92 x 92 mm)


