Whitepaper
Flexibele systeem opbouw
CPU voor installatie 1 tot 9

Installatie 1

Com 1

Com 2

Installatie 2

■

Web browser

■

Setup programma

■

PC evaluatie software PCA3000000

■
■

■

PCA communicatie software PCC CC
PC visualiserings
software SVS3000

LAN

Programmeer systeem
CODESYS V3

Systeem bus
uitbreiding

Nieuwe generatie automatiserings
apparatuur voor kook- en rookinstallaties
Procesoptimalisatie is in iedere branche een voortdurende noodzaak,
om kwaliteitseisen te vervullen en kosten te reduceren.
Eén van de vele processen waarbinnen dit gebeurd, is bij kook- en rookinstallaties. Bij beide installatie gaat het o.a. om het
conserveren van vlees en vis. Naast de houdbaarheid beïnvloeden deze processtappen op een positieve wijze eigenschappen
zoals kleur, geur, smaak en textuur van het product. Om een constante kwaliteit te bereiken, is het noodzakelijk processen te
standaardiseren en alle variabele factoren te controleren. De belangrijkste parameters, zoals kamertemperatuur, vocht,
kerntemperatuur, restlooptijd en looptijd en temperatuurverschillen dienen betrouwbaar geregistreerd en bewaakt te worden.
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Onze wens is de flexibiliteit van een PLC en een gebruikersvriendelijk te
configureren regelsysteem. Met deze branche oplossing, demonstreren wij u onze
uitgebreide know-how op het gebied van besturen en regelen van rijpen, koken,
roken en klimaatkamertoepassingen voor de vleesverwerkende industrie
Joris Lit, Product Specialist Automatisering
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