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JUHTIMISSÜSTEEMID

USALDUSVÄÄRSED JA PAINDLIKUD JUHTIMISSÜSTEEMID

Mepu juhtimissüsteemid on paindlikud ja kasutamisel turvalised. Tänu 
usaldusväärsetele süsteemidele on kuivatite kasutamine mugav ja sujuv. Kuivati 
juhtimissüsteeme saab kohandada vastavalt kliendi vajadustele. Erinevad 
võimalused alates traditsioonilisest kuivatusautomaatikast kuni täielikult 
automatiseeritud juhtimissüsteemideni.
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Reguleeritav täitumisandur x x x

Ahju ja väljuva õhu temperatuuriandur x x x

Sagedusmuunduriga juhitav sööteseade x x x

Potensiaalivabad juhtsignaalid kliendi juhtseadmele,
näiteks täis/tühi anduritele x x x

7” puuteekraan – – x

Vastuvõtukolu andur – – x

Too režiim

Täitmine, kuivatamine, tühjendamine x x x

Seaded, näiteks ahju temperatuur x x x

Täitmine peatub automaatselt kuivati täitumisel x x x

Kuivati alustab jahutamist automaatselt vastavalt väljuva õhu 
temperatuurile, jahutus kestab määratud aja x x x

Täitmine käivitub automaatselt kui vastuvõtus on vilja – x x

Kuivatamine algab automaatselt peale täitmise lõppemist – x x

Tühjendamine algab automaatselt peale kuivatamise ja
jahutamise lõppemist – – x

Võimalus tsüklit korrata vastavalt etteantud kordajale – – x

Käsijuhtimine x x x



Sagedusmuundur: Selle abil saab muuta sujuvalt 
elektrimootorite pöörlemiskiirust. Lisatakse üldjuhul 
konveieritele ja ventilaatoritele vastavalt vajadusele.

Kaugjuhtimine: Kasutaja saab kogu protsessi juhtida laua-, 
tahvelarvutiga või nutitelefoniga. Saadaval ainult koos Auto-
juhtimiskeskusega.

GSM-häire: GSM-häire abil saab kasutaja teavet kuivati 
oleku ja võimalike talitlushäirete kohta. Kuivati erinevad 
etapid salvestatakse juhtimissüsteemi mällu ja saadetakse 
etapilt teisele üleminekul kasutajale SMS-iga.

Tulekahjuohu hoiatussüsteem: Süsteem on mõeldud 
ülekuumenemise varajaseks avastamiseks. Ülekuumenemisel 
annab sireen häiret ja peatatakse kuivati töö. Lisavarustusena 
saadaval teavitus SMS sõnumiga.

Reaalajas töötav niiskusandur: LIROS süsteem tagab
täpsema kontrolli vilja kuivamisel portsjon kuivatites.

Kaalukomplet: Kuivati alusraamile paigaldatavate andurit 
komplekt võimaldab saada ülevaadet toodangu mahust. 
Paigaldatakse 4-10 andurit (a’ 10 või 20t) kogukaalu 
määramiseks.

LISAVARUSTUS

Täitumisandur: Mahtuvuslik andur on mõeldud informatsiooni 
saamiseks ja automatiseerimiseks. Saadaval on reguleeritava 
kõrgusega anduri hoidja punkri katusele.
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VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST!

Mepu Oy jätab endale õiguse muuta tootevalikut, st pakutavate toodete mudelit, värvi, varustust ja hinda ilma 
ette teatamata. Toodete standardvarustus võib erinevatel turgudel varieeruda. Selles brošüüris ja teistes 

trükistes avaldatud piltidel võivad olla kujutatud lisad, mis ei kuulu standardvarustusse. 
Jõudluse väärtused ja tehnilised andmed on antud ainult suunaval eesmärgil. 

Täpsemat teavet tarne komplektsuse kohta saate Mepu edasimüüjalt.

MEPU Oy
Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Soome
tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

MepuGlobal

MepuOy
THE BEST POSSIBLE.


