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VALDYMO SISTEMOS

PATIKIMOS IR LENGVAI KONFIGŪRUOJAMOS

Mepu džiovyklų valdymo sistemos lengvai konfigūruojamos ir saugios naudoti. Šių 
sistemų dėka, džiovyklos valdymas lengvas ir nuoseklus. Jos gali būti pritaikytos 
pagal kliento poreikius. Galimos įvairios kombinacijos, nuo paprasčiausių iki pilnai 
automatizuotų.
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Reguliuojamas užpildymo valdymas x x x

Įėjimo ir išėjimo temperatūros matavimas x x x

Padavimo greičio valdymas keitikliu x x x

Atskirtų signalų rėlės į kliento valdymo sistemą, 
pvz. užpylimo ir iškrovimo transporteriai x x x

7” ekranas – – x

Konuso daviklis – – x

Veikimas

Užpildymas, džiovinimas, iškrovimas x x x

Nustatyti parametrai, pvz. džiovinimo temperatūra x x x

Užpildymas sustabdomas automatiškai kai džiovykla pripildoma x x x

Džiovykla automatiškai persijungia į ataušinimą, pagal nustatytą 
temperatūra, ataušinimas sustabdomas pasibaigus nustatytam laikui x x x

Jei priėmimo duobėje yra grūdų, užpildymas prasideda automatiškai – x x

Džiovyklai prisipildžius, automatiškai pradedamas džiovinimas – x x

Pasibaigus džiovinimui, džiovykla automatiškai persijungia į 
iškrovimo režimą – – x

Galimybė atlikti užprogramavimą keletui funkcijų iš eilės – – x

Rankinis režimas x x x



Dažnio keitiklis: Dažnio keitikliai naudojami belaipsniams 
elektros variklių apsisukimams keisti. Paprastai naudojama 
transporterių ir ventiliatorių greičiui reguliuoti.

Nuotolinis valdymas: Nuotolinio valdymo galimybė leidžia 
stebėti ir valdyti džiovinimo ir saugojimo procesus išmaniojo 
telefono, planšetės ar kompiuterio pagalba. Komplektuojama tik 
su Auto sistemos versija.

GSM sistema: GSM pranešimų sistema informuoja vartotoją 
apie džiovyklos darbo procesus ir sutrikimus. Darbo 
parametrai įrašomi į valdymo sistemos atmintį ir išsiunčiami 
vartotojui pasibaigus darbo ciklui.

Gaisro aptikimo sistema: Gaisro aptikimo sistema skirta 
aptikti džiovyklos perkaitimą. Ji suderinama su visomis 
valdymo sistemomis. Džiovyklai perkaitus, sistema įjungia 
alarmo sireną ir sustabdo džiovyklą. Kaip papildoma funkcija, 
sistema gali išsiūsti pranešimą į mobilųjį telefoną SMS žinute.

Realaus laiko drėgnumo matavimas: LIROS sistema dar 
tikslesniam grūdų drėgmės matavimui porcijinėse džiovyklose. 
Apibendrinanat sistemą, jūs visada pasieksite norimą ir tikslų 
grūdų drėgnumą.

Svėrimo davikliai: Svarstyklės, sumontuotos po džiovyklos 
rėmu, leidžia lengvai suskaičiuoti kiek grūdų išdžiovinama. 
Reikalinga nuo 4 iki 10 davikliu (10t ar 20t) priklausomai nuo 
bendro svorio.

PAPILDOMA ĮRANGA

Užkrovimo valdymas: Užpildymo davikliai skirti automatizuoti 
grūdų bokštų pripildymą. Jų montavimui numatyti laikikliai 
bokšto stogo konstrukcijoje. Daviklių aukštis reguliuojamas.
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SUSISIEKITE SU MUMIS!

Mepu Oy pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti gaminių modelį, spalvą, papildomą įrangą ir kainas. 
Standartinė gaminių komplektacija gali būti skirtinga priklausomai nuo šalies į kurią gaminiai tiekiami. 
Gaminiai, publikuojami lankstinukuose ir kitose vaizdinėse priemonėse, gali turėti priedų, neįeinančių į 
standartinę gaminio komplektaciją. Techninės charakteristikos ir našumo duomenys yra informacinio 

pobūdžio. Apie galutinę gaminio komplektaciją pasitarkite su Mepu pardavėju.
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