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VADĪBAS SISTĒMA

UZTICAMA UN ELASTĪGA

Mepu vadības sistēma ir elastīga un droši izmantojama. Pateicoties tam kalti 
ir viegli lietot. Vadības sistēmu var pielāgot visām jūsu prasībām. Ir pieejamas 
dažādas kaltēšanas vadības versijas – sākot no tradicionālās kaltēšanas vadības 
līdz pilnīgi automātiskai vadības sistēmai.
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Regulējams uzpildes ātrums x x x

Ieejošās un izejošās temperatūras mērītājs x x x

Padeves mehānisms ar regulējamu griezšanās ātrumu x x x

Klienta vadības sistēmas potenciālie brīvie relejveida signāli, 
piemēram, uzpildes un izkraušanas konveijeros x x x

7” displejs – – x

Tvertnes sensors – – x

Funkcija

Uzpilde, kaltēšana, izlāde x x x

Iepriekš iestatītās vērtības, piemēram, kaltēšanas karstums x x x

Uzpildīšana apstājas automātiski, kad kalte ir pilna x x x

Kalts automātiski uzsāk dzesēšanu atbilstoši iestatītajai 
temperatūrai, dzesēšana apstājas pēc vēlamā laika x x x

Ja ieplūdes tvertnē ir graudi, uzpildīšana sākas automātiski – x x

Pēc uzpildes kalts automātiski pārslēdzas kaltēšanas režīmā – x x

Pēc kaltēšanas kalte automātiski pārslēdzas izlādes režīmā – – x

Iespēja programmēt vairākas funkcijas pēc kārtas – – x

Manuālā vadība x x x



Frekvences pārveidotājs: Pārveidotājus var izmantot, lai 
nepārtraukti kontrolētu elektromotoru rotācijas ātrumu. 
Lielākoties tie tiek izmantoti dažādos konveijeros un 
ventilatoros.

Tālvadība: Tālvadība ļauj lauksaimniekam uzraudzīt un pārvaldīt 
graudu žāvēšanas un uzglabāšanas procesu ar viedtālruni, 
planšetdatoru vai datoru. Pieejama tikai Auto sistēmā.

GSM signalizācija: GSM signalizācijas sistēma ļauj saņemt 
informāciju par kaltēšanas procesiem vai iespējamiem 
darbības traucējumiem kaltēšanas procesa laikā, nosūtot 
SMS. Kaltēšanas procesa posmi tiek reģistrēti kontroles 
sistēmas atmiņā un lietotājam tiek nosūtīts SMS.

Ugunsgrēka detektorsistēma: Ugunsgrēka detektorsistēma 
ir paredzēta, lai noteiktu kalts pārkaršanu. Tā ir piemērota 
visiem vadības centriem. Kad kalts ir pārkarsusi, sistēma 
izstaro skaņas signālu un apstādina iekārtas darbību. Jūs 
varat saņemt arī brīdinājumu kā īsziņu uz jūsu tālruni.

Reāllaika mitruma mērīšanas sistēma: LIROS sistēma paredzēta 
precīzākai graudu mitruma kontrolei. Kalibrējot sistēmu, jūs 
vienmēr iegūstat vēlamo un pareizo mitruma līmeni.

Svaru sistēma: Sensori, kas uzstādīti zem žāvētāja 
pamatnes, ļauj viegli veikt žāvēto graudu uzskaiti. Iespējams 
izmantot 4 līdz 10 sensorus (10 vai 20 t) atkarībā no kopējās 
nepieciešamās slodzes.

PAPILDUS APRĪKOJUMS

Uzpildes kontrole: Kapacitatīvās vadības ierīces ir paredzētas, 
lai automatizētu graudu apstrādes vienību kontroli.
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SAZINIETIES AR MUMS!

Mepu patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas produktu klāstā, tajā skaitā produkta
modelējuma, krāsas, aprīkojuma un cenu izmaiņas. Standarta produkta aprīkojums var mainīties atkarībā
no pārdošanas reģiona. Šajā bukletā un citās publikācijās ievietotie attēli var saturēt aprīkojumu, kas nav
iekļauts standarta komplektācijā. Iekārtu veiktspējas rādītāji un tehniskās specifikācijas ir orientējošas.

Pirms pasūtījuma veikšanas noskaidrojiet iekārtas komplektāciju pie Mepu pārstāvja.

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

MepuGlobal
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THE BEST POSSIBLE.


