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Wprowadzenie

Grupa urz¹dzeñ ADAP-KOOL® jest kompletnym
elektronicznym systemem do monitorowania
i sterowania instalacji ch³odniczych. Od jego
wprowadzenia, system jest ci¹gle rozwijany
i modernizowany. Obecnie jego szeroki
asortyment wyrobów pokrywa wszystkie
potrzeby w zakresie nowoczesnych funkcji
regulacji, monitorowania  i nadzoru
(sygnalizacji alarmów) handlowych
i przemys³owych instalacji ch³odniczych.

D³ugoletnie doœwiadczenia firmy Danfoss
w ch³odnictwie wraz z globaln¹  sieci¹
sprzeda¿y  i serwisu zaowocowa³o tym,
¿e  ADAP-KOOL® jest uk³adem sterowania

preferowanym przez przoduj¹ce w œwiecie
sieci supermarketów.
Po³¹czenie sterowników w jeden system za
pomoc¹ magistrali transmisji danych pozwala
na pe³n¹ zdaln¹ obs³ugê instalacji ch³odniczej.
W sk³ad systemu sterowania ADAP-KOOL®

wchodz¹ nastepuj¹ce elementy:
• Elektroniczne sterowniki AKC i EKC
• Elektronicznie sterowane zawory rozprê¿ne
• Czujniki temperatury
• Przetworniki ciœnienia
• Modu³y pomiarowe AKL, m2 i Micromon
• Modu³y nadrzêdne AKA
• Oprogramowanie AKM

Zastosowanie Sterowane elektronicznie zawory rozprê¿ne
AKV mog¹ byæ stosowane w instalacjach
ch³odniczych o wydajnoœciach parownika 0.5 -
100 kW (R 22)
Uk³ad sterowania ADAP-KOOL® mo¿e byæ
zastosowany do dowolnych czynników
ch³odniczych. Jest tak¿e przystosowany do
nowych czynników ch³odniczych dziêki
mo¿liwoœci odpowiedniego dopasowania
oprogramowania sterowników.
Uk³ad sterowania ADAP-KOOL® mo¿e byæ
u¿yty do rejestracji temperatur i alarmów

równie¿ w instalacjach ch³odniczych wyposa-
¿onych w tradycyjn¹ automatykê.
System ADAP-KOOL® mo¿e byæ zastosowany
do:
• Urz¹dzeñ sklepowych: ch³odniczych i zam-

ra¿alniczych
• Komór ch³odniczych i mroŸni
• Klimatyzacji
• Sch³adzaczy wody
• Agregatów sprê¿arkowych
• Skraplaczy

Zalety Oszczêdnoœæ energii
- Zawór AKV umo¿liwia optymalne wykorzystanie

objêtoœci parownika
- Odtajanie wed³ug potrzeb - DOD (pomijanie

zbêdnych odtajañ)
- Regulacja pracy wentylatorów i grza³ek

dodatkowych
- Mo¿liwoœæ obni¿enia ciœnienia skraplania

w zale¿noœci od temperatury zewnêtrznej
- Mo¿liwoœæ zadania nocnej nastawy termostatu

i zmiany ciœnienia ssania.
Lepsza jakoœæ przechowywanych produktów
- Zmniejszenie wahañ temperatury i ró¿nicy

temperatur miêdzy ch³odzonym powietrzem
i powierzchni¹ parownika to wysoka i sta³a
wilgotnoœæ powietrza. Zapobiega to wysychaniu
nieopakowanych towarów i stracie p³ynów
w opakowanym miêsie.

- Zakoñczenie odtajania po osi¹gniêciu okreœonej
temperatury zapobiega nadmiernemu
ogrzewaniu przestrzeni ch³odzonej.

Rejestracja temperatury
- System ADAP-KOOL® spe³nia wszelkie

wymagania odnoœnie rejestracji temperatur.
Monitorowanie alarmów
- Inteligentne monitorowanie alarmów po³¹czone

z procedurami awaryjnymi zapewniaj¹cymi
ch³odzenie w przypadku niektórych awarii
instalacji minimalizuje ryzyko zepsucia siê
towarów i obni¿a koszty serwisu.

Przystosowany do potrzeb w przysz³oœci
- Swobodna konfiguracja systemu pozwala na

pod³¹czenie kolejnych sterowników w przypadku
póŸniejszej rozbudowy instalacji.

£atwy monta¿
- Specjalizowane elementy u³atwiaj¹ monta¿,

rozruch i obs³ugê systemu sterowania
- System mo¿e byæ stosowany równie¿ z

termostatycznymi zaworami rozprê¿nymi.
Obni¿one koszty obs³ugi
- Zdalne monitorowanie umo¿liwia ocenê czy

alarmy, np. nocne alarmy, wymagaj¹
natychmiastowej interwencji serwisu czy te¿
mo¿na siê nimi zaj¹æ w czasie planowej wizyty
serwisu.

Katalog Uk³ad sterowania i monitorowania instalacji ch³odniczych
ADAP-KOOL®
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Katalog Uk³ad sterowania i monitorowania instalacji ch³odniczych ADAP-KOOL®

Funkcje AKC 114 - 116 Sterowniki AKC tej serii steruj¹ prac¹ od
jednego do trzech parowników w urz¹dzeniach
i komorach ch³odniczych z odtajaniem
gor¹cym gazem.

Sterowniki urz¹dzeñ
ch³odniczych

Sterowniki urz¹dzeñ ch³odniczych reguluj¹
wszystkie wa¿ne funkcje w meblach ch³od-
niczych, komorach i mroŸniach.
Szeroki asortyment specjalizowanych
sterowników zapewnia mo¿liwoœæ doboru
urz¹dzenia dok³adnie odpowiadaj¹cego
potrzebom.
Zale¿nie od typu sterownik mo¿e obs³u¿yæ
jeden, dwa lub trzy parowniki.
• Regulacja urz¹dzeñ i komór ch³odniczych

przy pomocy AKV lub termostatycznych
zaworów rozprê¿nych.
• Monitorowanie pracy urz¹dzeñ i komór

ch³odniczych.
• Instalacje z odtajaniem gor¹cym gazem
• Sch³adzacze cieczy.
• Jednostkowe komory ch³odnicze i mroŸnie.

Funkcje
• Termostaty z funkcj¹ alarmu
• Regulacja temperatury dwupo³o¿eniowa lub

modulowana
• Nastawa nocna wg zegara wewnêtrznego
• Przy³¹cze wyœwietlacza LCD do odczytu

temperatury
• Funkcja odtajania, wewnêtrzny program

odtajania
• Koniec odtajania wg temperatury lub czasu
• Realizacja cyklu odtajania gor¹cym gazem
• Sterowanie prac¹ wentylatorów i

dodatkowych grza³ek
• Sygna³ steruj¹cy sprê¿ark¹

Przyk³ad zastosowania

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Danfoss.

• Mo¿liwoœæ pracy z termostatycznym
zaworem rozprê¿nym lub z AKV
• Kalibracja czujników
• Funkcje serwisowe

Ograniczenie zu¿ycia energii:
Adaptacyjna regulacjê przegrzania (przy
zastosowaniu AKV).
Pulsacyjna praca wentylatorów i grza³ek
dodatkowych
Zakoñczenie odtajania sterowane
temperatur¹
Modulowana regulacja temperatury
Nastawa nocna
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AKC 114D - 116D Sterowniki AKC tej serii steruj¹ prac¹ od jed-
nego do trzech parowników w urz¹dzeniach
i komorach ch³odniczych.
AKC 100D wykorzystuje dwa czujniki
temperatury do sterowania zaworem AKV.

Przyk³ad zastosowania

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Danfoss.

Funkcje
• Termostaty z funkcj¹ alarmu
• Regulacja temperatury dwupo³o¿eniowa lub

modulowana
• Nastawa nocna wg zegara wewnêtrznego
• Przy³¹cze wyœwietlacza LCD do odczytu

temperatury
• Funkcja odtajania, wewnêtrzny program

odtajania
• Koniec odtajania wg temperatury lub czasu
• Wy³¹cznik drzwiowy
• Sterowanie prac¹ wentylatorów i dodatko-

owych grza³ek
• Sygna³ steruj¹cy sprê¿ark¹
• Mo¿liwoœæ pracy z termostatycznym

Katalog Uk³ad sterowania i monitorowania instalacji ch³odniczych ADAP-KOOL®

zaworem rozprê¿nym lub z AKV
• Kalibracja czujników
• Funkcje serwisowe

Ograniczenie zu¿ycia energii:
Adaptacyjna regulacjê przegrzania (przy
zastosowaniu AKV).
Pulsacyjna praca wentylatorów i grza³ek
dodatkowych
Odtajanie wed³ug potrzeb (DOD)
Zakoñczenie odtajania sterowane
temperatur¹
Modulowana regulacja temperatury
Nastawa nocna
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Katalog Uk³ad sterowania i monitorowania instalacji ch³odniczych ADAP-KOOL®

AKC 114A - 116A Sterowniki AKC tej serii steruj¹ prac¹ od
jednego do trzech parowników w urz¹dzeniach
i komorach ch³odniczych.
AKC100A wykorzystuje ciœnienie i temperaturê
do sterowania zaworem AKV.

Funkcje
• Indywidualne termostaty z funkcj¹ alarmu
• Regulacja temperatury dwupo³o¿eniowa lub

modulowana
• Nastawa nocna wg zegara wewnêtrznego
• Przy³¹cze wyœwietlacza LCD do odczytu

temperatury
• Funkcja odtajania, wewnêtrzny program

odtajania
• Koniec odtajania wg temperatury lub czasu
• Sterowanie cyklem odtajania gor¹cym

gazem
• Sterowanie prac¹ wentylatorów i dodatko-

wych grza³ek
• Sygna³ steruj¹cy sprê¿ark¹
• Wejœcie analogowe zewnêtrznego sygna³u

Przyk³ad zastosowania

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Danfoss.

zmiany nastawy
• Wejœcie sygnalizacji zewnêtrznych alarmów
• Kalibracja czujników
• Funkcje serwisowe

Ograniczenie zu¿ycia energii:
Adaptacyjna regulacja przegrzania (przy
zastosowaniu AKV).
Pulsacyjna praca wentylatorów i grza³ek
Odtajanie wed³ug potrzeb (DOD)
Zakoñczenie odtajania sterowane
temperatur¹
Modulowana regulacja temperatury
Nastawa nocna



RD.8A.F1.49  Danfoss A/S,  09 - 2000 5

AKC 121A/B Sterowniki dwóch ch³odnic w urz¹dzeniach
i komorach ch³odniczych z ch³odzeniem
poœrednim, albo instalacji ch³odniczych
z termostatycznymi zaworami rozprê¿nymi.

Funkcje
• Dwa indywidualne termostaty z funkcj¹

alarmu
• Nastawa nocna wg zegara wewnêtrznego
• Przy³¹cze dwóch wyœwietlaczy LCD do

odczytu temperatury
• Funkcja odtajania, wewnêtrzny program

odtajania
• Zakoñczenie odtajania wed³ug temperatury

lub czasu
• Sterowanie prac¹ wentylatorów i dodatko-

AKC 121 dostêpny w dwu wersjach:
AKC 121A do sterowania urz¹dzeniami
(meblami) ch³odniczymi
AKC 121B do sterowania komorami
ch³odniczymi

Przyk³ad zastosowania

wych grza³ek
• Kalibracja czujników
• Funkcje serwisowe

Ograniczenie zu¿ycia energii:
Pulsacyjna praca wentylatorów i grza³ek
Zakoñczenie odtajania sterowane
temperatur¹
Modulowana regulacja temperatury
Nastawa nocna

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Danfoss.

Katalog Uk³ad sterowania i monitorowania instalacji ch³odniczych ADAP-KOOL®
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Katalog Uk³ad sterowania i monitorowania instalacji ch³odniczych ADAP-KOOL®

Sterownik komorowy
typu AKC 72A

Sterownik AKC 72 jest przeznaczony do
sterowania prac¹ komór ch³odniczych.
AKC 72A ma wbudowany rejestrator tempe-
ratury i alarmów.
Sterownik jest dostêpny w dwóch wersjach:
AKC 72A z transmisj¹ danych
AKC 72A bez transmisji danych

Funkcje
• Szybkie programowanie
• Termostat z funkcj¹ alarmu
• Nastawa nocna wg zegara wewnêtrznego
• Funkcja odtajania
• Czytelne schematy odtajania
• Zakoñczenie odtajania wed³ug temperatury

lub czasu
• Sterowanie wentylatorem
• Alarm otwartych drzwi
• Kalibracja czujników
• Funkcje serwisowe
• Dostêp do programowania zabezpieczony

has³em

Przyk³ad zastosowania

W celu uzyskania dalszych informacji patrz katalog RD.8A.D1.02

Przyk³adowe ekrany dialogowe (wyœwietlacz)

• Sterowanie sprê¿ark¹ lub oœwietleniem
• Mo¿liwoœæ bezpoœredniego pod³¹czenia

drukarki (opcja)

Ograniczenie zu¿ycia energii:
Adaptacyjna regulacja przegrzania (przy
zastosowaniu AKV).
Pulsacyjna praca wentylatorów
Odtajanie wed³ug potrzeb (DOD)
Zakoñczenie odtajania sterowane
temperatur¹
Modulowana regulacja temperatury
Nastawa nocna
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AKL 111A AKL 111A jest urz¹dzeniem monitoruj¹cym
i alarmowym do instalacji i komór ch³odni-
czych.
W systemie obs³ugiwanym przez program
AKM zapewnia rejestracjê do oœmiu
temperatur.

Funkcje
• Osiem wejœæ konfigurowanych do pomiaru

temperatury albo jako wejœcia alarmów
cyfrowych
• Wyœwietlacz LCD  wraz z przy³¹czem

prze³¹cznika dekadowego do wyboru
odczytywanego wejœcia

Przyk³ad zastosowania

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Danfoss.

Katalog Uk³ad sterowania i monitorowania instalacji ch³odniczych ADAP-KOOL®

• Liczniki godzinowe (np. czas pracy)
• Liczniki impulsów (np. za³¹czeñ)
• OpóŸnienia alarmów
• Dowolne teksty alarmowe przy korzystaniu

z oprogramowaniu AKM.
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Katalog Uk³ad sterowania i monitorowania instalacji ch³odniczych ADAP-KOOL®

Sterownik zespo³u
sprê¿arek - typu AKC25H

Sterownik zespo³u sprê¿arek zapewnia
dok³adn¹ i stabiln¹ regulacjê ciœnienia ssania
i skraplania w instalacji ch³odniczej.
Jako element systemu sterownia
ADAP-KOOL® zapewnia niezbêdne procedury
monitorowania i ostrzegania oraz optymalizacji
pracy instalacji ch³odniczej.

AKC25H1 AKC25H1 jest sterownikiem zestawów
sprê¿arkowych w instalacjach ch³odniczych,
np. w supermarketach.
AKC25H1 steruje maksymalnie dziewiêcioma
stopniami rozdzielonymi pomiêdzy regulacjê
pracy sprê¿arek i regulacjê ciœnienia
skraplania.

Funkcje
• Nastawa ciœnienia ssania i skraplania
• Kontrola ciœnienia minimalnego i maksy-

malnego
• Procedury regulacyjne pozwalaj¹ce unikaæ

alarmów przy krótkotrwa³ych nadmiernych
wzrostach i spadkach ciœnienia
• Za³¹czanie kolejnych stopni sekwencyjne

albo z wyrównaniem ich czasu pracy
• Mo¿liwoœæ zmiany zadanej wartoœci

ciœnienia ssania sygna³em zewnêtrznym.
• Mo¿liwoœæ zmiany ciœnienia ssania na

okres nocny.
• Mo¿liwoœæ przy³¹czenia zewnêtrznego

modu³u alarmowego AKC22H ze
szczegó³ow¹ lokalizacj¹ alarmów z zabez-
pieczeñ sprê¿arek.

• Funkcje serwisowe.
Przyk³ad zastosowania

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Danfoss.

Sterowanie wydajnoœci¹ zestawu sprê¿arek
prowadzone jest przy za³o¿eniu jednakowej
wielkoœci stopni wydajnoœci. Regulacja ze
stref¹ neutraln¹ zarówno ciœnienia ssania jak
i ciœnienia skraplania. Pe³ny monitoring stanu
pracy sprê¿arek i skraplacza wraz z monitoro-
waniem zewnêtrznych zabezpieczeñ.

Opis
• Sterowanie wydajnoœci¹ zestawów

sprê¿arkowych i skraplaczy w instalacjach
ch³odniczych, np. w supermarketach.

• Sterowanie do dziewiêciu stopni
rozdzielonych pomiêdzy stopnie regulacji
sprê¿arek i wentylatory skraplacza .

• Mo¿liwoœæ sterowania zarówno sprê¿arkami
jak i odci¹¿anymi g³owicami przy za³o¿eniu
jednakowej wydajnoœci ka¿dego stopnia
regulacji.

• Regulacja ze stref¹ neutraln¹ ciœnienia
ssania i skraplania.

• Pe³en monitoring uk³adów
zabezpieczaj¹cych.
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AKC 25H5

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Danfoss.

Funkcje
• Nastawa ciœnienia ssania i skraplania
• Kontrola ciœnienia minimalnego i maksy-

malnego
• Procedury regulacyjne pozwalaj¹ce unikaæ

alarmów przy krótkotrwa³ych nadmiernych
wzrostach i spadkach ciœnienia
• Za³¹czanie kolejnych stopni sekwencyjne

albo z wyrównywanie ich czasu pracy.
• Mo¿liwoœæ zmiany zadanej wartoœci

ciœnienia ssania sygna³em zewnêtrznym.
• Mo¿liwoœæ zmiany ciœnienia ssania na

okres nocny.
• Regulacja ciœnienia skraplania z uwzglêd-

nieniem zmian temperatury zewnêtrznej.
• Zegar wewnêtrzny dzieñ/noc.
• Mo¿liwoœæ sterowania uk³adem odzysku

ciep³a lub wtryskiem czynnika do przewodu
ssawnego.
• Mo¿liwoœæ przy³¹czenie zewnêtrznego

modu³u alarmowego AKC22H ze
szczegó³ow¹ lokalizacj¹ alarmów z zabez-
pieczeñ sprê¿arek.
• Przy³¹cze wyœwietlacza LCD do odczytu

wybranych parametrów pracy.
• Mo¿liwoœæ pod³¹czenia sygna³u

zewnêtrznego powoduj¹cego ograniczenie
iloœci za³¹czonych sprê¿arek (czasowe
limitowanie zu¿ycia energii)
• Funkcje serwisowe.

Opis
• Sterowanie wydajnoœci¹ zestawów

sprê¿arkowych i skraplaczy w instalacjach
ch³odniczych, np. w supermarketach.
• Sterowanie do dziewiêciu stopni

rozdzielonych pomiêdzy stopnie regulacji
sprê¿arek i wentylatory skraplacza.
• Mo¿liwoœæ sterowania sprê¿arkami i odci¹-

¿anymi g³owicami z uwzglêdnieniem
ró¿nych wydajnoœci kolejnych stopni.
• Regulacja PI ciœnienia ssania i cisnienia

skraplania.
• Mo¿liwoœæ przy³¹czenia przetwornicy

czêstotliwoœci VLT w celu regulacji wydaj-
noœci sprê¿arki lub ciœnienia  skraplania.
• Pe³en monitoring uk³adów

zabezpieczaj¹cych.

Przyk³ad zastosowania

Katalog Uk³ad sterowania i monitorowania instalacji ch³odniczych ADAP-KOOL®

AKC 25H5 jest sterownikiem zestawów
sprê¿arkowych w instalacjach ch³odniczych,
np. w supermarketach.
AKC 25H5 realizuje te same funkcje, co AKC
25H1, ale daje tak¿e mo¿liwoœæ okreœlenia
wydajnoœci ch³odniczej ka¿dego stopnia
regulacji sprê¿arek (stopnie o ró¿nej

wydajnoœci) oraz mo¿liwoœæ regulacji
wydajnoœci przez zmianê prêdkoœci obrotowej
wentylatorów skraplacza lub silnika sprê¿arki
(za pomoc¹ zewnêtrznej przetwornicy czêsto-
tliwoœci VLT) Zapewnia to jeszcze lepsze dos-
tosowanie wydajnoœci do rzeczywistego
obci¹¿enia.
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Katalog Uk³ad sterowania i monitorowania instalacji ch³odniczych ADAP-KOOL®

Obs³uga systemów i
transmisja danych

Oprogramowanie AKM 5 (Mimic)
Funkcja Mimic rozszerza mo¿liwoœci prog-
ramów AKMonitor i AKM4 pozwalaj¹c na
graficzn¹ prezentacjê (wizualizacjê) obiektów
obs³ugiwanych przez elementy systemu
ADAP-KOOL®.

Obs³uga i monitorowanie systemów
sterowania ADAP-KOOL® odbywa siê przy
pomocy oprogramowania AKM
zainstalowanego na komputerze PC i modu-
³om komunikacji - jednostkom nadrzêdnym
(gateway) typu AKA. Kombinacje tych
produktów daj¹ mo¿liwoœæ zaspokojenia
dowolnych wymogów i oczekiwañ u¿ytkow-
ników wobec systemu monitoringu i stero-
wania instalacji ch³odniczej.

AKM 4

AK Monitor

AKM 5 (Mimic)

Przyk³ad zastosowania

Oprogramowanie AKM 4 jest programem
komputerowym z dostêpem do wszystkich
funkcji dowolnych elementów systemu ADAP-
KOOL®.

AKM 4 jest stosowany do konfiguracji,
uruchamiania i serwisu uk³adów transmisji
danych i rejestracji dowolnych parametrów
pracy.

Wybrane parametry  pracy i nastawy mog¹
byæ pokazane na tle rysunku przedsta-
wiaj¹cego sterowany obiekt.
AKM 5 Mimic jest dostarczany jako pakiet
oprogramowania lub program preinstalowany
w komputerze PC z panelem dotykowym,
typu AKA 310.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Danfoss.

AK Monitor jest oprogramowaniem w którym
g³ówny nacisk po³o¿ono na monitoring
instalacji ch³odniczej, zawiera wybrane funkcje
z oprogramowania AKM.

Oprogramowanie AKM i AK Monitor s¹
wykorzystywane do monitorowania i serwisu
instalacji ch³odniczych z zainstalowanym
systemem sterowania ADAP-KOOL®.
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Modu³y nadrzêdne Modu³y nadrzêdne AKA 241, AKA 243 i AKA
244 s¹ elementami stosowanymi razem ze
sterownikami w uk³adach sterowania ADAP-
KOOL®.
Modu³y nadrzêdne umo¿liwiaj¹ tworzenie
z³o¿onych uk³adów sterowania z monitorin-
giem alarmów i rejestracj¹ danych w rozbu-
dowanych instalacjach ch³odniczych.
Wszystkie sterowniki w systemie sterowania
ADAP-KOOL® s¹ pod³¹czone do 2-¿y³owego
przewodu transmisji danych systemu komuni-
kacyjnego, zarejestrowanego pod nazw¹
DANBUSS.
Modu³ AKA pozwala na pod³¹czenie drukarki
oraz komputera PC lub modemu.

Obs³uga modu³ów nadrzêdnych AKA i
sterowników w systemie sterowania ADAP-
KOOL® jest wykonywana  za pomoc¹ progra-
matora podrêcznego AKA 21, albo przy u¿yciu
oprogramowania AKM (zainstalowanego na
komputerze PC). Programator podrêczny AKA
21 jest pod³¹czony do 2-¿y³owego przewodu
komunikacyjnego w dowolnym jego miejscu.
AKA 21 umo¿liwia wykonanie dowolnych
operacji zwi¹zanych z codzienn¹ obs³ug¹
systemu.

Komory i urz¹dzenia ch³odnicze s¹ sterowane
przez sterowniki serii AKC 72A lub AKC serii
100. Modu³ nadrzêdny AKA 244 umo¿liwia
komunikacjê ze wszystkimi sterownikami serii
ADAP-KOOL® pod³¹czonymi do uk³ad trans-
misji danych DANBUSS. Do modu³u nadrzêd-
nego pod³¹czyæ mo¿na komputer PC (bezpo-
œrednio lub za poœrednictwem linii
telefonicznej i modemu)
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Je¿eli w instalacji  wymagane jest pod³¹cze-
nie zarówno komputera jak i modemu,  w sys-
temie nale¿y zastosowaæ dwa modu³y
AKA 244 lub jeden AKA 244 i jeden AKA 241
(ten ostatni pozwala tylko na pod³¹czenie
komputera).

Drukarka pod³¹czona bezpoœrednio do mo-
du³u nadrzêdnego umo¿liwia wydrukowanie
wszystkich alarmów zarejestrowanych przez
sterowniki AKC w obs³ugiwanej instalacji
ch³odniczej. Wszystkie istotne alarmy mog¹
byæ przekazywane automatycznie do pomie-
szczenia obs³ugi lub do komputera firmy
serwisowej wykorzystuj¹c po³¹czenie przez
modem.

Rejestrowane dane mog¹ pochodziæ ze wszy-
stkich pod³¹czonych sterowników. Dane takie
mog¹ byæ archiwizowane w komputerze w
celu przysz³ej prezentacji. Rejestrowane dane
mog¹ byæ tak¿e przechowywane jako doku-
mentacja utrzymania prawid³owego przebiegu
temperatur - zgodnie z wymaganiami odnoœ-
nych s³u¿b sanitarnych.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy
o kontakt z Danfoss.
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Przyk³ad zastosowaniaModu³y nadrzêdne
(ci¹g dalszy)

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnoœci za mo¿liwe b³êdy w katalogach, broszurach i innych materia³ach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez
uprzedzenia. Zamienniki mog¹ byæ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach ju¿ uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich
spó³ek. Danfoss, logotyp Danfoss s¹ znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrze¿one.

Danfoss Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (0-22) 755-06-06
Telefax: (0-22) 755-07-01
http://www.danfoss.pl
e-mail: chlodnictwo@danfoss.pl


