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Dva boxy, mnoho možností 
P- Control Basic – základní řízení a postup – modulární řídící boxy ve dvou velikostech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezera uzavřena 
 
Žádná aplikace tekutin je jako jiná. Často stačí 
vybavení na trhu dostupnými standardními 
komponenty, přes stoupající diverzifikací a 
složitostí instalací, stoupá také požadavek na 
komponenty, které janí větší výkon než standardní. 
Navíc nechce nikdo za funkčnost platit, a která 
snad ani nebude nutná. Tyto komponenty by se 
tedy měli cenově pohybovat v nastaveném rámci, 
tedy správná kombinace funkčnosti, vybavení a 
nákladů. Tuto mezeru mezi standardními 
komponenty a  na míru jednoúčelovým systémům 
uzavírá P-Control., nový modulový Control systém. 
Tento Controler může být modulárně s různými 
funkcemi vybavený. Obsahuje robustní a 
osvědčenou průmyslovou techniku, která nabízí 
ochranu přes špatnými překvapeními, která nemá 
zabudované žádné exotické systémy. 
 

Funkce 
 
● až pro čtyři analogové vstupy 
● optický analogový výstup 
● spínací výkon až do 4 kW přes mini ochranu 
● integrovaný Web-server chráněný heslem, přes 
Ethernet 
● integrovaný displej s funkcí světelného hlášení, 
vzadu transparentní víko 
● víceřádková, ve víku integrovaná víceřádkový 
textový displej se čtyřmi funkčními tlačítky a funkcí 
světelných hlášení 
● kryt ochrana IP67 z robustního plykarbonátu  
● datový protokol na mikro SD kartě 
● instalace na zeď 
● rychlé výstupy přes optické spojení 
● hlavní vypínač s nouzovým funkcí vypnutí 

Oblasti aplikace 
 
● samostatná zařízení s do čtyř připojených 
dávkovacích čerpadel a více vyhodnocovacích 
senzorů 
● úroveň hlídání analog a digitál jako prahový 
spínač, jistéhgo vypnutí účastníka 
● aplikace jako datový přihlašovač přes více kanálů 
na SD kartě 
● aplikace u více jak jednoho zásobníku, jako 
přepínač při kritické aplikaci 
● vyhodnocení od tlakových senzorů k systému 
hlídání 
● vzdálená dohled a řízení přes integrovaný Web-
Server 
● dávkování u rozdílných konzentrací s jedním 
dávkovacím čerpadlem 
● časový provoz u více dávkovacích čerpadel 

 

 


