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AQUA AURUM

Innowacyjne rozwiązanie do bezprzewodowego monitorowania parametrów mycia.

Zastosowanie:

� Myjnie tunelowe pojemników, form serowarskich itp.

Opis:

� wymiary 300x150x80mm (dł. wys .gł)

� obudowa hermetyczna, wykonana ze stali nierdzewnej, przepusty kablowe czarne, materiał: poliamid lub 

przepust kablowy membranowy.

� front klawiatura foliowa, odporna chemicznie z sygnalizacją stanów:  alarm wysokiego priorytetu, alarm niskiego 

priorytetu, sygnał OK i 6 klawiszami funkcyjnymi.

� Antena do nadajnika – przesyłanie danych w czasie rzeczywistym na dowolny komputer.
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Dane techniczne:

� Zakres pomiaru przewodności: 0,3-200mS/cm (0,3-99,9mS/cm co 0,1mS/cm, 100-200mS/cm 

co 1mS/cm), dokładność  +/- 5%

� Zakres pomiaru temperatury: czujnik sondy  0-80stC, czujniki pomiaru temperatur 

dodatkowych 0-120stC  - dokładność 0,5stC

� Zasilanie: 230VAC

� 3 wyjścia przekaźnikowe - sterowanie pompami – 1 pompa wg pomiaru przewodności , 2 i 3 

czasowo (Ton/Toff)

� 4 sygnały zezwoleń: dozowanie wstępne, dozowanie detergentu, dozowanie dodatku, 

dozowanie środka płuczącego (nabłyszczacza).

� 2 wejścia do podłączenia sygnału z lancy ssawnej

� 3 wejścia kalibrowane do podłączenia przepływomierzy

� 2 wejścia do podłączania pomiaru temperatury

� 1 wejście do podłączenia analogowego przetwornika ciśnienia (max. 25bar)

� 1 wejście do podłączenia licznika pojemników (form)

� Dodatkowe wyjście 24VDC (max. 200mA) do zasilania np. czujnika poziomu cieczy

� Zewnętrzne wyjście alarmowe (wysoki priorytet)

� Port karty SD
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Widok główny wyświetlacza
Funkcje:

� Pomiar przewodności

� Pomiar temperatury

� Pomiar ciśnienia

� Licznik pojemników

� Licznik wody zimnej

� Licznik wody gorącej

� Licznik detergentu

� Dozowanie wstępne

� Archiwizacja : ustawionych parametrów, stanów alarmowych (data, godzina, rodzaj 

alarmu) i statystyk (zużycie detergentu [l], wody [l], ilość pojemników [szt.], czas 

pracy myjki [h] ) w formacie CSV na karcie SD.

� Zdalna transmisja danych, zasięg w zależności od budowy pomieszczeń, ok. 150m z 

możliwością zwiększenia o kolejne 150m. Możliwość monitorowania 4 urządzeń 

jednocześnie za pomocą jednego programu. 
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Jeden moduł 

pośredniczący

Przetwarzanie danych 

(archiwizacja) i monitoring 

parametrów

Aplikacja 1

Aplikacja 2 Aplikacja 3

Aplikacja 4
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Widok modułu bezprzewodowego

Moduł wpinany w slot na płycie 

głównej PCB

Slot karty SD
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Widok przykładowego wykresu
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Widok aplikacji

Widok główny – podgląd 

wszystkich parametrów i stanów 

alarmowych w czasie rzeczywistym
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Widok aplikacji

Widok zakładki „Konfiguracji 

urządzeń” – możliwość  nadawania 

nazw wszystkim parametrom , 

mierzonym mediom, urządzeniom 

monitorowanym, stanom 

alarmowym oraz wyboru zdarzenia 

odpowiadającego momentowi 

zapisu statystyk do pliku 

archiwizacji.
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Widok aplikacji

Widok zakładki „Konfiguracja 

aplikacji” - możliwość wyboru 

wszystkich urządzeń wymagających 

monitoringu lub tylko wybranych.

W zakładce istnieje również 

możliwość wyboru czasu 

przełączania podglądu monitoringu 

poszczególnych urządzeń 

automatycznie i sposobu 

komunikacji interfejsu z 

komputerem – tryb ręczny lub 

automatyczny. 
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Urządzenia zewnętrzne standardowe

� Sonda konduktometryczna indukcyjna, wykonana z PP, 

czujnik temperatury DS18B20 w obudowie 

kwasoodpornej. Długość przewodu standardowa 5m lub 

wg zamówienia.

� Nadajnik, repeater, złącze USB2

� Oprogramowanie

Zalety:

Przedstawiony sterownik umożliwia w prosty i czytelny sposób 

kontrolę nad pracą urządzeń myjących poprzez monitoring  

wszystkich niezbędnych parametrów, mających  bezpośredni 

wpływ na skuteczność i jakość mycia.  Stanowi niezbędne 

narzędzie do optymalizacji kosztów i zwiększania ekonomiczności 

procesów mycia.
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Przykładowe zdjęcia zainstalowanego urządzenia
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Nowe produkty

Deptacid KCH i Deptacid CM 

� Posiadają bardzo korzystne właściwości ekologiczne:

� Brak zawartości związków fosforu i azotu,

� Bardzo skuteczne czyszczenie polipropylenowych form celem zapobiegnięcia 

przywieraniu,

� Składniki organiczne z łatwością ulegające biodegradacji,

� Bardzo skutecznie usuwają osad mineralny w układach ze stali nierdzewnej i z 

plastyku.
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Deptacid KCH i CM

Produkt Rodzaj kwasu Fosforany Azotyny COD

Concentration for

Similar Detergent

efficiency

(Based on PG = 

100)

Efektywność w 

zakresie 

problematyki 

kleistości(1/5)

1 do 5 Skala ocen 

5 jest najlepszy

DEPTACID KCH
METHANESULFONIC 
ACID + HYDROGEN 

PEROXIDE
- - 38 75 3

DEPTACID CM
METHANESULFONIC 

ACID + GLYCOLIC 
ACID

- <0,1 144 60 / 100 5
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