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Krótki opis 

 

Sterownik MIC 2420 posiada bardzo szeroki zakres zastosowań. Nadaje się między innymi do urządzeń parzelniczo-wędzarniczych, 
klimatyzacyjnych, dojrzewalniczych, szybkiego schładzania oraz rozmrażających. Wbudowany 2-wierszowy wyświetlacz 
alfanumeryczny umożliwia przejrzystą obsługę urządzenia.  
 

W urządzeniu można zapisać 99 programów po 99 kroków każdy. Można zdefiniować do 24 procesów technologicznych. Za pomocą 
klawiatury numerycznej można wprowadzać również tekst.  
 

Do każdego procesu można przyporządkować wybrane wartości zadane, co ułatwia dopasowanie urządzenia do sterownika do 
konkretnego obszaru zastosowania. W każdym kroku programu można wprowadzać zdefiniowane wcześniej wartości zadane.  
 

W parametrach sterownika można zdefiniować użytkowników, co chroni urządzenie przed ingerencją osób trzecich.  
 

Port szeregowy RS 232 (opcja RS 485/Ethernet) umożliwia połączenie sterownika MIC 2420 z komputerem PC.  

Oprogramowanie aditec „VisuNet 2“ pozwala na rejestrację wszystkich ważnych parametrów, takich jak: nazwa produktu, nazwa 

procesu, nr partii, nazwa użytkownika, temperatury, wilgotność, czas, alarmy oraz datę i czas zegarowy. Zarejestrowane dane można 
przeglądać w formie wykresu. Wszystkie dane zapisywane są w bazie danych, co pozwala na dokładną kontrolę jakości zgodnie z 
HACCP według normy ISO 9000. 
  

 

Cechy szczególne MIC 2420: 

 1-99 programów po 99 kroków. 

 (w sumie 2000 kroków),  każdemu programowi można  

przyporządkować indywidualną nazwę. 

 Łatwa obsługa. 

 Programowalne przyciski pozwalają na obsługę dowolnej 

konfiguracji wartości zadanych i agregatów. 

 Alfanumeryczne wprowadzanie tekstu. 

 Obsługa wielu języków (w tym alfabetu cyrylicy). 

 Możliwość wprowadzania własnych tekstów. 

 Komunikaty w formie tekstów przesuwanych. 

 Parametry konfiguracyjne chronione kodami dostępu. 

 Klawiatura foliowa odporna na zarysowania i kwasy (IP 67). 

 22 wyjścia przekaźnikowe (opcja 32 przekaźniki). 

 Programowalne limitkomparatory.  

 Port RS232 do połączenia z PC (opcja RS485). 

 4 wejścia analogowe (Pt100) 3-przewodowe jak również  
2x NiCrNi (opcja do 8 wejść czujników). 

 4 wejścia cyfrowe (dowolnie programowalne jako  

alarmy, opcja do 8 wejść).  

 Chwilowe zmiana wartości zadanych w czasie trwania programu. 

 Programowalne graniczne wartości zadane. 

 Regulacja wilgotności;  względna lub nawilżanie impulsowe. 

 Obwody regulacji typu: 2-punktowego, XP, PID.  

 Wyłączenie funkcji chłodzenie przez górną wartość  

   graniczną dla wartości zadanej lub aktualnej. 

 Gotowanie z temperaturą delta.  

 Gotowanie z wartością FC (pasteryzacja FC 70-10) 

 Różne warunki wyłączenia / zmiany kroku: czas trwania,  

   przekroczenie / osiągnięcie temperatury, osiągnięcie  

   wilgotności (suszenie), wartość FC itd. 

 Czas trwania kroku do 99h:59 min lub praca ciągła. 

 Powtarzanie kroków. 

 Kopiowanie, wklejanie i usuwanie kroków. 

 Wprowadzanie numeru partii.  

 Definiowanie uprawnień użytkowników. 

 Alarmy dla wartości granicznych temperatury i wilgotności. 

 Licznik godzin pracy dla procesów i agregatów z funkcją alarmu  

    i przypomnienia. 

 Wykrywanie uszkodzeń czujników (przerwa lub zwarcie). 

 Programy przechowywane są w pamięci nawet w chwili braku zasilania.

 Wznowienie programu przerwanego w wyniku utraty napięcia zasilania. 
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Sterowanie procesem klimatyzacji 

 Łagodny rozruch silników. 

 Regulacja prędkości wentylatorów w zależności od temperatury i/lub wilgotności. 

 Wyłączenie funkcji chłodzenie przez górną wartość graniczną dla wartości zadanej lub aktualnej.  

 Automatyczna regulacja wartości pH, Wartość zadana jako warunek wyłączenia. 

 Dokładność wskazań: wartość rzeczywista - 0,5°C lub 0,1°C, wartość zadana - 1,0 lub 0,5°C. 

 Oszczędność energii: Chłodzenie ew. Nawilżanie przez regulację klapy świerzego powietrza w zależności od temperatury 
komory i/lub wilgotności.  

 

Sterowanie procesem rozmrażania 

Do sterowania np. procesem rozmrażania można dowolnie zdefiniować wejścia temperaturowe, tak aby podłączyć czujnik 
komory, czujnik batonu i 3 czujniki temperatury produktu 
(3 wejścia temperaturowe można dowolnie nazwać, np. temperatura kanału / temperatura zewnętrzna / wilgotność / 
temperatura produktu). Czujniki temperatury produktu chronią przed przekroczeniem temperatury zadanej produktu. 
Temperatura batonu określa warunek zakończenia procesu. 

 

Program serwisowy aditec – darmowy dla naszych Klientów 

Umożliwia łatwą i szybką konfigurację sterownika do konkretnych zastosowań. Współpracuje z systemami operacyjnymi Windows 
98/2000/XP/7. 
 

Zakresy wartości  

Zakres pomiarowy temperatury (wejścia PT100) - 50°C do + 320°C 
Zakres wprowadzania wartości zadanych:   
Temperatura komory, kanału, produktu  - 40°C do 300°C 
Temperatura batonu  - 30°C do 100°C 
Wilgotność 0 do 100% 
Czas pracy 00h:01min do 99h:59min (00:00 praca ciągła) 
 

Dane techniczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Wymiary 

 

Obudowa:  noryl wzmacniany włóknem szklanym 
(DIN 43700)  odporny na uderzenia, czarny 
  wytrzymałość temperaturowa do 110°C 
  (trudnopalny) 
  ramka 183  x 327 mm 
  otwór 138  x 282 mm 
  głębokość            110 mm 
  z zaciskami            125 mm 
Masa:   ok. 1,6 kg 
Klawiatura:  foliowa, odporna na zarysowania i kwasy  

   

Złącza 

Wejścia:   
 4x Pt100 (trójprzewodowy) 
 2x NiCrNi (opcja 2x Pt100 lub  

2x 0-20mA, do 8 wejść czujników typu Pt100 / NiCrNi 
/ 20mA/10V) 

 4x cyfrowe (opcja 8x cyfrowe) 
Wyjścia:   

 22 przekaźniki, 250V AC, 4A, z czego 
   8 styków przełącznych 
  14 styków zwiernych  
 opcja 32 wyjścia przekaźnikowe 
 opcja 3 wyjścia analogowe 

 
Port szeregowy: RS 232 (RS 485 opcja) 
      do połączenia z VisuNet 
 
 

 

Dane elektryczne 

 

Zasilanie : standard: 230V  50/60Hz  +/-10% 
Zużycie energii: ok. 24 VA 
Stopień ochrony płyty czołowej: IP 67 
Zaciski: listwa zaciskowa, przewód do 1,5 mm² 
                      (zdejmowana) 
Temperatura pracy: -10 / +70 
 

Wskaźniki 

 

1 tekstowy wyświetlacz LCD, 2 linie po 16 znaków 
Wysokość znaku: 8 mm, kolor żółto-zielony 
 
Wskaźnik 7-segmentowy, czerwony 
Wysokość cyfry: 14 mm 
3-pozycyjny dla temperatury komory (rzeczywistej) 
3-pozycyjny dla temperatury  batonu (rzeczywistej) 
2-pozycyjny dla wilgotności  (rzeczywistej) 
4-pozycyjny dla czasu 
 
Wskaźnik 7-segmentowy, zielony 
Wysokość cyfry: 10 mm 
3-pozycyjny dla temperatury komory (zadana)   
3-pozycyjny dla temperatury  batonu (zadana) 
3-pozycyjny dla wilgotności  (zadana) 
 
Wskaźnik 7-segmentowy, zielony 
Wysokość cyfry: 14 mm 
2-pozycjny dla numeru programu i kroku 
Sygnalizacja stanu przekaźników:  diody LED 


