White Paper
Eurotherm Extruder Smeltdruk met Meltpomp en Zeefwisselaar
regeling
Met Eurotherm P306 en 3504 instrumenten kan eenvoudig een smeltdruk regeling of Zeefwisselaar regeling
gerealiseerd worden.
Groot voordeel van de instrumenten is dat de Drukopnemers rechtstreeks aangesloten kunnen worden en direct en
eenvoudig gecalibreerd kunnenworden middels aanwezige calibratie functie.
Voor grotere of complexere extruderregelingen kan het geheel geintegreerd worden tot een compleet
regelsysteem. Een meervoudig ControlLoop systeem behoort standaard tot ons pakket. Eurotherm bestaat dit jaar
50 jaar en mede dankzij de oude betrouwbare Extruder Regelsystemen ( EM-1 bijvoorbeeld).
Een operator paneel kan geheel naar uw wensen worden ingekleed.
Een smeltpomp regeling kan bij opstarten automatisch overschakelen en zorgt voor een vaste
verplaatsingshoeveelheid waarbij toerental en druk volgend zijn.
De zeefwisselaar is afhankelijk van de fysieke uitvoering. Bij overschrijden van verschildruk wordt een wissel
commando gegeven en bewaakt dat binnen gestelde tijd gereageerd is. Na ingesteld aantal wisselingen wordt een
melding ingeschakeld.
Overdruk bewaking zorgt ervoor dat het geheel veilig en operationeel blijft.
Bij toenemende druk wordt het toerental teruggenomen
Uiteraard grijpt de maximaal drukbeveiliging direct in.
Het complete Regelsysteem kan na druk op de knop of afroep van een recept (Batch) geheel automatisch en
autonoom naar operationele instellingen stabiliseren. In samenwerking met het interne of externe Feeder systeem
kan de produktie dan autonoom aanvangen.
Bewaking en alarmering blijven uw proces volgen en grijpen indien nodig in.
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