C ég ün k tö bb év t i z ede s ta pa s zt al at ta l r e nde l k ez i k a
szemestermények nedvességmérése, valamint nedvességszabályozása terén.
Az általunk gyártott, a szemesterményszárító tornyokba épített
DNSZ-Digitális Nedvességszabályozó műszercsaládból több száz
üzemel ma is az országban, és a környező országokban, a következő
típusú terményszárító tornyokon: B1-15, B2-20, SIROKKÓ 20,
SIROKKÓ 2000, DSZP-32 ( orosz ), LSO(Cseh), VSZ, POBEDA
(Jugoszláv), Riela, Petkus (német),Bentál stb. Ezek a
nedvességszabályozó műszerek folyamatosan mérik a
szárítótoronyban leszárított termény nedvességtartalmát, és a
tornyot a kezelő által beállított nedvességszázalék értéknek
megfelelően szabályozzák.
A legújabb fejlesztésű DNSZ MP-03 típusú nedvességszabályzó műszerünk a jelenlegi legkorszerűbb
megoldások beépítésével készült amely egy RIELA típusú szárítóra szerelve ezüst érmet nyert 2003ban a Hannoveri Mezőgazdasági Vásáron, valamint Elismerő Oklevelet a 2004 évi Agro+Mashexpón.
a mai követelményeknek megfelelően számítógép vezérlésű.
szabályozza a szemestermény áthaladási idejét , így biztosítja, hogy a kimenőtermény
nedvességtartalma a kívánt értéknek megfelelő legyen.
üzemeltetésénél a jól kiépített MENÜ rendszer és jelszó biztosítja a különböző vezetői és
üzemeltetői szintek beállítási és ellenőrzési gépkezelését.
szabályozóban a szárítás ideje alatt a mért értékek és az üzemelés adatai eltárolódnak a
mikroszámítógép nem felejtő memóriájában (12960 adatsor és 20 adat/sor, 10 perces
mintavételezésse) , ezek az értékek az utolsó 90 napos intervallumban visszanézhetők, illetve az
opcionálisan a berendezéshez kapcsolható tárolóegységgel PC számítógéphez szállíthatók .
használatával lehetőség nyílik az adatokat egy RS-232 soros vonalon keresztül in-line PC
számítógépre kimenteni.
berendezés 16 helyen méri és tárolja:
a kimenőtermény nedvességtartalmát, hőmérsékletét (min. 2 m3anyag átlagát méri egyidejűleg),
a termény nedvességtartalmát és hőmérsékletét a szárítózóna alsó részén (min. 2 m3)az aktuális
dátumot és időt
a torony kezelőjének azonosítóját
a kitárolóegység adata
a beállított (kívánt) nedvességszázalék értéket
a szárított gabona típusát
DNSZ MP-03 berendezés a fenti adatok birtokában ellenőrzi a teljes szárítási folyamatot, ezáltal
biztosítva annak optimális lefolyását, és a beállított kívánt kimenő nedvességtartalom nagypontosságú
betartását. A világ legelismertebb mezőgazdasági gépvizsgáló intézete a német DLG vizsgálata is
megállapította, hogy a DNSZ MP-01 szabályozó a fenti adatok feldolgozásával a más típusú
szabályozókhoz képest további 15%-os energiamegtakarítást biztosít.

H-2144. KEREPES, Szabadság u. 179. Tel: ++ 36 28 560-550 Fax: ++ 36 28 560-551
E-mail: elszi@vnet.hu Internet: http://www.elszi.hu/

Mobil: 20-9390-858, 20-9391-968

H-2144. KEREPES, Szabadság u. 179. Tel: ++ 36 28 560-550 Fax: ++ 36 28 560-551
E-mail: elszi@vnet.hu Internet: http://www.elszi.hu/

Mobil: 20-9390-858, 20-9391-968

