وحدة MODULARM 75LCمتعددة الشاشات

ألجهزة التبريد والتجميد

توفر الطاقة وتحفظ المواد سريعة التلف وترفع من سالمة المشغل
وتوفر تكاليف الصيانة

نظرة سريعة على الميزات
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تصميم صغير الحجم لتعليق أو التثبيت على أي سطح في
حاوية مقاومة للعوامل المناخية
واجهة مستخدم بسيطة مكونة من ثالثة أزرار
برمجة  Pas-Proبسيطة وآمنة
مزود طاقة داخلي (ال حاجة لمحول خارجي)
بطارية مدمجة قابلة إلعادة الشحن باإلضافة إلى دوائر
كهربية إلعادة الشحن
نظام إنذار مدمج مرئي ومسموع
موصالت جافة مدمجة قابلة إلعادة البرمجة ( N/Oو)N/C
للتنبيه عن بعد
نقاط تعيين لدرجات الحرارة القصوى والدنيا لتشغيل اإلنذار
خاصية الرنين توفر صافرات إنذار محددة بزمن في حالة
اإلنذار
توفير القراءات بنظام فهرنهايت أو مئوية مع إمكانية تغيير
تلقائي لوحدات القياس
إمكانية تعديل التأخير في اإلنذار
إمكانية بقاء زر  IP-1منخفض الجهد مضيء حتى في حالة
انقطاع التيار للمساعدة في الوصول إلى الباب
ثالث وأربع طرق لتشغيل اإلضاءة
منفذ بيانات مدمج لالتصال عن بعد وتوسيع النظام
إمكانية مراقبة مقصورة أو مقصورتين
جميع وظائف  75LCجاهزة للعمل بشكل متزامن
إمكانية وضع مسميات خاصة

إنذار درجات الحرارة
] [منخفض
[مرتفع

IP-1

Flush Mount

]

• للحماية من تلف المنتج
• تقنية اإلعداد التلقائي ( )Autosetالمسجلة كبراءة اختراع
تتحكم تلقائيًا في ضبط نقاط تعيين اإلنذار في جهاز التبريد
أو التجميد [تلغي البرمجة اليدوية في معظم التطبيقات]

إنذار الخطر [مساعدة

إنذار أعطال التكييف

• الحماية من تلف المنتج أثناء وجود عطل في التكييف
• بطارية احتياطية داخل الجهاز قابلة للشحن الستمرار العمل
في حال وجود عطل في التكييف

نظام التحكم التلقائي باإلضاءة
•
•
•
•
•

توفير الطاقة
إلغاء مفاتيح اإلضاءة التقليدية
زر الضغط المضاء  IP-1يوفر التحكم الالزم داخل
الصندوق
جهاز استشعار الحركة لتشغيل اإلضاءة
متوافق مع قانون الطاقة

إنذار الباب المفتوح
•
•
•
•
•

]

• رفع سالمة المستخدم
• يوفر إنذار الخطر اليدوي والتلقائي أعلى مستويات الحماية
• إمكانية بقاء زر  IP-1منخفض الجهد مضاء لتنشيط زر
إنذارالخطر

المواصفات
األبعاد

• السطح :الطول  4.5بوصة × العرض  2.75بوصة × العمق
 2.25بوصة
• التعليق :فائض مساحة الحاوية –  1.9بوصة عمق

نطاق درجات الحرارة

 40فهرنهايت حتى  125فهرنهايت ( 40-درجة مئوية حتى 52درجة مئوية) خط جهاز استشعار قياسي من  25درجة،
وهناك أطوال أخرى متوفرة

الدقة

DOOR

 1 ±فهرنهايت من  25-درجة فهرنهايت حتى  70درجة
فهرنهايت ( 32-مئوية حتى  21مئوية)
 2 ±فهرنهايت نطاق كامل

توفير الطاقة
زيادة الكفاءة
الحد من تجمد االملفات
خفض تكاليف الصيانة
الحفاظ على سالمة المنتج والحيلولة دون تلفه

مرحل اإلنذار

دوائر إلكترونية جافة  1 N/O & N/Cأمبير بقوة  28فولت
تيار مستمر

مرحل اإلضاءة

 8.3أمبير بقوة  120فولت تيار مستمر 1000 ،وات

متطلبات الطاقة

 120فولت تيار مستمر 30 ،ملى أمبير

الضمان

تضمن شركة  Kitchen Brainsعدم تعطل منتجاتها عن العمل ً
وفقا
للمواصفات الخاصة بها بسبب عيوب في المواد أو التصنيع ،لمدد الضمان
التالية:
	.1المنتجات الجديدة :ضمان لمدة عام كامل من تاريخ الشراء الي جهاز
جديد يتكون من أجهزة تحكم تعتمد على المعالجات الدقيقة أو أجهزة
ضبط الوقت أو سجالت بيانات أو أجهزة مراقبة عن بعد

فروعنا حول العالم في المملكة المتحدة والصين
وسنغافورة
®

Food Automation - Service Techniques, Inc.
 ،905طريق هوني سبوت ،ستراتفورد ،سي تي 06615-7147
الواليات المتحدة األمريكية
هاتف +1-203-377-4414 :
المبيعات1-800-327-8766 :
فاكس+1-203-377-8187 :
لالتصاالت الدولية+1-203-378-6860 :
www.KitchenBrains.com
خدمة الدعم الفني المجانية متوفرة على مدارساعة طوال أيام األسبوع
داخل الواليات المتحدة وكندا ومنطقة الكاريبي 1-800-243-9271

أوروبا ،الشرق األوسط ،أفريقيا
 31سافرون كورت سوثفيلدز بيزنس بارك
بازلدون ،إسكس ،إس إس  156إس إس  ،إنجلترا
هاتف+44 0 1268544000 :
الصين
 18 ،1803إف ،رقم  922طريق هينجشان
شنغهاي ،200030 ،الصين
هاتف+8613916 854 613 :

آسيا والمحيط الهادئ
 13إيه ،طريق ماك كينزي
228676
سنغافورة

 .2أجهزة االستشعار والملحقات :ضمان لمدة  ٩٠يومًا من تاريخ الشراء
على أجهزة االستشعار والملحقات (التي تتكون من مجسات أو أجهزة
االستشعار الالسلكية أو الخراطيم أو المفاتيح أو أجهزة التعليق أو الملحقات)
لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على االنترنت
www.kitchenbrains.com/warranty

براءات االختراع

منتجات شركة  Kitchen Brainsمحمية بموجب واحد أو أكثر من براءات
االختراع أدناه المسجلة في الواليات المتحدة:
5,331,575
5,726,424
6,401,466
7,145,463

5,539,671
5,875,430
6,401,467
7,650,833

5,711,606
6,142,666
6,581,391
7,877,291

باإلضافة إلى براءات االختراع األجنبية والبراءات المعلقة ،وبراءة االختراع
المسجلة رقم 5,973,297

هاتف+65 983159273 :

هذه الوثيقة تتضمن معلومات سرية .ويُحظر تمامًا تسريب أو نشر أو نقل أونسخ هذه الوثيقة أو البرنامج المُشار إليه فيها دون الحصول على اإلذن الخطي المسبق.
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5,723,846
6,339,930
7,015,433
8,060,408

