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CONTROLE DE PRODUÇÃO PARA LAGARES

AUTELEC CP-504
El controle de produção para lagares CP-504 , fornece informações completas sobre a produção de
óleo de fábrica em quilos e litros. Desta forma, com o totalizador de campanha, você conhece o óleo
total produzido até esse momento e com o contador parciais, que podem ser ajustados a zero quando
você quiser, você pode conhecer o óleo que é introduzido em cada tanque de armazenamento, ou a
quantidade de óleo produzido por uma certa partida de azeitonas. A produção instantânea, a média e
a média da campanha, todos eles em Kgr / hour, indicam o funcionamento adequado do lagar, ou no
caso se o fluxo instantâneo diminui para poder buscar a causa e adotar soluções no mesmo momento.
Além disso, todos os dados relacionados às produções dos diferentes turnos de trabalho, (tempo de
início, quilos produzidos, média em Kgr / hora, etc.) são armazenados para sua consulta quando você
precisar, tanto numericamente como graficamente. Da mesma forma, ele fornece seu controle, o gráfico
e os dados de evolução das últimas 48 horas.
Sua precisão é muito alta e sua instalação é muito simples, porque é colocada no tanque receptor de
saída de óleo.

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS:
- ALTA PRECISÃO devido ao seu sistema de medição POR
PESO, que elimina erros produzidos por diferentes viscosidades
e variações volumétricas por temperatura.
- SIMPLICIDADE DE USO, pelo seu sistema do teclado e
visualizador que indica ao usuário as operações a serem
executadas. Você pode inserir um código de acesso específico,
para que, exceto a pessoa que o conheça, ninguém pode inserir
ou alterar determinados dados.
- FACILIDADE DE INSTALAÇÃO E NÃO OCUPA
ESPAÇO ADICIONAL, porque é colocado dentro do tanque do
receptor de óleo, na saída da máquina e normalmente conectado
à instalação existente no referido tanque.
- ALTA QUALIDADE para a sua construção em aço
inoxidável, poliéster reforçado e componentes de alta segurança.
- CONTADOR DA CAMPANHA do oleo produzido.
- CONTADORES PARCIAIS com reset e indicação da data em
que pôs-se a zero.
- PRODUÇÕES HORÁRIAS, instantâneas, médias e de
campanha em Kgs / hora ou em litros / hora.
- PRODUÇÕES E GRÁFICOS DOS DIFERENTES
TURNOS DE TRABALHO, para um controle efetivo da
fabricação e armazenamento dos dados da campanha.
- GRÁFICO DE EVOLUÇÃO das últimas 48 horas.
- VISOR DE DADOS EM KILOS OU EM LITROS.
- ALTA TECNOLOGIA E CONFIABILIDADE.

