
Techno Matic TM-3012 - Med mulighed for opkobling til GSM
modul.

TM3012
Stokerstyring til alle størrelser kedler
TM3012 stokerstyringen gør det muligt at optimere forbrændingsprocessen, således at fyringsomkostningerne minimeres og miljøet
skånes.

TM3012 er en videreudvikling af den kendte TM3010, som blev til, i et samarbejde med Teknologisk Institut. Vi har i dag blandt vore
kunder flere producenter, som er godkendt til tilskudsberettigelse af Teknologisk Institut med TM3010 styringen.

TM3012 er udstyret med en iltsonde, som kontinuerligt måler iltniveauet i røggassen. Herved regulerer styringen blæseren og
stokermotoren, hvor blæseren reguleres trinløst og uden brug af frekvensomformer. Stokermotorens optimale periode og pause
reguleres ligeledes trinløst, og sammen med signal fra temperaturføleren, bliver brugen af en traditionel termostat overflødig. Denne
nye styringsmetode (modulerende drift) adskiller sig således fra den traditionelle, hvor kedlen enten yder 100% eller 0%, ved at
kunne regulere ydelsen af kedlen trinløst fra under 20% til 100%.

TM3012 styringens processor beregner kontinuerligt den mest optimale sammensætning af ilt og brændsel i forhold til det aktuelle
aftræk af varme og er i et vist omfang i stand til at beregne den mest optimale forbrænding, selvom brændslet ikke er ensartet. Det er
tilmed muligt at skifte mellem bestemte brændselstyper uden at skulle ændre indstillingerne. Der er desuden mulighed for at styre
undertrykket i kedlen (Anlæg med røgsuger), via den indbyggede sensor

TM3012 styringen er designet således, at den kan indbygges som et betjeningspanel i en kedel, eller den kan monteres i fronten på et
styreskab. Alternativt kan styringen leveres i et standard stålkabinet, som kan monteres på væggen, kedelen eller stokeren.

Produktspecifikationer



• Stokerstyring med iltkontrol
• Direkte udgang til stokermotor (3x400VAC)
• Direkte udgang til blæser for primær eller sekundær luft (230VAC, 3x400VAC med Solid State relæ)
• Varm stoker overvågning
• Indgange for sammenkoblingskontakt og lågekontakt
• Risikoen for, at stokermotoren kører fast, kan minimeres ved at anvende den indbyggede automatik til reversering af

stokermotoren
• Styrer fremløbstemperaturen, der kan sættes af brugeren
• Styrer iltniveauet i røggassen
• Menu baseret display, som viser aktuel fremløbstemperatur, iltindhold, styringsstatus, genereret ydelse osv.
• Fabrikanten kan indsætte sine egne parametre ved brug af PC opsætningsprogram til Windows, som medfølger i opstartspakken
• Med opstartspakken er det også muligt at overvåge stokeren i en længere periode, f.eks. gennem et testforløb af en ny

stoker/kedel
• Mulighed for automatisk optænding og tilslutning af tændingsudstyr, f.eks. varmluftsblæser
• Mulighed for udgang til ekstra stokermotor (3x400VAC)

Mulighed for udgang til doseringsnegl/sluse
• Mulighed for automatisk fyldning fra ekstern beholder
• Mulighed for tilslutning af udgang til ekstern alarm
• Mulighed for tilslutning af røgsuger
• Mulighed for tilslutning af eksterne indgange fra f.eks. cirkulationspumpealarm

Kontrolenheden har 10 digitale udgange, 4 analoge udgange, 8 digitale indgange, og 8 analoge indgange.


