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Sinds 2018: Commander 70 met capacitief touchscreen.

2005-2013: Commander 57.

Störk-Tronic – Pionier in de branche

Störk-Tronic ontwikkelt en produceert 
uitsluitend in Stuttgart en combineert 
al meer dan drie decennia expertise en 
innovatie op het gebied van elektronische 
meet- en regeltechniek.

Pionier in netwerken

Als pionier op het gebied van genetwerkte 
elektronische temperatuurregelsyste-
 men heeft Störk-Tronic al in 2005 de 
Commander 57 ingevoerd. Hij maakte 
voor de eerste keer het onderhoud op 
afstand en besturing van alle aangesloten 
regelaars mogelijk. Zo diende in 2008 
de Commander als middelpunt in de 
gastronomie van de Olympische toren in 
München.

Ervaring zorgt voor perfectie

Door ervaring en een voortdu-
rende dialoog met onze klanten is de 
Commander steeds verder ontwikkeld. 
De Commander 43 werd in 2010 geïntro-
duceerd en de Commander 70 in 2018. 
Beiden kunnen in verschillende branches 
worden gebruikt en hebben dezelfde 
instelmogelijkheden en features – maar 
ze verschillen in schermformaat en de 
display-technologie.

Wereldwijd in gebruik

Duizenden Commanders zijn nu wereld-
wijd in gebruik als “commandocentra”. 
Zij worden met name gekenmerkt door 
hun brancheoverkoepelende toepasbaar- 
heid. De Commander wordt gebruikt in 
verschillende industrieën, bijvoorbeeld in 
de levensmiddelentechnologie, medische 
technologie, machinebouw, grootkeuken-
technologie en ook in de huishoudelijke 
techniek.

DE COMMANDER

Regelaars met dit symbool 
kunnen via de ST-Bus met 
de Commander in een 
netwerk worden opgeno-
men.

Sinds 2010: Commander 43 met resistief touchscreen.
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Standaard modus

De Commander maakt het mogelijk om 
onderhoud en bediening op afstand uit te 
voeren van de temperatuurregelsystemen 
in het netwerk voor volledige temperatuur- 
en datamonitoring (bijv. volgens HACCP). 
Er kunnen maximaal 32 regelaars via de 
ST-Bus op de Commander worden aange-
sloten en zo direct via het touchscreen 
worden aangestuurd en bediend.

Zonder training te gebruiken

De gebruiksvriendelijke interface en de 
intuïtieve bediening maken lange trai-
ningssessies overbodig. Zelfs met slechts 
enkele koel- en verwarmingszones 
bespaart u tijd, omdat u de instellingen 
niet meer op de individuele regelaar hoeft 
in te stellen. De Commander kan via de 
geïntegreerde Ethernet-interface met het 
internet of een bedrijfsnetwerk worden 
verbonden.

Alle aangesloten regelaars worden auto-
matisch herkend

De volautomatische configuratie maakt 
het eenvoudig om de Commander in 
gebruik te nemen. Zodra de regelaars 
zijn aangesloten, kunnen deze direct 
worden gebruikt dankzij de automati-
sche netwerkverbinding. Meetwaarden 
zoals temperatuur, vochtigheid, druk of 
de status van de kleppen en alle scha-
kelingen van compressoren, pompen, 
ontdooien, branders, verwarmingen of 
storingsmeldingen worden automatisch 
geregistreerd.

Software-updates voor de Commander 
en alle aangesloten regelaars kunnen via 
de USB-interface worden uitgevoerd.

PLUG & PLAY - DIRECT NA HET OPSTARTEN
IS DE REGISTRATIE MOGELIJK

Elke individuele regelaar kan individueel worden ingesteld 
via de Commander.

De geregistreerde meetwaarden kunnen eenvoudig worden 
geëxporteerd via Ethernet en/of de USB-interface.

Kleurcodering: rood = alarm/waarschuwing, groen = OK, 
grijs = regelzone uit, donkergroen = nachtstand, 
geel = ontdooien actief.

Visualisatie van alle gegevens van de standaard software tot 
complexe oververhittingregelaars en samengestelde syste-
men.
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Wekelijkse timer

Met de vrij programmeerbare weektimer, 
kunnen individuele schakelprogramma’s 
zoals ontdooien, nachtstand, verlichting 
of reinigingscycli automatisch worden 
geactiveerd. Dit maakt het mogelijk om 
stroompieken te verminderen, bijvoor- 
beeld door vertraagde ontdooiing, 
nachtverhoging of reinigingscycli. Deze 
functies zijn per regelzone individueel in 
te stellen.

Bescherming tegen manipulatie

De taken van de Commander omvatten 
ook de volledige registratie van tempera- 
turen (HACCP-conform). De Commander 
registreert al na de eerste ingebruikname.

ECO-functie

Met de ECO-functie kunnen verschillende 
energiebesparende functies worden 
gedefinieerd, die het gedefinieerde week-
programma vervangen. De afzonderlijke 
programma-instellingen kunnen voor 
afzonderlijke regelaars of regelaargroepen 
worden gedefinieerd. Voordeel: De 
weekklok hoeft niet opnieuw geprogram-
meerd of gewijzigd te worden, omdat de 
ECO-modus onafhankelijk van de week-
klok werkt.

Met de timer kunnen tijdverschuivende ontdooizones wor- 
den geprogrammeerd om stroompieken te voorkomen.

Het schakelen van de verlichting op bepaalde tijdstippen 
op weekdagen en feestdagen wordt voor alle regelaars 
afzonderlijk of voor geselecteerde regelaargroepen door de 
weektimer bepaald.

Als de ECO-functie is geactiveerd, worden speciale instel- 
lingen, bijv. voor vakantieperioden, in- en uitgeschakeld. De 
ECO-modus heeft voorrang op het normale weekprogramma.

Regelaarlijst
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Deskundige wijze

De Commander kan met verdere instel-
lingen aan uw behoeften worden 
aangepast. In slechts enkele trainingsses- 
sies bieden wij u de nodige knowhow om 
de prestaties van de Commander buiten 
de standaardmodus volledig te benutten.

Kosten verlagen

De regelparameters kunnen worden 
geoptimaliseerd en er kunnen energie-
efficiënte instellingen worden gevonden, 
vooral bij de inbedrijfstelling van 
systemen. Door de gegevens continu te 
registreren en te vergelijken met oudere 
gegevens is het bijvoorbeeld mogelijk 
om verouderingseffecten van de instal-
latie in een vroeg stadium te detecteren 
en tijdig onderhoudsmaatregelen te 
nemen. De kosten als gevolg van totale 
systeemuitval worden geminimaliseerd, 
omdat de betreffende componenten tijdig 
kunnen worden vervangen.

Herinneringsfuncties

De vrij programmeerbare onderhoudsin- 
terval herinnert de klant bijv. om de 12 
maanden aan de serviceopdracht.

De extra batterij in elke Commander zorgt 
ervoor dat de klok ook bij stroomuitval in 
real time blijft lopen
.

EENVOUDIG EN VRIJ INSTELBAAR
VOOR ELKE TOEPASSING

In geval van een fout kunnen statusmeldingen met korte in- 
formatie zoals sensorfout, over- of ondertemperatuur naar 
de geselecteerde ontvangers worden gestuurd.

De opname-interval is vrij te kiezen. Als de fabrieksinstel- 
ling 120 seconden is, is het tegen manipulatie beschermde 
opslagvolume voldoende voor 12 maanden. Van alle opge- 
nomen gegevens kan een back-up worden gemaakt via een 
USB-interface.

Elke aangesloten regelaar is individueel instelbaar. Alle pa- 
rameters worden permanent bewaakt door de Commander 
- elke afwijking wordt verwerkt en gedocumenteerd volgens 
een vooraf ingesteld alarmplan.

Sensoren

Parametersets

Netwerken en weergave

Regelkring 2

Schakelteller

Relais en lampen

Parametreren

Werkelijke waarden

Benoemen

Toevoegen

Verwijderen

E-mail configuratie

K1 schakelaars

Opname-interval 

Opname-interval 

Regelaar

Informatie
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Verschillende gebruikers krijgen verschillende interventie 
rechten – beveiligd met een wachtwoord.

In het alarmbeheer wordt bepaald wie bij welke afwijking 
wordt ingelicht.

De basisinstellingen zijn taal, tijdzone, zomer- en wintertijd.

Alarmmanagement

De alarmfunctie van de Commander is 
al in de standaardmodus geactiveerd. 
De alarmen kunnen individueel worden 
ingesteld door andere configuratiemo-
gelijkheden: temperatuuralarm, defecte 
aangesloten onderdelen als sensoren, 
ondeugdelijk gebruik. Alles is mogelijk.

U wordt gealarmeerd middels een bericht 
in uw e-mail postvak of op uw mobiele 
telefoon.

Uitgebreide instelmogelijkheden

De Commander en het hele systeem 
kan volledig op maat worden gemaakt. 
De beschikbare standaardtalen Duits, 
Engels, Frans en Nederlands kunnen via 
het menu worden ingesteld. Andere talen 
kunnen op verzoek van de klant worden 
toegevoegd. Naast de automatische 
zomer- en wintertijd kan ook de tijdzone 
worden geselecteerd.

Gebruikersbeheer

Selecteerbare gebruikersniveaus kunnen 
worden gebruikt om verschillende 
toegangsrechten toe te kennen aan 
bijvoorbeeld eindgebruikers, servicetech-
nici en fabrikanten.

Naast de gebruikersniveaus en rollen 
kunnen klantspecifieke functies zoals 
“setpoint zichtbaar/onzichtbaar/wissel-
baar” worden toegewezen.

Elke gebruiker krijgt verschillende rechten toegewezen door 
de beheerder met een simpele klik.

Fabrieksinstellingen

Alarm 1: nieuwe configuratie

Alarmmanagement

Timer

Rechten

Werkelijke waarden

Functies

Regelaar

Geschiedenis

Timer

Gebruikers

Verwittigingment

USB-export /-import
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Commander 70 en Optische Binding

Voordelen van optische verlijming

 xMaximale afdichting (”IP 65”) tegen 
een oplossing met behuizing
 x Zeer modern ontwerp
 xMontage aan de achterzijde voor een 
volledig vlak front
 x Gebruik van gepatenteerde VacuBond 
Gel ”Made in Germany”
 x Productie onder cleanroomcondities, 
zodat er geen deeltjes op het display te 
vinden zijn

DE NIEUWE COMMANDER IN PREMIUM KWALITEIT

Behuizing van BEKUMA uit Sigmaringen opti-
maal gemaakt met bemekking tot vlakheid en 
montage.

Overlappend, krasvast, hoogwaardig glas 
van Glaswerke Haller in Herford, aan de 
achterzijde bedrukt volgens klantspecificatie.

Dubbele optical binding met capa-
citieve touch van Distec in München 
voor de best mogelijke kwaliteit.

Hoge-resolutie Kyocera 7’’-display met 800 x 480 pixels, een hel- 
derheid van 500 cd/m2, een brede kijkhoek van 85° en een levens- 
duur van minstens 70.000 uur.

Processorboard van PHYTEC in Mainz.

Uitgerust PCB
100 % made in Germany
door Störk-Tronic in Stuttgart.

Commander 70: Technische gegevens

 x 7 inch display
 x 800 x 480 pixel resolutie
 xMultitouch capacitief touch display
 x Krachtige CORTEX A8 processor
 x Ontworpen voor maximaal 32 regelaars
 x SSL-versleuteling
 x Ideaal voor het koppelen van verwar- 
mings- en koelsystemen in een netwerk
 x Omgevingslichtsensor voor optimale 
lichtsterkteregeling van het display
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COMMANDER BOX

Details van de Commander Box

Met de Commander Box biedt 
Störk-Tronic ook een voordelig alterna-
tief. Er kunnen maximaal 32 controllers 
worden beheerd, maar in tegenstelling 
tot de Commander 43 of Commander 70 
heeft de Commander Box geen display en 
wordt de visualisatie via een webinterface 
of ST-Studio uitgevoerd. De configuratie 
kan ook via een webinterface of via 
ST-Cloud worden uitgevoerd.

Interfaces

 x 1x ethernet-interface (LAN-standaard-
aansluiting)
 x 2x RS485-interface (1x ST-Bus en 1x 
ModBus Master)

Optionele WiFi-interface

Met behulp van de optionele WiFi-inter- 
face kan op twee verschillende manieren 
een draadloze verbinding tot stand 
worden gebracht.

In de clientmodus communiceert de 
Commander Box met een lokaal geïnstal- 
leerde WLAN-router om de opgenomen 
gegevens te leveren (voorkeursverbin- 
ding).

In de toegangspuntmodus worden 
eindapparaten zoals smartphones recht- 
streeks via WiFi met de Commander Box 
verbonden (geen WLAN-router nodig).

Specificaties

 x Breed bereik voeding: 100-240 V AC, 
50/60 Hz, 50/60 Hz
 x Afmetingen van de behuizing: 170 x 
120 x 120 x 48 mm
 x Afdichting van de behuizing: IP 20
 x Type montage: DIN-rail, wandmontage
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ST-STUDIO – ONDERHOUD EN BEDIENING OP AFSTAND, HANDIG 
VIA UW WERKPLEK OF ONDERWEG

Onderhoud op afstand en bediening op afstand van indivi- 
duele regelaars kunnen eenvoudig worden geconfigureerd 
door de geïntegreerde webserver te integreren in een lokaal 
netwerk.

In ST-Studio kunnen alle gebeurtenissen, alarmen, meetwaarden en belangrijke 
statuswijzigingen, inclusief de bijbehorende instelpunt/werkelijke waarden, gra- 
fisch of in tabelvorm (HACCP-conform) worden weergegeven.

Gemakkelijker toezicht: Parametersets kunnen worden opgeslagen, geladen en 
gekopieerd.

Het ST-Studio-softwarepakket maakt 
de bediening, aanpassing en parame-
trisering van afzonderlijke regelaars via 
het eigen netwerk of het internet moge-
lijk. Geoptimaliseerde datasets kunnen 
op een comfortabele manier worden 
geïmpor- teerd. ST-Studio is permanent 
in verbinding met een of meer Comman-
ders via lokale netwerken of het internet, 
die eventuele storingen in het systeem 
melden.

Beheer van meerdere Commanders

ST-Studio kan worden gebruikt voor het 
maken van verschillende Commanders 
en alle aangesloten regelaars kunnen 
eenvoudig worden geconfigureerd en 
geparametreerd. Verschillende parame-
tersets kunnen worden gedefinieerd en 
gebruikt voor verschillende klanten.

IP-configuratie:

IP-adres:

Subnetmasker:
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Bewaking via Tablet of Smartphone

Naast de ST-Studio-software oplossing 
zijn de regelaars ook toegankelijk via het 
internet. Parameterwijzigingen en alarm- 
en foutmeldingen kunnen overal ter 
wereld worden beheerd.

Communicatie van 
Commander naar 
Smartphone of Tablet.

Messaging – hiermee kunnen belangrijke meldingen worden verzonden via 
verschillende kanalen, zoals e-mail, SMS of chat.

ST-Studio Cloud Networking – implementeert toegang op 
afstand via ST-Studio, ST-Cloud Interface of App.

Opslag – maakt opslag en rapportage van metingen in de 
ST-Cloud mogelijk.

Recepten administratie – voor de centrale administratie van recepten. 

Webserverconnectiviteit – de webinterface voor toegang op afstand tot uw Commander.

Analyse – voor predictief onderhoud/systeemanalyse.

API-interface – zodat u uw applicatie eenvoudig kunt aansluiten op de ST-Cloud.

ST-CLOUD
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