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Ny mjukvara till Störk-Tronics kylregulatorer med ytterligare funktionalitet

Störk-Tronic har släppt en ny 
standardmjukvara, 212, för ky-
lapplikationer baserad på den 
tidigare väl beprövade mjukva-
ran 112. Många funktioner och 
möjligheter har lagts till vilket 
gör att den nya mjukvaran pas-
sar till alla typer av kylapplika-
tioner. Förutom en integrerad 
superheat-reglering finns även 
multigivaringångar som kan an-
vändas till vilken styrkrets man 
önskar. Det är även möjligt att 
koppla givare till matematiska 
funktioner och varje styrkrets 
kan köras som termostatisk el-
ler PID-reglering.

Den nya programvaruversio-
nen är uppbyggd av moduler. 
Varje modul har sina definie-
rade in- och utgångar. Dessa 
kan användas för att ta bort el-
ler lägga till ytterligare funktio-
ner vid behov. Risken för funk-
tionsfel är begränsad eftersom 
hela mjukvaran består av be-
prövade och väl definierade 
moduler. Den nya 212-mjukva-
ran är helt integrerad med vårt 
operativsystem ST-Studio och 
vår manipulationssäkra moln-
tjänst ST-Cloud. Med dessa 
lösningar kan alla data och hän-
delser visualiseras, analyseras 
och dokumenteras i enlighet  

För att göra detta på bästa sätt 
används en PID-reglering till 
expansionsventilen. Ventilkon-
figurationen kan antingen vara 
en stegmotor, 0 – 10 V eller 
PWM (pulsbreddmodulering).

Reglering av temperaturskillna-
den mellan förångarens inlopp 
och utlopp gör det möjligt att 
hålla denna skillnad till ett mi-
nimum utan att riskera att fly-
tande köldmedium kommer in i 
kompressorn. Detta ökar också 
kompressorns livslängd. Med 
den flexibla ventilkonfiguratio-

med HACCP.

Superheat-reglering skyddar 
kompressorer

Den nya mjukvaran 212 kan 
användas för att köra ett super-
heat-reglerat system med alla 
typer av kylmedel som R134A, 
R290 (propan), R600A (isobu-
ten), R744 (CO2) och R1234yf. 
Superheat-funktionen bestäm-
mer temperaturskillnaden mel-
lan T_Evap_In och T_Evap_Out 
och håller den på önskad nivå. 

Schema för kylkontrollsystem
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nen är det möjligt att fritt välja 
en elektronisk expansionsven-
til från olika leverantörer. 

Utökad flexibilitet av givare

Den nya mjukvaran stöder in-
gångar som klarar olika givare 
vilket gör att man kan ställa 
in vilka givare man använder 
genom en enkel parametrise-
ring. Möjliga givartyper är PTC, 
Pt100, Pt1000, NTC, (0-10)V 
och (4-20)mA. Förutom dom 
fysiska givarna finns även 4 
stycken virituella givare med 
fördefinierade matematiska 
funktioner. Dessa kan använ-
das till att medelvärdesbilda, 
ta skillnad mellan eller sum-
mera mätvärden av två gi-
vare. Men man kan även göra 

 De två regleringsalternativen är 
termostatisk och PID med anti-
windup för att undvika över- el-
ler undertemperaturer. Kombi-
nationen av PID-reglering och 
steglös reglering av hastighet 
på fläktar och kompressor gör 
det möjligt att optimera syste-
met på bästa sätt. Med hjälp av 
ny funktionalitet som är imple-
menterad i mjukvaran kan varv-
talsstyrda kompressorer och 
fläktar styras via (0-10)V eller 
(0-250)Hz signaler. Effekten av 
detta är att kompressorn inte 
behöver starta och stoppa utan 
kan köras kontinuerligt och ge 
önskad kyleffekt. Detta ökar 
kompressorns livslängd och 
ökar även systemets effektivi-
tet.

Flera kommunikationsgräns-
snitt

Den nya mjukvaran 212 stöder 
upp till två RS485-gränssnitt. 
Det ena gränssnittet är alltid 
ST-Bus. Det andra kan använ-
das som ST-Bus för fjärrstyr-
ning via ST-Cloud eller som 
Modbus (slav) för integrering 
i externa Modbussystem. Det 
finns även möjlighet att använ-
da det som Modbus Master för 
att styra externa enheter som 
kompressorer och fläktar.

 daggpunktsberäkning som kan 
användas för att skapa en en-
ergieffektiv kondensfri fönster-
värmare. Vidare kan en tryck-
temperaturomvandling göras 
av T(HP) och T(LP) baserat på 
använt köldmedia. Omvandling 
från det höga trycket till tempe-
ratur kan användas för att reg-
lera kondensorfläktens hastig-
het. Dom virituella givarna kan 
användas till valfri styrkrets i 
kylsystemet.

Regleringsalternativ och vari-
abla hastigheter

Genom att ha två reglerings-
alternativ för alla styrkretsar 
som kylkrets, förångarfläkt, 
kondensorfläkt och kompres-
sor kan systemet optimeras. 

Regulatorn ST-Box 200F är utrustad med  den nya mjukvaran 212.
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Kontroll av effektreläer och 
systemövervakning

För att minimera energiförbruk-
ningen och minska egenupp-
värmningen styrs effektreläer-
na på ett prestationsoptimerat 
sätt. Detta möjliggör en energi-
besparing på upp till 50 % per 
relä.

För regulatorer utrustade med 
integrerad strömmätning kan 
den nya 212-mjukvaran över-
vaka laster som kompresso-
rer, fläktar, värmeelement och 
externa säkerhetsanordningar. 
Genom att upptäcka en ökning 
eller minskning av strömför-
brukningen kan regulatorn ha 
koll på om utrustningen fung-
erar som den skall och håller 
sig inom begränsningsvärdena. 
Dessa uppgifter kan användas 
för att skapa felmeddelanden 
och bli en del i ett förebyg-
gande underhållsprogram som 
flaggar för att en del behöver 
bytas/underhållas innan ett 
kostsamt stopp uppstår.

Fyra nya servicetimrar har lagts 
till i mjukvaran. Dom kan an-
vändas för att sätta speciella 
underhållsintervall baserat på 
antalet timmar i bruk eller nå-
got annat val. På detta sätt kan 
man använda regulatorn för 
att skapa ett fullt funktionellt 
underhållsprogram. I den nya 
mjukvaran 212 är felmeddelan-
dena indelade i fyra olika nivå-
er. Det är möjligt att bestämma 
hur dessa olika nivåer skall vi-

sas på regulatorn och hur dom 
skall nollställas. Varje alarm kan 
definieras till en av dom 4 nivå-
erna genom en enkel parame-
trisering. Med regulatorn som 
övervakar systemet via ström-
mätning och servicetimrar blir 
det möjligt att se om kom-
ponenter inte fungerar riktigt 
som dom skall eller om dom 
behöver service. Detta gör 
att man kan jobba preventivt 
och undvika oönskade stopp.  

Den nya generationen ST181-regulatorer 
har även dom den nya mjukvaran

Tillsammans med dom 4 med-
delandenivåerna blir det möjligt 
att skapa ett underhållspro-
gram som tydligt visar vad som 
behöver göras.

Johan Lindau

Area Manager 
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