COMMANDER
PERFEKT FÖR NÄTVERKANDE
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Störk-Tronic – föregångare i branschen
COMMANDER

Störk-Tronic har all sin utveckling och
produktion i Stuttgart, Tyskland. Där har
man kombinerat kompetens med innovation inom elektronisk mät- och styrteknik i
mer än tre decennier.
Föregångare inom nätverkande
Som föregångare inom nätverkande för
elektroniska
temperaturreglersystem
introducerade Störk-Tronic Commander
57 under 2005. Det möjliggjorde fjärrunderhåll och övervakning av samtliga
anslutna reglerenheter. Som ett exempel
var år 2008 Commandern hjärtat i cateringsystemet i Olympic Tower i München.
Erfarenhet skapar perfektion
Genom erfarenhet och kontinuerlig
kommunikation med våra kunder har
Commander blivit ständigt vidareutvecklad. Commander 43 introducerades
år 2010 och Commander 70 år 2018. Båda
dessa kan användas inom en mängd olika
branscher och har samma inställningsmöjligheter och highlights men skiljer sig
åt i skärmstorlek, vissa funktioner och
skärmteknologi.

2005-2013: Commander 57.
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Sedan 2010: Commander 43 med resistiv pekskärm.

Används över hela världen
Otaliga Commanders används nu världen
över som ”kommandocentraler”. Dom
kännetecknas särskilt av sin flexibilitet.
Commandern används idag i en mängd
olika branscher som inom livsmedel,
medicin, mekanik, storkök men även
hushåll.

Sedan 2018: Commander 70 med kapacitiv pekskärm.

Regulatorer med den här
symbolen kan nätverka med
Commander via ST-bus.
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Standardläge
PLUG & PLAY – DIREKT EFTER START
BÖRJAR LOGGNINGEN

Commandern möjliggör fjärrunderhåll och
fjärrstyrning av uppkopplade temperaturregulatorer. Man får fullständig kontroll av
temperatur och data (t.ex. enligt HACCP).
Upp till 32 regulatorer kan kopplas till
varje Commander via ST-bus och därmed
styras och parametriseras direkt via
pekskärmen.
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Färgkodningen: röd = larm/varning, grön = ok,
grå = Regulator avstängd, mörkgrön = nattsänkning, gul =
avfrostning pågår.

Controller 4

Kan användas utan upplärning
Det användarvänliga gränssnittet och
den självförklarande, intuitiva funktionen
gör långa upplärningar onödiga. Även
med endast några få uppkoppkopplade
regulatorer kan du spara tid eftersom
inställningar inte längre behöver göras vid
varje enskild individ. Commandern kan
kopplas upp mot internet eller det lokala
nätverket via det integrerade Ethernet
gränssnittet.

Varje enskild regulator kan ställas in via Commandern.
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Samtliga anslutna regulatorer upptäcks
automatiskt
Den helautomatiska konfigurationen
gör det lätt att starta upp Commander.
Så fort regulatorerna är uppkopplade
kan systemet användas direkt tack
vare de automatiska nätverksfunktionerna. Mätvärden som temperatur,
fuktighet, tryck, variabler för ventiler
liksom händelser som till och frånslag av
kompressorer, pumpar, avfrostning eller
felmeddelanden sparas automatiskt.
Mjukvaruuppdateringar till Commandern
eller en ansluten regulator kan göras via
USB-porten.

Visualisering av samtliga data från standardmjukvarorna 112
och 212 till komplexa regulatorer för superheat och sammansatta system.

USB data export

Insert USB stick

Loggade data kan kan enkelt exporteras via Ethernet och/
eller USB interfacet.
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Veckotimer

Defrost timer
Mon.Tue.Wed.Thu.

Med den fritt programerbara veckotimern
kan olika individuella aktiviteter styras som
t.ex. avfrostning, nattsänkning(-höjning),
belysning eller rengörningscykler. Detta
gör det möjligt att undvika effekttoppar
genom att tidsförskjuta dessa mellan de
olika enheterna eftersom varje regulator
kan parametriseras och namnges individuellt.

Defrost timer

Med avfrostningstimern kan tidsförskjutna avfrostningar
ställas in för att undvika effekttoppar

Manipuleringsskyddad
Defrost timer

Commander skall även hantera en
komplett registrering av temperaturer
(HACCP-kompatibel).
Registreringen
startar direkt efter uppstart.

Switching time

Weekdays

Mon.

Tue.

Wed.

Thu.

Fri.

Sat.

Sun.

Controller
Defrost

ECO-funktion
ECO-funktionen kan användas för att
definiera olika energibesparande funktioner som överstyr veckoprogrammets
inställningar. Dessa kan definieras för
varje enskild regulator eller grupper av
regulatorer. Fördelen är att man inte
behöver ändra i veckotimern eftersom
ECO-funktionen fungerar oberoende av
den.

Till- och frånslag av belysning vid specifika tider för veckodagar, helger och ledigheter kan ställas in med veckotimern.
Det kan göras för varje regulator eller grupper av regulatorer.
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Light
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Defrost
Plant

När ECO-funktionen är aktiverad kommer den att överstyra
det vanliga veckoprogrammet t.ex. vid helgdagar eller ledighet.

5

Expertläge
ENKELT OCH FRITT INSTÄLLBART FÖR VARJE
APPLIKATION

Controller

Sensors

Parameterizing

Parameter sets

Actual figures

Networking and display
Relays and lamps

Naming
Add
Delete

Control circuit 2
Switching counter

Email configuration

Varje ansluten regulator är individuellt justerbar. Samtliga
parametrar kan ständigt visas i Commandern – varje avvikelse behandlas och dokumenteras enligt en definierad plan.

K1 switcher

Commandern kan anpassas efter dina
önskemål med fler inställningar. Med bara
några utbildningstillfällen kan vi ge dig
den know-how som krävs för att till fullo
utnyttja Commanderns prestanda som
inte är utnyttjat i standardläget.
Reducera kostnader
Parametrar kan optimeras och energieffektiva inställningar kan hittas, särskilt
vid idrifttagning av system. Genom att
logga data kontinuerligt och jämföra med
äldre data är det möjligt att t.ex. upptäcka
åldringseffekter på anläggningen vid ett
tidigt skede och då vidta underhållsåtgärder i god tid. Kostnaden för oplanerade
stillestånd kan undvikas eftersom kritiska
komponenter kan bytas ut i tid.
Påminnelsefunktioner

Vid ett eventuellt fel kan statusmeddelanden med kort information, t.ex. givarfel, över- eller undertemperatur, skickas till
utvalda mottagare.

Recording interval

Recording interval

Intervall för loggning kan väljas fritt. Fabriksinställningen är
120s intervall och det manipuleringsskyddade minnet räcker
då för 12 månaders lagring. Alla loggade data kan säkerhetskopieras via USB interfacet.
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Det fritt programerbara underhållsintervallet påminner användaren t.ex. var
tolvte månad att det är dags för service.
Commandern är utrustad med ett
backup-batteri för att säkerställa att realtidsklockan går rätt även vid ett eventuellt
strömavbrott.

Language selection

Larmhantering
Commanderns larmfunktion är aktiverad
redan i standarläget. Larmen kan ställas
individuellt med ytterligare alternativ:
kollektivt larm, övertemperatur, undertemperatur,
samlingsmeddelanden,
meddelanden via e-post eller signal och
mycket mer. Allt är möjligt!

Till grundinställningarna hör språk, tidszon och sommar-/
vintertidsomställning.

Alarm 1: new configuration
Alarm management
Warning

Omfattande inställningsalternativ
Commandern och hela systemet kan
fritt anpassas. Tillgängliga standardspråk är Engelska, Tyska, Franska och
Nederländska och kan väljas via menyn.
Ytterligare språk kan läggas till om så
önskas. Förutom automatisk sommar-/
vintertid kan man även välja tidszon.
Användarhantering
Valbara användarnivåer kan användas för
att ge slutanvändarna olika åtkomsträttigheter t.ex. Servicetekniker och brukare.
Förutom användarnivåer och roller kan
man sätta rättigheter till användarspecifika funktioner som ”börvärde: synligt/ej
synligt/ställbart”.

Timer

I larmhanteringen definieras vem som skall meddelas vid
respektive avvikelse.

Rights

Target value
Timer
Functions
Controller

User

History

Varje användare får sina olika rättigheter av administratören
med ett enkelt klick.

Användare tilldelas ett lösenordsskyddat login som ger dom
specifika rättigheterna i systemet.
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Commander 70 och optisk bindning
DEN NYA COMMANDERN I PREMIUM KVALITET

Fördelar med optisk bindning

Commander 70: tekniska data

x Maximal tätning (”IP65”) jämfört med
en lösning med kapsling.
x Modern design (som IPad)
x Flushmontering för helt plan frontyta
x Användning av patenterad VacuBond
Gel, ”Made in Germany”
x Produktion i renrum gör att inga partiklar
hamnar i displayen

x 7 tums display
x 800 X 480 pixlars upplösning
x Multitouch kapacitiv display
x Kraftfull CORTEX A8 processor
x Utformad för hantering av upp till 32
regulatorer
x SSL kryptering
x Perfekt för nätverk med värme- och
kylsystem
x Ljussensor för optimal ljusstyrka i
displayen

Kapslingar från Tyska BEKUMA med optimal
prestanda avseende planhet och vridning.

Dubbel optisk bindning med kapacitiv touch från Tyska Distec för bästa
möjliga kvalitet.

Bestyckat kort,
100% ”Made in Germany”
av Störk-Tronic i Stuttgart.

Processorkort från Tyska PHYTEC.
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Överlappande, reptåligt, högkvalitativt glas
från Tyska Glaswerke Haller. Tryck på baksidan enligt kundens specifikation.

Högupplöst Kyocera 7” display med 800 x 480 pixlar, en ljusstyrka
på 500cd/ m2, betraktningsvinket 85° och en livslängd på minst
70.000 timmar.

COMMANDER BOX

Commander Box

WiFi

Med Commander Box erbjuder StörkTronic ett kostnadseffektivt alternativ.
Upp till 32 regulatorer kan hanteras men
till skillnad från Commander 43 och
Commander 70 finns ingen display. All
visualisering sker med hjälp av ett webbgränssnitt eller programmet ST-Studio.
Med något av dessa alternativ kan man
konfigurera sina system på samma
sätt som med Commander 43 och
Commander 70.

Om man vill använda en trådlös anslutning finns möjlighet till WiFi i två varianter.
I klientläge (client mode) kommuniserar
Commander Box med en lokalt installerad WLAN-router för att dela data med
klienter (rekommenderad anslutning).
I åtkomstpunktsläge (access point
mode) kommunicerar klienter direkt med
Commander Box via WiFi (ingen WLANrouter behövs).

Gränssnitt
Specifikationer
x 1 x Ethernet (standard LAN-anslutning)
x 2 x RS485 (1 x ST-Bus och 1 x ModBus
Master)

x Strömförsörjning med stort toleransområde 100-240 VAC 50/60Hz
x Kapslingsstorek 170 x 120 x 48
x Kapslingsklass IP20
x Montage: DIN-skena eller väggmontage
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ST-STUDIO – FJÄRRUNDERHÅLL OCH FJÄRRSTYRNING ENKELT
DIREKT FRÅN DIN PC

IP configuration

Programmet ST-Studio möjliggör förutom
drift även inställningar och parametrisering
av individuella regulatorer via företagets
eget nätverk eller Internet. Optimerade
data för drift kan importeras på ett enkelt
sätt. ST-Studio är ständigt uppkopplad
med en eller flera Commanders via lokalt
nätverk eller Internet. Dessa rapporterar
eventuella avvikelser i respektive system
vilket direkt visualiseras i ST-Studio.

IP adress:

Subnet mask:

Fjärrunderhåll och fjärrstyrning av individuella regulatorer
kan enkelt göras genom att koppla upp den integrerade webservern mot det lokala nätverket.

Administration av flera Commanders
ST-Studio kan kopplas mot flera Commanders. Samtliga anslutna regulatorer kan
konfigureras och parametriseras. Parameterset kan definieras och distribueras till
olika kunder.

Enklare övervakning: Parameterset kan sparas, laddas upp och kopieras.

I ST-Studio kan alla händelser, larm, uppmätta varden och viktiga statusförändringar samt relationen mellan börvärde/är-värde visas grafiskt eller i tabellform
(HACCP-kompatibelt).
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Webbserveranslutning – webbgränssnittet för fjärråtkomst till din Commander.
ST-CLOUD
Meddelanden – viktiga meddelanden kan skickas via en mängd olika kanaler
t.ex. e-post, SMS eller chat.

Analys – för förebyggande underhåll/systemanalys.
ST-Studio Cloud Networking – ger fjärråtkomst via
ST-Studio, Cloud Admin Interface eller App.
Lagring – möjliggör lagring av data och rapportering i molnet.

Recepthantering – för central administrering av (bak-)recept.
API-gränssnitt – gör det enkelt att ansluta din applikation till ST-cloud.

Övervakning via surfplatta eller smartphone
Förutom programmet ST-Studio kan
regulatorer även nås via Internet.
Parameterändringar liksom larm- och
felmeddelanden kan hanteras från var
som helst i världen.

Controller 4

Kommunikation från
Commander till smartphone eller surfplatta.
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