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ST-Box 200 F
OLED

OLED teknologi

EN NY GENERATION
KOMPAKTA DISPLAYER

Störk-Tronic har funnits på marknaden för
mätning och reglering sedan tre decennier
och har stor kompetens inom detta område.
Den breda erfarenheten som upparbetats har
kommit genom ett stort antal kundspecifika
projekt. Många års erfarenhet syns i
utvecklingen av OLED displayerna – en ny
generation av högupplösta displayer och
regulatorer.

Vad är det som gör OLED-displayer
så populära?
Jämfört med en traditionell LCD är OLED
mycket tunnare. Eftersom OLED-displayens
skärmelement lyser upp individuellt skapas
pixlarna utan behov av backlight vilket gör
att man inte får något ljusläckage och där
igenom erhåller en oöverträffad kontrast och
utmärkt läsbarhet. Detta har inte varit möjligt
med displayteknik förrän nu.
Ytterligare en fördel är att OLED producerar
mycket mindre värme, det i kombination
med en högre ljuseffektivitet resulterar i
energibesparing.

Toppglas
Katod
Organiskt ljusemitterande
polymerskikt
Elektrontransportlager
Anod
Tätningsmembran
Glassubstrat

OLED-displayens uppbyggnad. Färre lager betyder att OLEDdisplayer är synbart tunnare än traditionella LCD-displayer.

Vad är OLED displayer?
OLED står för “Organic Light Emitting Diode”.
Det är för närvarande den modernaste
tekniken för lysdioder.
Den huvudsakliga skillnaden från
konventionell LED teknik är att OLED består
av organiska material. Det gör att förutom
att producera enstaka dioder kan man även
producera högupplösta high-end displayer
som Störk-Tronic OLED.

Med en frontyta på 96 x 48 mm och ett installationsdjup av 39 mm,
passar OLED-displayen till olika kapslingsstorlekar: ST-Box 100,
ST-Box 200 F och ST 900/961/962.
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Design

INDIVIDUELLA PRESENTATIONER

Störk-Tronic OLED displays finns tillgängliga
i fyra färger:
· Vit
· Gul
· Turkos
· Grön
Frontfolien kan anpassas efter kundens
önskemål.

Grafiska highlights:
· Inställning av ljusstyrka
· Temperaturkurvor
· Animationer / rörliga ikoner
(t. ex. roterande fläktsymbol)
· Optimal läsbarhet tack vare hög
upplösning, 256 x 64 pixlar.
· Visualisering och lagring av en mängd
information (t. ex. recepthantering)
· Teckensnitt och språk kan väljas individuellt

4

Teknik

MODERN, EXAKT OCH TILLFÖRLITLIG

Tekniska highlights:
· Möjligheter för nätverk och visning av flera
regulatorer med en display
· Energioptimerad standby via extern sensor
· Snabba svarstider med den nya
generationens 32 bitars processor
· USB port för data export
· HACCP-kompatibel
· Optimal läsbarhet från alla vinklar
· Möjlighet med upp till 7 knappar
· Alternativ med bakgrundsbelysta knappar
· Real time clock
· Alarm funktion

Störk-Tronic OLED regulatorer har genomgått
strikt kvalitetskontroll på alla nivåer i
produktionen. Under den fjärde och sista
kvalitetskontrollen som är ett 24-timmars test,
testas varje individ under reella
förhållanden innan den levereras till kund. Det
är grunden för vårt kvalitetslöfte:
100% Made in Germany.

Individuellt 24-timmars test
av regulatorer: 100% Made
in Germany = 100% kvalitet.

Exempel på en standby-funktion med nedtonad skärmsläckare för att spara resurser. Regulatorn är
avbildad i fullskala.
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Split- och kompaktvarianter

KAN INSTALLERAS SOM SPLITENHET,
KOMPAKTENHET ELLER VÄGGMONTERAD
(T. EX. FÖR KYLRUM)

Splitvariant
Splitversionen erbjuder större flexibilitet när
man skall välja var displayenheten skall
placeras på grund av det minimala
installationsdjupet. Det ger också en större
frihet vid placering av regulatorn som i sin
tur får mer plats och kan rymma fler in- och
utgångar.
Med ST-Box 200 och ST-Box 300, kan OLED
displayen användas som splitversion. Med
nätverk kan man då använda fördelarna av
båda produktgrupperna.

Sammankoppling med Commander
Om så önskas kan Störk-Tronic OLEDregulator förses med ett ST-BUS interface.
Regulatorn kan då kopplas ihop med Commander och de många fördelarna som
Commander har kan utnyttjas, t. ex.
fjärrövervakning och fjärrstyrning via internet
eller via ST-Cloud.

File

Administration

Commander Gateway controller

Help
Data import

COMMANDER 3
COMMANDER 4

Recipes
COMMANDER 32

CONTROLLER 9

History
Name

COMMANDER 7
COMMANDER 8
COMMANDER 9
COMMANDER 10

Table
Parameter
Set-points

COMMANDER 11
COMMANDER 13
COMMANDER 14
COMMANDER 18
COMMANDER 20
COMMANDER 22
COMMANDER 24

Actual values
Alarms

Alarms

Fan speed control mode for Set 1
Fan speed defrosting for Set 1
Fan speed control mode for Set 2
Fan speed defrosting for Set 2

Probes and sensors

Start-up time

Parameter sets

Minimum fan speed

Networking and display
Relays and lamps
Control circuit 2
Operation counter

Level for internal purposes

Wert

Beschreibung

Min.

Max.

Default

Fan control circuit 1

Defrosting control circuit 1
Fan control circuit 1

Operating times

Events

Name

Buttons and switching inputs
Control circuit 1

Fan mode control mode

As with compressor

As with compressor

Fan mode thawing

Off

Off

No sensor

No sensor

As with compressor

As with compressor

Delay after compressor start
Delay after thawing
Drip interruption time F15=2
Control offset for F15=4/5
Control hysteresis for F15=4/5
Condenser sensor
Set-point
Switching hysteresis
Delay after compressor start

COMMANDER 25
COMMANDER 26
COMMANDER 27
COMMANDER 29
COMMANDER 31
COMMANDER 32
COMMANDER 33
COMMANDER 34
COMMANDER 37
COMMANDER 38
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Delay after compressor stop
Fan mode
Proportional range for F65=4
Minimum speed
Start-up time
Password for F-parameter

KOMPAKTREGULATOR
SOM STANDALONE

Kompaktlösningar
Kompaktregulatorer kan användas som
standalone-lösningar. Det innebär att display
och regulator byggs in i samma kapsling när
det finns plats för det. Installation på ett ställe
reducerar kostnaden.

Kompaktregulator
ST 900 OLED kompaktregulator har en
mängd applikationsmöjligheter. Displayen kan
anpassas beroende på applikation. Även
designen på kompaktregulatorn kan väljas
fritt.

Väggmonterad kompaktregulator
I kompaktversionen passar OLED displayen
för olika applikationer som kylrum eller en
väggmonterad standalone-lösning.
Det finns flera storlekar att välja mellan
beroende på användningen. Den
väggmonterade varianten levereras med
lämpliga anslutningar.

ST-Box 200 F OLED har dimensionerna 185 mm x 170 mm.

ST-Box 100 har dimensionerna 170 mm x 120 mm.
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