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Störk-Tronic is al bijna drie decennia goed op

de markt gepositioneerd op het gebied van

koeltechnische besturingen en beschikt over

een brede kennis in dit segment. De door in

talrijke klantspecifieke projecten en jarenlange

ervaring in de markt opgedane expertise 

is terug te vinden in de ontwikkeling van de 

ST-Box – een nieuwe en innovatieve 

generatie van Split-regelaars. Hierbij wordt 

de vermogenseenheid van de koelbesturing 

(ST-Box) van de bedieningseenheid 

gescheiden – de klant kan beschikken over 

een groot aantal display-eenheden.

Modulaire samenstelling

Door de modulaire samenstelling is er veel

vrijheid in het kiezen van de verschillende

bedieningseenheden, het ontwerp, het 

type installatie en de samenstelling van 

de besturing wat betreft het vermogen. 

Commerciële CAT5-kabels fungeren als 

verbinding tussen de eenheden en 

vergemakkelijken de inbedrijfstelling.

De ST-Box 200 of de ST-Box 300

De besturingsmodules zijn in twee ver-

schillende maten verkrijgbaar: de ST-Box 200 

is geoptimaliseerd voor kleine en middelgrote 

koelvitrines; de ST-Box 300 voor middelgrote 

en grote koelvitrines.

Eenvoudige installatie 

en inbedrijfstelling

De bevestiging van de ST-Box wordt met

behulp van vier aanpasbare bevestigings-

clipjes uitgevoerd. Deze kan naar wens zowel

horizontaal als verticaal worden geïnstalleerd.

EEN NIEuWE GENERaTIE
koELvITRINEBESTuRINGEN

De ST-Box 200 is met een buitenmaat van

185 x 170 x 80 mm voor kleine en middelgrote

koelvitrines geoptimaliseerd.

De ST-Box 300 is met

een buitenmaat van

285 x 170 x 80 mm

voor middelgrote en grote

koelvitrines geoptimaliseerd.
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Netwerken

Alle besturingen zijn naast twee interfaces

voor bedieningseenheden of satelliet-displays

uitgerust met twee voor het netwerk 

benodigde connectoren (CAT5). Dit zorgt 

voor integratie in netwerksystemen alsook 

gebruik van de Commander-systemen van 

Störk-Tronic.

Commerciële CAT5-kabel

Het is opvallend dat er noch voor de aan-

sluiting, noch voor de interne netwerken van 

bedienings- of satelliet-eenheden speciale,

zelf te installeren, kabels nodig zijn. Alle 

eenheden worden met commerciële en 

daarmee gunstige geprefabriceerde CAT5-

kabels verbonden. Dit bespaart niet alleen 

installatietijd, het versnelt ook het oplossen 

van problemen bij eventueel onjuiste 

bekabeling.

INSTaLLaTIE EN NETWERkEN

Snel netwerken en lage kosten door

geprefabriceerde CaT5-kabels.

De ST-Box 200 en de ST-Box 300 verschillen in het

aantal in- en uitgangen, alsmede in functionaliteit.
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Het verschil tussen de ST-Box 200 en de

ST-Box 300 is het aantal in-en uitgangen,

alsmede in functionaliteit. Alle varianten delen

echter dezelfde technische kenmerken.

Stroombelastbaarheid

De gebruikte uitgangsrelais moeten voor

minstens 16 A continustroom bij 230 V

spanning worden voorzien. Uitgangen voor

compressoren met schakelrelais zijn naar

behoefte op 1 kW- of 2 kW-motorvermogen 

gericht – er zijn daarom geen externe 

contactoren bij een hoger compressorvermo-

gen nodig. Voor de lampbelastingen worden 

schakelrelais geïnstalleerd, die met contacten

zijn uitgerust die zich ook aan zeer hoge,

pulsvormige inschakelstromen kunnen 

aanpassen.

Temperatuurregeling en

programmering

Een speciaal voor koelvitrinebesturing 

ontwikkelde software zorgt voor de 

temperatuurregeling van de koelvitrine en 

dekt daarbij alle eventualiteiten af. Tijdens de 

inbedrijfstelling en de eerste aanpassingen 

kunt u voor alle vragen contact opnemen met 

onze specialisten van de technische afdeling.

De parametrering van de regelaar wordt

ofwel direct via de ST-Box of met behulp

van de bedieningseenheid uitgevoerd. Als er

een netwerk van de besturingsmodule via

ST-bus-interface plaatsvindt, kan de

 

parametrering gemakkelijk vanaf de werkplek 

met het meegeleverde softwarepakket 

„ST-Studio” worden uitgevoerd. Voorts 

kunnen diverse vitrinemodellen met voorge-

programmeerde parametersets worden 

ingericht. In dit geval wordt tijdens de eerste 

installatie slechts één parameter

(„J“-parameter) ingesteld.

Het ST-Box display

In principe is het mogelijk de ST-Box als een

Black-Box te gebruiken. Om het onderhoud

en de eerste inbedrijfstelling te 

vergemakkelijken, worden de uitgangen en 

interfaces van signaalleds voorzien. De zeven-

segmentdisplay en de drie knoppen zorgen 

voor een configuratie en instelling van de 

regelaar.

DE ST-Box 200 EN DE ST-Box 300 – 
DE kLEINE EN GRoTE ‚GESPLITSTE oPLoSSING‘

Het zeven-segment-display zorgt voor instelling op de ST-Box. 

alle uitgangen en interfaces beschikken over een eigen 

signaalled.

ST-Studio voor comfortabele 

configuratie van alle modules 

vanaf uw werktafel.
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Snelheidsregeling van koelruimteventi-

latoren

Voor een continu variabele snelheids-

besturing van koelruimteventilatoren zijn er 

twee verschillende mogelijke oplossingen 

beschikbaar. Voor 230V-wisselstroom-

ventilatoren worden er trafobesturingen 

gebruikt. Voor 24 V DC-ventilatoren kunnen 

we uitgangen met het instelbereik van 

5…24 V beschikbaar stellen. Wij geven de 

voorkeur aan, voorzover mogelijk voor de 

gebruiker, het gebruik van 24 V DC-venti-

latoren. Hierbij is het rendement ongeveer 

twee maal zo hoog – zo ontstaat er 

aanzienlijk minder warmte in het koelcircuit. 

Andere voordelen zijn een optimale 

instelbaarheid van de snelheid in een zeer 

breed bereik alsook de lage spanning in de 

ventilator. Dus bespaart het u bij veel 

toepassingen een dure en volumineuze 

waterdichte (IP65) ventilator. Het totale 

vermogen van de aangesloten 24 V DC-

ventilatoren kan afhankelijk van het model 

24 of 48 W bedragen.

Veilige start

Om een veilige ventilatorstart te garanderen,

starten de ventilatoren met behulp van 

een schakeling voor het starten altijd met de 

maximale spanning die na een paar 

seconden met door de gebruiker ingestelde 

snelheid wordt verlaagd.

BESTuRING vaN koELRuImTEvENTILaToREN

De veilige werking van koelruimteventilatoren wordt door de 

ST-Box op betrouwbare, zuinige en milieuvriendelijke manier 

geregeld.
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Er is geen luchtbevochtiger nodig

Door de instelling in de regelaar wordt de

ventilatorsnelheid gedefinieerd. Om het ge-

bruik van dure en onpraktische bevochtigers

voor bepaalde toepassingen te voorkomen,

kunnen er verschillende snelheden voor het

koelen en ontdooien worden ingesteld.

De hoogtepunten

· Vijf tot acht uitgangen

· Te combineren met vele 

 bedieningseenheden en satelliet-displays 

· Aansluitingen voor temperatuursensoren, 

 vochtsensor en schakelingangen

· Gebruiksstroom tot 25 A bij 230 V

 netspanning

· Hoog schakelvermogen met name voor

 compressoren

· In kleur en mechanische codering

 van de connectorverbinding

· Voor kleine, middelgrote en grote

 vitrine-installaties

· Eenvoudig netwerk

· Variabele bevestigingsmogelijkheden

· Tijdsbesparing door eenvoudige installatie

· DC-ventilatorbesturing tot 

 max. 48 W vermogen

· Standaardmodel

· UL-registratie

DE ST-Box BEWaakT EN BESTuuRT
BETRouWBaaR

Zeven-segment-display

Bedientoetsen

Signaalleds schakeluitgangen

Pictogrammen voor alle aansluitingen

Signaalled netwerk

Signaalled netspanning

aansluitingen voor netaansluiting 

en uitgangen

Ingang temperatuursensor

Ingang vochtsensor

CaT5-connector, de 

bedieningseenheden en 

satelliet-displays 

CaT5-connector voor het netwerk

Connectoren voor uitgangen en 

netaansluiting
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Naast de ST-200 en de ST-Box 300 worden

er tevens een au bain-mariebesturingen

beschikbaar Zij bouwen voort op hetzelfde

principe als de ST-Boxen van koeltoe-

passingen en worden in contrast daartoe in 

een verwarmd warmwaterbad, een 

zogenaamde au bain-maries, gebruikt voor 

het warmhouden van gerechten. Met het 

waterbad verdeelt de au bain-marie de 

warmte van het voedsel gelijkmatig en 

voorkomt aanbranden van het gerecht. De 

temperatuur wordt beneden het kookpunt 

van water gehouden. Als warmtetechnische 

toepassing controleert de ST-Box au 

bain-marie naast andere functies de 

temperatuur van het water, de niveauregeling 

van het waterbad, de continue 

vermogensbesturing van halogeenlampen 

of infraroodlampen.

De hoogtepunten

· Hetzelfde principe als de ST-Box 200

 en de ST-Box 300

· Besturing van de verwarming voor

 de temperatuur van het water, 

 lampvermogen, enz.

· De integratie van het totale vermogen 

 in een doos

· Er zijn geen extra componenten nodig

· Snelle installatie voor direct gebruik

· Er zijn geen vergelijkbare producten op 

 de markt

· Innovatieve functies

· Continue en zachte vermogensregeling

DE ST-Box au BaIN-maRIE

Zeven-segment-display

Bedientoetsen

Pictogrammen voor alle aansluitingen

Signaalleds voor in- en uitgangen

Signaalled netwerk

Signaalled netspanning

CaT5-connector voor netwerk

CaT5-connector voor 

bedieningseenheid en 

satelliet-display

Ingang niveauherkenning

Ingang temperatuursensor

uitgangen connectorverbinding

Driefasen netstroomvoorziening

Sensorconnector

Besturingseenheid 

ST 551 au bain-marie
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Alle besturingsmodules zijn uitgerust met

interfaces voor bedieningseenheden en

satelliet-displays – waardoor de individuele

configuratie van een systeem mogelijk wordt

gemaakt. Of het nu een horizontale, verticale,

voor- of achterinbouw eenheid betreft – de

ST-Box-technologie past zich aan elk van uw

ontwerpideeën en de gegeven plaatsingsmo-

gelijkheden aan. De folie van het display kan

naar wens klantspecifiek worden aangepast.

Wilt u de vermogensomvang en het ontwerp

aan uw wensen aanpassen? Geen probleem

– bij grotere series is er zelfs een aangepast

model van de bedieningseenheden mogelijk.

Bedieningseenheden

Afhankelijk van het model zijn de bedienings-

eenheden aan de voorzijde met vier tot acht

toetsen uitgerust. Standaard wordt een knop

als een standby-knop voorzien en worden

er drie toetsen gebruikt om de regelaar in te

stellen. De functie van de optionele beschik-

bare toetsen kunnen naar 

behoefte aan de parameters 

worden toegewezen.

Satelliet-displays

Bij veel toepassingen is een controle van de

koeltemperatuur door de klant nodig. Voor

deze functie biedt Störk-Tronic satelliet-

displays aan – deze zijn verkrijgbaar met aan 

de voor- of achterkant verborgen toetsen. 

Een aanzienlijke vereenvoudiging van de 

inbedrijfstelling biedt ook 

netwerken met 

commerciële CAT5-kabels.

moDuLaIR oNTWERP mET DIvERSE
BEDIENINGSEENHEDEN EN SaTELLIET-DISPLaYS

ST 525 au bain-marie

ST 181 bedieningseenheid

ST 181 bedieningseenheid

ST 960 LED bedieningseenheid

ST 521 bedieningseenheid

ST 58 satelliet-display

ST 121 satelliet-display
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Aansluitingstechniek

Störk-Tronic heeft tientallen jaren ervaring 

met stekkerklare koelvitrinebesturingen. Deze 

kennis konden we inzetten door nauwe 

samenwerking met het bedrijf WAGO, de 

specialisten voor de elektrische aansluitings-

systemen. Speciaal voor het ST-Box-systeem 

werden nieuwe innovatieve connectoren 

ontwikkeld, die door WAGO in de markt 

werden geïntroduceerd. 

Door hun hoge betrouwbaarheid 

en eenvoudige installatie wor-

den er veerdrukklemmen

in het ST-Box-systeem

gebruikt.

De connectoren met 3, 4 en 

5 pennen beschikken over een raster 

van 10 mm en zijn voorzien voor netwerk-

verbindingen of 24 V DC-aansluitingen

(ventilatorbesturingen). De connectoren

zijn met een geavanceerd randaardecontact,

een nulgeleidercontact en met één of meer

fasecontacten uitgerust.

Elke pool biedt plaats aan twee aansluit-

kabels. De stroombelastbaarheid van de

contacten kan afhankelijk van het model 

25 A bij 230 V of 400 V bereiken, dit zorgt 

voor een aanzienlijke vermogensverbetering 

ten opzichte van eerdere modellen. 

   Door de kleuren  

   mechanische 

   codering van de 

connector is eenvoudige installatie mogelijk.

Bovendien is het gebruik van verschillende 

andere verdelers, bijv. voor licht of ventilator,

mogelijk.

Voor de sensorzijde worden

connectoren met 2 pennen 

met een rastermaat van 

5 mm gebruikt.

ToT IN DETaIL DooRDaCHT
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Geen extra schakelkasten

Door de connectortechniek hoeft er in bijna

alle toepassingsgevallen geen extra 

schakelkast te worden gebruikt. Meestal 

worden de eindverbruikersapparaten, dus 

compressoren, lampen, ontdooiverwarming, 

ventilatoren, enz. voor gemonteerd met de 

aansluitkabels en -connectoren en eventueel 

alleen aangesloten bij de winkelinrichting.

Accessoires worden meegeleverd

Alle besturingen worden in principe met

aansluitconnectoren meegeleverd. Aansluit-

connectoren zijn ook beschikbaar als

reserveonderdelen. De connectoren dienen,

naast de functie als stroomaansluiting, ook

als vergrendeling en kabeltrekontlasting. De

vergrendeling kan op basis van de meest

recente voorschriften met behulp van een

schroevendraaier worden vrijgegeven. Er is

een geschikte schroevendraaier voor elke 

besturing, die eveneens moet worden 

gebruikt voor installatie van de veerklemmen.

Een paar minuten installatietijd

Dit connectorprincipe zorgt voor een snelle

en eenvoudige installatie. De besturingen

kunnen zonder enige voorkennis of opleiding

binnen enkele minuten worden geïnstalleerd

of verwijderd.

aaN aLLES IS GEDaCHT

De ST-Boxen worden
veilig verpakt afgeleverd.
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