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EWPLUS EO LVD 961 - EWPLUS  EO LVD 971 -  EWPLUS EO LVD  974  
TERMOSTAT AMB DETECCIÓ DE SOBRETENSIONS I SUBTENSIONS

 

MODELS DISPONIBLES 
 

Model Codi 
EWPLUS 961 EO LVD  EW2EDIAXC4780 
EWPLUS 971 EO LVD   EW29DIAXC4780 
EWPLUS 974 EO LVD   EW17DIAXC4780 

Quan la tensió baixa per sota del llindar mínim o supera el llindar 
màxim, es deshabiliten una, dos, o totes les sortides.  
( compressor, ventiladors, desglaç, il·luminació, aux, etc) 
Augment de la vida útil de moble refrigerat i menors costos de 
manteniment. 
Augment de la vida del compressor assegurant el seu comportament
Alimentació 230 Vac i 115 Vac 
Precisió +2%/+3% 
Incorpora algorismes de control evolucionats que contribueixen a 
obtenir un estalvi energètic entorn al 39% sense cap modificació en 
l'estructura del banc frigorífic 
Ve assegurada una protecció per a les variacions de tensió en el 
compressor .que permet que augmenti la seva durabilitat 
El producte és compatible amb els nous refrigerants ecològics R290, 
R600 , en conformitat a la IEC 60079-15-2005 
No són necessaris sensors suplementaris gràcies a la funció “porta 
virtual” 

EWPLUS  961 EO DISPENSER   
CONTROL PER A REFREDADORS DE BEGUDES 

Control especifico per a aixetes-tiradors de cerveses i 
altres begudes. 
Amb relÈ aïllat per a utilització amb refrigerant R290 i 
R600 
Possibilitat de connectors endollables o cargol 
Funcionament per: 
· Sonda , control més precís 
· 1 detector de gel 
· 2 detectors de gel. 
Estalvi energètic: utilitzant la configuració amb doble 
sensor de gel es poden obtenir considerables 
beneficis energètics i de fiabilitat. Amb aquesta 
possibilitat és possible configurar en manera 
mecànica una histèresi de la formació del gel 
disminuint el numero d'encesos del compressor 
reduint al mateix temps la necessitat de manteniment 
i augmentant la durad 

MODELS DISPONIBLES 
 

Model COdi 
EWPLUS 961  
EO DISPENSER EW2EDIAXC4780 


