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Pe³na zgodnoœæ z normami europejskimi i standardami 
Stacjonarna czêœæ Systemu Anty Przepe³nieniowego dla paliw ciek³ych naszego nowego kontrolera EUS- 2 zosta³a 

zaprojektowana w pe³nej zgodnoœci z norm¹ EN 13922 i API RP 1004. W zwi¹zku z tym istnieje pe³na kompatybilnoœæ 

z ró¿nymi urz¹dzeniami cysterny i ró¿nymi kombinacji okablowania. Dlatego urz¹dzenie jest zaprojektowane do pracy 

na ca³ym œwiecie. Po pod³¹czeniu do cysterny i aktywowaniu ¿¹danego trybu pracy automatycznie nowy Kontroler EUS-2 

identyfikuje typy czujników oraz rodzaje kontrolerów dennych (czy urz¹dzenia wystêpuj¹ czy nie). Poza monitorowaniem 

czujników poziomu i odpowiedniego uziemienia elektrostatycznego cysterny Kontroler EUS-2 równie¿ monitoruje w trybie 

ci¹g³ym prawid³owe przy³¹czenie wê¿a do odzyskiwania oparów. Spójne monitorowanie wszystkich warunków 

zapewnia bezpieczny proces nape³niania. Jasne i wyraŸnie widoczne lampy sygnalizacyjne wskazuj¹ stan nape³nienia. 

Ponadto stany s¹ wyœwietlane jako komunikaty tekstowe na du¿ym, wielofunkcyjnym wyœwietlaczu graficznym.

Najwy¿sze Bezpieczeñstwo Funkcjonalne
Kontroler EUS -2 wykonuje ci¹g³¹ autodiagnostykê wszystkich wewnêtrznych elementów zwi¹zanych z bezpieczeñstwem 

i okablowaniem zewnêtrznym. W po³¹czeniu z dwoma samomonituj¹cymi siê niewykorzystanymi zewnêtrznymi 

kontro lerami  najwy¿sze bezp ieczeñstwo funkc jona lne procesu ³adowania  jes t  zapewnione.

EUS-2 wyposa¿ony jest w kilka dodatkowych funkcji, takich jak: dodatkowe wyjœcia steruj¹ce, które mo¿na 

konfigurowaæ dla innych modu³ów operacyjnych, i seryjny interfejs  s³u¿¹cy do optymizacji kontroli i sygnalizowania 

podczas procesu nape³niania wed³ug dowolnych potrzeb u¿ytkownika.
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Dodatkowe funkcje i udoskonalenia
   EUS-2 jest zaprojektowany zgodne z najnowszymi standardami zwi¹zanymi z Dyrektyw¹ 

   Europejsk¹ 94/9 / WE (ATEX 95) i przeznaczony do certyfikacji w obszarach niebezpiecznych gazów strefy 1, 

   grupa gazów IIB.

   Przyjazny u¿ytkownikowi typ ochrony pozwala na otworzenie urz¹dzenia do konfiguracji jak i konserwacji 

   w niebezpiecznych rejonach

   Rozszerzony zakres temperatury pracy od -40°C do + 60°C.

   Jasne diody sygnalizacyjne LED s¹ widoczne z daleka w szerokim zakresie k¹ta 180 °.

   Wielofunkcyjny wyœwietlacz graficzny operacyjne zawiera równie¿ proste menu i instrukcje.

   Dostêpne zestawy znaków dla ró¿nych jêzyków .

   Dostêpny szeroki zakres wyposa¿enia dodatkowego, np. Ex i od³¹czaj¹ce gniazdo z elektronicznym gniazdem

   parkowania do sygnalizacji "Konektor ciê¿arówki w pozycji zaparkowanej”
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