
Øgendahls 
mølleri- og 
transport styringer
modul opbygget 
og kan tilpasses de
opgaver som et moderne 
mølleri- og blandeanlæg skal kunne løse.mølleri- og blandeanlæg skal kunne løse.

Anlægget kan via et web modul tilkobles 
internettet, hermed gives mulighed for 
atfølge anlægget hvor man end befinder sig 
blot man har adgang til internettet.
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Specifikation af styring

– Styring af op til 2 sæt vejeceller, fuld opsummering. Dækker  
   40 blandinger medd op til 40 komponenter i hver blanding.
– Styring af 3 stk. møller.
– Har efterløbskontrol mellem komponent skiftene.
– Opsamler og behandler alle data som derefter kan vises i – Opsamler og behandler alle data som derefter kan vises i    
    computerens display.
– Kan programmeres med egne tekster på komponenter og  
   recepter.
– Indeholder funktioner til overvågning af råvarebeholdning.
– Alarm ved manglende råvarer, strømsvigt og lignende.
– Automatisk skift til alternativ komponent, hvis den oprindelige – Automatisk skift til alternativ komponent, hvis den oprindelige  
    løber tør.
– Sikrer at den færdige blanding afleveres på den ønskede   
   destination, og at mængden af hver af de færdige blandinger og  
   de tilhørrende komponenter registreres.
– Sikrer at blandingen af en ønsket recept sker enten manuelt på et – Sikrer at blandingen af en ønsket recept sker enten manuelt på et  
 forprogrammeret tidspunkt eller på et føleopkald. Det er    
     endvidere muligt at indtaste tider, så blandingen via føleopkald sker  
 efter et forudbestemt klokkeslæt. F. eks. til en reduceret El-tarif.   
 Derudover kan man give hver blanding prioritet som bestemmer   
 hvilken blanding der starter først.
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