
In 2009 bracht Aucxis het S921-systeem op de markt, het 

resultaat van 25 jaar ervaring in de ontwikkeling van meet- en 

regelapparatuur voor de aansturing van een industriële 

machinekamer.

De S921 heeft een wijd pallet aan functionaliteiten en kan 

hierdoor universeel worden ingezet voor zowel kleine als grote 

koelcomplexen.

S921
Het S921-systeem: 
voor de complete regeling
van een ammoniak of freon
pomp koelcentrale

Wat zijn de troeven van de S921?

Ÿ Flexibel en gebruikersvriendelijk.

Ÿ Zeer complete en budgetvriendelijke regelaar.

Ÿ Modulair inzetbaar op kleine en grote koelcomplexen.

Ÿ Zeer energiebewuste regeling.

Ÿ Zeer eenvoudig te bedienen en op te volgen.

Ÿ Eenvoudige installatie door de standaard cat6-bekabeling.  

Ÿ Voeding en data lopen via dezelfde cat6-bekabeling, 
waardoor de veldbekabeling sterk vermindert.

Ÿ Draait stand alone.

Ÿ Eenvoudig uit te wisselen en uitgebreide I/O-
componentenset: relaiskaarten, digitale ingangskaarten, 
analoge ingangskaarten, analoge uitgangskaarten, PT100-  
en PT1000 kaarten

Ÿ Manueel forceren van relaisuitgangen via een 
printschakelaar.

Ÿ Mogelijkheid om via een touch screen uw installatie op te 
volgen en te beheren op een industriële omgeving.

Ÿ Mogelijkheid om via een standaard PC en het moderne 
Unicool programma uw installatie op te volgen. Een greep 
uit de vele functionaliteiten: actuele overzichten van de 
meetgegevens, registratieoverzichten, alarmoverzichten, 
diverse rapporten via de printer of mail, draaitijden en 
actieoverzichten, diverse grafieken, visualisatie via 
plattegrond, alarmen via SMS, ...)

Ÿ Mogelijkheid om via diverse werkstations aangesloten op 
een lokaal netwerk of via internet uw koelinstallatie op te 
volgen.

Ÿ In combinatie met een S910 celregelaar regelt u een 
compleet koelcompex.

PROCESS CONTROL

 Verneem meer over onze oplossingen op www.aucxis.com 

https://www.aucxis.com/
http://www.aucxis-rfid.com
http://www.aucxis-rfid.com
http://www.aucxis-rfid.com
http://www.aucxis-rfid.com
http://www.aucxis-rfid.com/fr
https://www.aucxis.com/


1. Regeling van maximaal 12 compressoren met mogelijkheid tot configuratie van maximaal 6 capaciteiten. Elke stap en capaciteit 
heeft per compressor een eigen in- en uitschakelvertragingstijd.

2.          Elke compressor heeft zijn eigen opstart- en uitschakelwerkdruk.

3. De capaciteiten hebben een eigen opstart- en uitschakelwerkdruk.

4.       Onderhoudsteller per compressor.

5. Mogelijkheid tot aansturing frequentieregelaar per compressor met instelbare werkrange. Bij inschakelen capaciteit wordt de 
frequentieregelaar even onderdrukt.

6. Inlezen van uitgebreide set van alarmen per compressor.

7. De regelaar houdt rekening met de status van alarmen en bordschakelaar voor aansturing van een compressor.

8. Storingsmelding van de compressor(en).

9.    Melding per compressor of een onderhoudsbeurt vereist is.

10.     Mogelijkheid tot configuratie van maximaal 24 condensorstappen.

11. Mogelijkheid tot aansturing condensors via een frequentieregelaar met instelbare werkrange.

12. Regeling van maximaal 4 vloeistofvaten.

13.     De pomp- en/of compressorregeling houdt rekening met te hoog of te laag vloeistof niveau van het vat.

14. Aansturing van maximaal 3 vloeistofpompen / vat op basis van de druk in het vat.

15. Registratie van alarmen en aan/uit bordschakelaars van de vloeistofpompen.

16. Storingsmelding defecte pomp(en) (thermische beveiliging/verschil druk).

17. Regeling kopkoeling temperatuur.

18. Beveiliging op basis van de flowswitch/compressor.

19.     Ammoniak of freon detectie met aansturing extractor en lampentoren aan ingangen (groen/ oranje / rood).

20.   Bewaking machinekamer temperatuur en aansturing extractor.

21.   Registratie buitentemperatuur.

22.  Uitschakelen machinekamer via noodstop.

23. De S921 kan gekoppeld worden met een PC waarop het visualisatieprogramma Unicool SE is geïnstalleerd.

24. Mogelijkheid om via Unicool SE een flow schema te maken met de belangrijkste parameters.

25. De energiemeter DIRIS A40 wordt ondersteund in Unicool voor registratie per fase van stroomverbruik, voedingsspanning en 
vermogenverbruik.
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S921

Aucxis werkt volledig volgens wens van 

de klant:

Als fabrikant van process control 

systemen biedt Aucxis de mogelijkheid 

om hard- en softwarewijzigingen op 

maat uit te werken, zodat met de 

meest optimale oplossing processen 

kunnen gecontroleerd en beheerst 

worden.
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Aucxis cvba

Zavelstraat 40

9190 Stekene

België

: +32 3 790 17 17T

: +32 3 790 17 18F

patrick.bauwens@aucxis.com

Vraag vrijblijvend informatie Of contacteer uw dealer:

OVERZICHT VAT

OVERZICHT Vat001      <label vat>
Vatnummer             Vatlabel

KVLniveau:(030%-070%)  MW:058%       < OK>
Instelbare grens       Niveaumeting  Niveaumeting  
                       in het vat    status

KVLdruk:               MW:08.6b
Drukmeting in het vat

KVLpompen:++T
Status van de 3 vatpompen
Bijv. +=actief, T= thermiekalarm

KVL = koelvloeistof
MW = meetwaarde

ALGEMEEN OVERZICHT

OVERZICHT Algemeen

Condensors: +++++++++++++++----------
Status condensatorstappen
Bijv. +=actief, -=rust

PGD: 13.2b   BTT: +22.2°C
Persgasdruk  Buitentemperatuur

ZGB: 05.8b   MKT: +20.0°C   (Kopkoeling)
Zuiggasdruk  Machinekamertemperatuur           
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