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Moduł BRAS 115

WIELE ROZWIĄZAŃ W  JEDNYM MODULE

Moduł BRAS 115

Intuicyjne sterowanie

To innowacyjne i kompleksowe rozwiązanie zamknięte w jednym 

urządzeniu, które w przypadku awarii zamrażarki zabezpieczy jej 

zawartość przez co najmniej 24 godziny. 

Pozyskany dzięki temu rozwiązaniu czas pozwoli na wezwanie serwisu 

lub przeniesienie towaru w inne miejsce. 

Intuicyjne menu sterownika zostało zaprojektowane tak aby w prosty 

sposób skonfigurować działanie Modułu BRAS 115.

Czterocyfrowe hasło wprowadzone przez użytkownika zabezpieczy 

wprowadzone przez niego zmiany przed ingerencją osób trzecich, co 

zapewni działanie urządzenia w sposób dokładnie taki, jak zostało to 

zaplanowane.



Moduł BRAS 115

NA JWAŻNIE JSZE CECHY MODUŁU

pojemność pustej 

komory (l)

zużycie gazu ze względu na temperaturę ( kg/h)

-50°C -60°C -70°C

100 0,8 1 1,4

400 1,35 1,5 1,6

700 1,8 2 2,3

System zasilania awaryjnego CO2

System służy do chłodzenia wnętrza komory i utrzymanie temperatury wewnątrz 

podczas braku zasilania lub awarii zamrażarki. Po wzroście temperatury w komorze 

powyżej zadanej wartości progowej alarmu zasilany z akumulatora elektrozawór 

otwiera się i do wnętrza zamrażarki wstrzykiwany jest ciekły CO2.

Rozprężając się, gaz odbiera ciepło i powoduje obniżenie temperatury w komorze. 

System awaryjnego zasilania dwutlenkiem węgla pozwala na utrzymanie 

temperatury do -70 °C. 

Poniższa tabela przedstawia:

Przykładowe obliczenie czasu podtrzymania na jednej 30 kg butli CO2.
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NA JWAŻNIE JSZE CECHY MODUŁU

Powiadamianie SMS

Rejestracja zdarzeń i wartości temperatury

Urządzenie rejestruje temperaturę  oraz wszystkie zdarzenia w ciągu ostatnich 7 dni, które 

występowały podczas pracy zamrażarki. Odczyt rejestrowanych wartości możliwy jest na 

wyświetlaczu lub po przeniesieniu danych na nośnik pamięci USB, na innym urządzeniu 

obsługującym plik EXCEL. Istnieje możliwość podłączenia dodatkowego rejestrowanego kanału do 

pomiaru temperatury w zakresie od -100 do +200 °C. 

Wbudowany moduł GSM pozwala na telefoniczne powiadomienie za pomocą wiadomości SMS do 

4 użytkowników o fakcie wystąpienia stanu alarmowego zamrażarki i konieczności uruchomienia 

podtrzymania z butli CO2. 

Wpisane numery telefonów mogą być wprowadzone i modyfikowane samodzielnie przez 

użytkownika. Wpisani użytkownicy dowiadują się o stanach alarmowych takich jak zbyt długie 

otwarcie drzwi, zanik zasilania zamrażarki, uszkodzenie czujnika, zbyt wysoka temperatura 

zewnętrzna, brak gazu w butli, przekroczenie zadanej temperatury lub o powrocie do stanu 

prawidłowego. 

Wszystkie alarmy można modyfikować pod względem czasowym  lub wyłączać.

Kontrola zużycia gazu CO2 

System polega na wcześniejszym informowaniu użytkownika o konieczności wymiany butli CO2 .



Moduł BRAS 115

ZESTAW BRAS 115

Zawartość zestawu:

1) Moduł BRAS 115

2) Antena GSM

3) Przewód zasilający  

4) Elektrozawór z podstawą, kapilara

Redukcja na butlę CO2, łącznik ciśnieniowy (2m),5) 

6) Czujnik temperatury PT 1000 (od -100C do +200C)

7) Czujnik ciśnienia  gazu w butli

8) Czujnik otwarcia drzwi (samoprzylepny)

Dodatkowe informacje:

Wymiary : 302/218/140 mm

Zasilanie :    100-240 V, 50/60 Hz

Max pobór mocy : 55W

Pojemność baterii : 2*7 Ah ( akumulator żelowy, żywotność 3-5 lat )

Wyświetlacz : 132/64 pixel, podświetlany, menu w języku polskim i angielskim
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