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Iskrobezpieczny układ sterowania
rozładunku skipu

MDJ-210

Iskrobezpieczny układ sterowania rozładunku skipu MDJ-210 oparty jest o sterownik PLC
typu MDJ315-2DPEx. Układ ten może realizować zarówno sterowanie układem rozładunku
jak i przenośnikami taśmowymi odpowiedzialnymi za transport urobku po rozładowaniu zbiorników
rozładowczych.
■■ Układ sterowania
urządzeniami:

rozładunkiem

skipu

obejmuje

sterowanie

następującymi

▪▪ Przenośniki taśmowe pracujące w węźle rozładowania materiału ze zbiorników rozładowczych
▪▪ Klapy górne i dolne zbiorników rozładowczy
▪▪ Czujniki izotopowe do kontroli objętościowej materiału w zbiornikach rozładowczych
▪▪ Czujniki poziomu materiału w zbiornikach rozładowczych (analogowe i cyfrowe)
▪▪ Czujnik ciśnienia powietrza (analogowe i cyfrowe)
▪▪ Czujniki ustawienia skipu
▪▪ Pulsatory przyspieszające rozładunek urobku ze skipu do zbiorników rozładowczych

■■ W układzie sterowania rozładunku skipu zastosowano między innymi:
▪▪ Iskrobezpieczny sterownik MDJ315-2DPEx obejmujący całość sterowania układem rozładunku
▪▪ Ognioszczelny komputer MDJ7001 zapewniający wizualizację, monitoring i archiwizację danych
▪▪ Tablica synoptyczna zapewniająca monitoring głównych sygnałów układu za pomocą diod LED
▪▪ Zespół Iskrobezpiecznych Rozdzielaczy Elektro-Pneumatycznych ZIREP zapewniający
sterowanie klapami dolnymi i górnymi oraz pulsatorami. ZIREP zapewnia także pomiar ciśnienia
sprężonego powietrza

■■ System MDJ-210 charakteryzuje się następującymi cechami
▪▪ Jeden sterownik obejmujący całość układu rozładunku skipu co ułatwia oprogramowanie,
dokonywanie zmian, a także monitoring i diagnostykę układu
▪▪ Pełna wizualizacja, monitoring i diagnostyka systemu a także archiwizacja danych
na komputerach MDJ7001
▪▪ Możliwość przesyłania danych do systemów informatycznych kopalń
▪▪ Łatwość integracji z układem sygnalizacji szybowej i układem sterowania maszyny wyciągowej
zapewniająca wizualizację układu rozładunku w maszynie wyciągowej
▪▪ Programowanie przy użyciu standardowego oprogramowania STEP-7, zdalne programowanie
i serwis
▪▪ Kompatybilne z układem sygnalizacji szybowej i układem załadunku skipu urządzenia
▪▪ Połączenie radiowe z układem pomiaru sił w linach zapewnia kontrolę rozładowania skipu

wrzesień 2017

MDJ Electronic Sp. z o.o.,
ul. Gliwicka 233, 43-190 Mikołów,
tel. +48 32 322 59 42, +48 32 326 00 40, fax. +48 32 326 00 41

biuro@mdj pl

