
Jednostka nadrzędna serii SM800  
Danfoss, chłodna kalkulacja
Przedstawiamy nowe rozwiązania oparte na jednostce centralnej SM800 Danfoss.   
Wykorzystanie zaawansowanej technologii zapewnia najwyższy poziom
funkcjonalności i elastyczne dopasowanie do potrzeb rynku spożywczego (Food Retail).  

www.danfoss.com



Doskonałe połączenie, łatwości obsługi 
i szerokich możliwosci integracji systemowej

Firma Danfoss jest światowym liderem w dziedzinie sterowania 
rozwiązaniami chłodniczymi, a jednostka nadrzędna stanowi kolejny 
logiczny krok w zakresie sterowania i monitorowania.  Połączenie 
urządzenia z dowolnym ze sterowników urządzeń chłodniczych  
i zespołów sprężarkowych dostępnych w ofercie firmy Danfoss umożliwia 
stworzenie optymalnej kombinacji.  Sprawdzonym sposobem 
uzyskania rzeczywistej oszczędności energii jest zastosowanie 
połączenia sterownika oraz opatentowanych technik i logiki  
w postaci oprogramowania AK-SM 800. 

Nowy sterownik z serii AK-SM 800 stanowi kolejny krok w dziedzinie 
światowej klasy sterowania, monitorowania, łatwości obsługi oraz 
połączenia z systemem urządzeń wykonawczych.  Podstawowym 
założeniem projektowym leżącym u podstaw jednostki nadrzędnej 
było zapewnienie doskonałej kontroli nad obiektami i bezproblemowej 
łączności między urządzeniami chłodniczymi a jednostką.  Opracowanie 
funkcji związanych z łącznością na etapie projektowania produktu 
pozwoliło uzyskać rozwiązanie charakteryzujące się dużą elastycznością 
podczas udostępniania danych na poziomie globalnym systemu.  
Możliwości komunikacyjne można zaprezentować przy użyciu 
nowego oprogramowania Enterprise Manager 800 (AK-EM 800).   
Ten całkiem nowy i ekscytujący pakiet oprogramowania serwerowego 
firmy Danfoss stanowi doskonały przykład rozwiązania do zarządzania 
alarmami i zapisami historii w wielu lokalizacjach.  

Osoby zainteresowane rozwiązaniem oferującym wiele różnych 
opcji do wyboru mogą skorzystać z usług dostarczanych drogą 
elektroniczną firmy Danfoss (EDS, Electronic Delivered Services).  
Dzięki bezproblemowemu połączeniu jednostki nadrzędnej do 
usługi EDS można korzystać z zalet wielu funkcji raportowania  
i modelowania energetycznego oraz panelu użytkownika za 
pośrednictwem Internetu.  

Komunikacja oparta na technologii 
internetowej

Dostępne kreatory pomocne podczas procesu uruchamiania

Mimo że zastosowanie przeglądarek i technologii internetowych  
nie jest nowością w świecie rozwiązań sterowania, jednostka nadrzędna 
stanowi próbę pełnego wykorzystania zalet tej technologii  
i zaprezentowania informacji dotyczących systemu w sensowny  
i szczegółowy sposób.  W przeciwieństwie do wielu produktów 
dostępnych obecnie na rynku jednostka nadrzędna nie wyświetla 
jedynie danych w tabelach na wielu różnych ekranach w przeglądarce. 
Stanowi natomiast spójne połączenie pulpitu, automatycznie 
generowanych grafik systemowych i ekranów szczegółowych informacji 
o zasobach.  Niezależnie od tego, czy wyświetlone mają zostać zapisyi 
historii, bieżący stan czy zmiany nastaw, wszystkie działania można 
łatwo wykonać przy użyciu jednego spójnego interfejsu internetowego. 

Kreator ułatwiający konfigurację
Podczas tworzenia globalnej platformy uwzględniamy rzeczywistą 
potrzebę zapewnienia funkcji umożliwiających wykonywanie czynności 
technicznych wymaganych do uruchomienia systemu na obiekcie.  
W jednostce nadrzędnej AK-SM800 udostępniono kreatory konfiguracji.  
Specjalne kreatory ułatwiają użytkownikowi wykonywanie czynności 
krok po kroku, oferując przejrzyste formatowanie ekranu i funkcje 
typu „przeciągnij i upuść”.  Pozwala to skrócić czas uruchamiania  
i ograniczyć ryzyko popełnienia błędów konfiguracji.  

Niestandardowe grafiki dostępne na lokalnym ekranie i w przeglądarce 
internetowej
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Główne zalety
Bezpośrednia łączność z oprogramowaniem AK-EM 800
Oprogramowanie serwerowe AK-EM 800 udostępnia zestaw funkcji 
przeznaczonych dla użytkowników i umożliwia automatyczne 
gromadzenie danych dotyczących alarmów i danych historycznych z 
setek obiektów.  Równie istotny jest sposób przesyłania tych danych 
do oprogramowania AK-EM 800.  Jednostkę nadrzędną 
zaprojektowano do bezpośredniej łączności z oprogramo waniem 
AK-EM 800. Dlatego osiągnięcie celów korporacyjnych może się 
okazać łatwiejsze, niż się wydaje.

Polecenia XML do zdalnej integracji
Możliwość wymiany danych przy użyciu technologii opartej na 
otwartym standardzie XML.  Jednostka nadrzędna ma wbudowaną 
funkcję wymiany danych XML, która umożliwia wyodrębnianie danych 
bieżących i historycznych przy użyciu zautomatyzowanych poleceń 
przez zdalne serwery i centra danych. 

Narzędzie serwisowe AK Service Tool
To narzędzie serwisowe jest nadal nieocenione podczas konfigurowania 
złożonych i zaawansowanych sterowników urządzeń chłodniczych i 
zespołów sprężarkowych opartych na platformie AK2.  Jednostka 
nadrzędna umożliwia użytkownikowi wykonującemu uruchomienie 
nawiązanie bezpośredniego połączenia z wymaganym sterownikiem 
za pośrednictwem tunelingu IP poprzez SM800.

Programowanie offline przy użyciu interfejsu internetowego
Wygodne programowanie offline jednostki nadrzędnej z biura lub 
domu za pośrednictwem interfejsu internetowego to tylko jedna z 
funkcji, których można oczekiwać od dostarczanego przez firmę 
Danfoss nowoczesnego rozwiązania w postaci w pełni wyposażonego 
narzędzia RMT.  Symulowanie bazy danych jednostki nadrzędnej i 
wstępne programowanie konfiguracji wszystkich obiektów zapewnia 
oszczędność czasu i pieniędzy.

Zdalna aktualizacja
Nie trzeba już odwiedzać poszczególnych lokalizacji, aby zaktualizować 
system. Jednostkę nadrzędną można teraz uaktualniać zdalnie za 
pośrednictwem narzędzia RMT.Zupełnie nowa konstrukcja

Jednostka nadrzędna ma nowoczesny i uniwersalny format sprzętowy, 
co ułatwia instalację w panelach sterowania lub na ścianach.  
Zdejmowany panel klawiatury umożliwia łatwy dostęp do głównych 
połączeń i punktów sieciowych.

Aplikacja StoreView
Aplikacja komputerowa StoreView stanowi odpowiedź na potrzebę 
stałego połączenia obsługi obiektów z jednostką nadrzędną.   
Ma identyczny wygląd jak przeglądarka internetowa jednostki 
nadrzędnej i można ją zainstalować na dowolnym komputerze na 
obiekcie i ustawić różne preferencje, aby utworzyć idealny ekran  
do monitorowania.  Dostępne są między innymi  
opcje automatycznego logowania, wyświetlania wybranych  
ekranów i widoku pełnoekranowego.

Najważniejsze cechy produktu
Funkcjonalność
Jednostka nadrzędna udostępnia łatwe w obsłudze pulpity 
poszczególnych aplikacji na ekranie lokalnym i w widoku strony 
internetowej. Umożliwiają one wyświetlanie i modyfikowanie 
stanu każdej aplikacji za pośrednictwem panelu ogólnego. Można 
z łatwością uzyskiwać dostęp do bardziej szczegółowych warstw 
informacji i je wyświetlać.  Niezależnie od sposobu obsługi (przy 
użyciu lokalnego ekranu lub za pośrednictwem przeglądarki 
internetowej) jednostka nadrzędna udostępnia kompleksowy 
zestaw informacji pozwalający na łatwe monitorowanie  
i kontrolowanie aplikacji.   

Rozwiązanie dla przedsiębiorstw 
na serwerze klienta

Dostęp prze 
Internet

Usługa na  
serwerach Danfoss

Sterowniki urządzeń  
chłodniczych

Moduły we/wySterowniki zespołów  
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AK-EM 800 EDS
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 Warunki pracy
-10°C < Temp.otoczenia < 55°C
14°F < Temp.otoczenia < 130°F
Wilgotność względna 0–95% RH, bez kondensacji
IP20

 Zasilanie elektryczne  
Ok. 100–240 V AC  50/60 Hz
Wbudowany przekaźnik alarmowy
Napięcie styku: do 240 V, obciążenie: AC-1 (rezystancyjne) 5 A, 
AC-15 (indukcyjne) 3 A
Ekran lokalny
Aktywny kolorowy wyświetlacz TFT (tranzystor cienkowarst-
wowy), SVGA 800 x 600
Wymiary urządzenia 
Szerokość 295 mm, wysokość 235 mm,  
długość 65 mm.

Certyfikaty E31024

Certyfikaty i dane techniczne

Nowoczesna technologia Przegląd aplikacji
•  (X1) LONWORKS® RS485 do obsługi sieci sterowników  

urządzeń chłodniczych
• (X1) Modbus do obsługi sieci sterowników urządzeń  

chłodniczych 
• (X1) Ethernet do komunikacji zdalnej
• (X1) Pamięć USB
• (X1) Przekaźnik alarmowy
• Bezpośrednia kompatybilność z oprogramowaniem AK-EM 800 
• i usługami EDS firmy Danfoss
• Sterowanie instalacjami chłodniczymi przy użyciu metod 

scentralizowanych/zdecentralizowanych
• Tworzenie harmonogramów
• Niestandardowe funkcje logiczne
• Obsługa napędów o zmiennej prędkości Danfoss i VLT® typu FC 103
• Łączność z regulatorami instalacji chłodniczych firmy Danfoss
• Narzędzie do zdalnego zarządzania (RMT) do ładowania 

niestandardowych grafik i programowania w trybie offline
• Wbudowane funkcje optymalizacji zużycia energii

• Wbudowane urządzenie sterujące
• Wbudowany serwer internetowy umożliwiający nawiązywanie 

połączenia za pomocą przeglądarki internetowej
• Pełny zdalny dostęp za pomocą przeglądarki
• Narzędzie serwisowe AK z obsługą połączeń tunelowych
• Polecenia XML do zdalnej integracji
• Pamięć USB
• Programowanie offline przy użyciu interfejsu internetowego
• Zdalne uaktualnianie (oprogramowanie)
• Lokalny kolorowy ekran (800x600)
• Ekrany z wieloma grafikami umożliwiające dodawanie 

niestandardowych obrazów z punktami danych wyświetlanymi 
w czasie rzeczywistym

Zamawianie

65 mm295 mm

AK-SM 820 LON RS485 Ekran C-Store 080Z4004

AK-SM 850 LON RS485 Ekran Chłodnictwo 080Z4001

AK-SM 880 LON RS485 Ekran Full store 080Z4008


