
SYSTEM STEROWANIA PRO

NIEZRÓWNANA ELASTYCZNOŚĆ



ŁATWOŚĆ W OBSŁUDZE
Przyjazne dla użytkownika funkcje sprawią, że pranie bielizny będzie
możliwe w ciągu kilku sekund. 

• Wyraźny i duży wyświetlacz LCD (120mm x 90mm) posiada
uniwersalne i łatwo zrozumiałe symbole.
• Użytkownik może z łatwością śledzić stan każdej fazy cyklu
prania na wyświetlaczu.
• Sterownik Pro wyposażony jest tylko w 5 przycisków
umożliwiając zarządzanie licznymi funkcjami sterowania.

ELASTYCZNOŚĆ
Sterownik ten oferuje elastyczne rozwiązanie do każdej specyfiki pralni!

• Pralnico-wirówki z funkcją sterowania Pro posiadają programy z
najbardziej optymalnym zużyciem wody i energii. Te
standardowe programy prania mogą być dostosowywane w
narzędziu Assist w zależności od potrzeb i przesłane ponownie
do Twojego urządzenia poprzez pobranie danych na komputer
za pomocą podczerwieni. Ponadto, nowe programy mogą być
utworzone i wgrane dzięki Assist.
• Sterownik Pro posiada 10 standardowych programów i oferuje
mnóstwo pamięci, aby utworzyć dodatkowe programy, według
Twoich potrzeb.
• Dodatkowe funkcje prania (namaczanie, wstrzymanie,
regulowane wirowanie końcowe, przyspieszanie...) dają
nieograniczoną elastyczność podczas procesu prania bielizny.
• Wszystkie wartości używane w programie prania (T°, czas,
poziom wody, ilość dodawanego detergentu, prędkość...) mogą
być zmodyfikowane na urządzeniu w ciągu kilku sekund.
Sterownik umożliwia również całkowitą modyfikację programów
prania. Te zmiany mogą być dokonane nawet w trakcie trwania
cyklu!
• Nazwy programów prania mogą być modyfikowane na urządze-
niu (klasyczny alfabet łaciński), natomiast modyfikowanie w
dowolnym języku jest możliwe w narzędziu Assist (rosyjski,
japoński, chiński, arabski ...). To sprawia, że sterownik Pro
wspiera pracowników pralni na całym świecie.

PROSTA KONSERWACJA
Liczne funkcje pozwalają zaplanować konserwację urządzenia w
odpowiednim czasie, a tym samym przedłużyć jego żywotność! 

• Prosty program testowy sprawdzi podstawowe funkcje
urządzenia pozwalając na szybkie wykrycie przyczyny błędu.
• Pralnico-wirówki ze sterowaniem Pro zapisują przydatne in-
formacje w celach serwisowych takie jak liczba pełnych cykli/
godzin, ostrzeżenia serwisowe...
• Można ustawić ostrzeżenie serwisowe, gdy pewna liczba
cykli/godzin pracy zostanie osiągnięta.
• Rozwiązywanie problemów z obszerną funkcją pomocy jest
możliwe dzięki sterownikowi Pro, który poprowadzi Cię przez
proces usuwaniu błędów sugerując wskazówki serwisowe.
• Sterownik Pro może liczyć, ile razy program prania został
uruchomiony. Ta funkcja daje użyteczne informacje o ren-
towności pralni.

STEROWNIK PRO

PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
Dzięki przyjaznym dla środowiska
funkcjom zaoszczędzisz wodę,
energię i czas!
• Funkcja ECO w sterowniku

Pro zmniejsza zużycie wody i
całkowity czas cyklu prania o
30%.

• Zaprogramowanie funkcji
wcześniejszego startu
umożliwi załadowanie
pralnico-wirówki na koniec
dnia i rozruch urządzenia na
godzinę przed pojawieniem
się personelu. Ta opcja może
łatwo zaoszczędzić do 3.650€
rocznie. (*)

ŁATWOŚĆ ANALIZY
Zarządzaj swoją firmą!
• Port podczerwieni w

standardzie umożliwia
przesyłanie programów
prania oraz całej historii/
dziennika wszystkich
zdarzeń prania do komput-
era w ciągu kilku sekund.

• Historię/dziennik zdarzeń
można znaleźć na Twojej
pralnico-wirówce.

(*) 1 pracownik x 1h/dziennie x 10 €/hx 365 dni = €3,650



ASSIST
Assist jest narzędziem oprogramowania UniMac, które pozwala na tworzenie
i/lub modyfikowanie programów prania na komputerze. Gdy programy te są
gotowe, można połączyć się z pralnico-wirówką i przesłać programy prania.

PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA
Zapoznaj się z nieskomplikowanym i łatwym do zrozumienia narzędziem
oprogramowania!

• Komponenty programu prania są oznaczane za pomocą
uniwersalnych ikon

• Tworzenie i/lub modyfikowanie programów prania jest łatwe
dzięki funkcji “przeciągnij i upuść”

• Funkcja podczerwieni pozwala na transfer programów prania
między komputerem a pralnico-wirówką w ciągu kilku sekund. 

ELASTYCZNY
Modyfikuj programy prania w zależności od potrzeb!

• Programy prania, nie są już złożone z segmentów (takich jak
pranie wstępne, główne, ...). Wszystkie możliwe opcje prania
(namaczanie, ilość dodawanego detergentu...) mogą być
dodawane/usuwane w dowolnym momencie programu.

• Nazwy programów prania mogą być spersonalizowane
i/lub przetłumaczone.

PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA
Oszczędzaj wodę, energię i czas!

• Każda optymalizacja programów prania w Assist jest 
wyświetlona na ekranie. To pozwala zobaczyć wpływ opty-
malizacji.

ŁATWOŚĆ ANALIZY
Zarządzaj swoją firmą!

• Pełną historię/dziennik (6000 zdarzeń w toku prania)
wszystkich parametrów prania można pobrać w celu
analizy wykonanych cykli prania. Co za tym idzie, można
analizować, czy pralnia funkcjonuje wydajnie i zarządzać
firmą prawidłowo.



UNMATCHED FLEXIBILITY.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
+++   Wskaźnik informacji - wyświetlacz: OPL

- Duży wyświetlacz graficzny (120X90mm) - 320x240 punktów ●

+ Dodatkowe funkcje prania

- Poziom ECO ●

- Funkcja namaczania ●

- Przyśpieszanie ●

- Regulowane wirowanie końcowe ●

- Wcześniejszy start ●

- Funkcja wstrzymania ●

+ Modyfikacja danych prania/edytowanie na urządzeniu ●

- Czas trwania cykli ●

- Temperatura ●

- Ilość dodawanego detergentu (wtrysk płynnych detergentów) ●

- Wloty ●

- Poziomy wody ●

- Prędkość prania/ ilość obrotów i zatrzymań bębna ●

- Wirowania: prędkość wirowania, - czas ●

- Podgrzewanie/schładzanie/przekaźniki/ funkcja wstrzymania ●

+++   Modyfikacja całej struktury programów prania ●

- Wstawianie lub dodawanie programów i kroków prania ●

+ Modyfikacja danych prania podczas pracy maszyny

- Czas cyklu ●

- Temperatura ●

- Poziom wody ●

- Prędkość prania ●

- Prędkość wirowania ●

- Czas obrotów/zatrzymań bębna ●

- Czas namaczania ●

- Czas wstrzymania ●

+ Połączenie na podczerwień (transfer danych, wgrywanie pliku historii...) - w przedniej części maszyny ●

+ Transfer danych (programy prania, plik historii...) z kartą danych (wykonanie standardowe) ❍❋

+ Rejestracja liczby cykli ●

+ Wskaźnik, gdy pewna liczba cykli/godzin zostanie osiągnięta ●

+ Pełna historia/dziennik wszystkich zdarzeń zapisanych w pamięci (możliwość odczytu przy użyciu komputera) ●

+ Pełna historia/dziennik wszystkich zdarzeń (na wyświetlaczu) ●

+ Automatyczne wyświetlanie kodów błędów (ukrytych lub wyświetlanych) ●

+ Pełne wyświetlanie komunikatu o błędzie + obszerna pomoc w rozwiązaniu błędu ●

+ Wewnętrzny zegar ●

+ Nazwa programu: (*bmp.):Możliwość tworzenia własnych nazw graficznych/zestawów znaków ●

+ Programowanie wcześniejszego startu/rozruchu ●

+ Szczegółowy program testowy (z symbolami) ●

+ Odczyt przepływu prądu i częstotliwości falownika ●

+ RS485- połączenie sieciowe ❍

+ PVC- przyłącze do detergentów w płynie ●

+ Płyty przekaźnika:

->Możliwość podłączenia maks. 2 płyt przekaźnika do urządzenia,

- płyta przekaźnika z 1 wyjściem i 1 wejściem ❍

- płyta przekaźnika z 5 wyjściami i 1 wejściem (wykonanie standardowe) ❍

- płyta przekaźnika z 8 wyjściami i 1 wejściem ❍

- płyta przekaźnika z 5 wyjściami i 5 wejściami ❍

Można zaprogramować sygnały wejściowe: brak płynnego detergentu przy dozowaniu, sygnał startu centrali płatności, wstrzymanie dozowania środków chemicznych, stan wyłączenia maszyny

● = standard / ❍ = opcja
❋ Port karty danych na przodzie lub wewnątrz urządzenia.

Wyświetlacz Cygnus Standard: karta danych dostępna wewnątrz urządzenia 

DYSTRYBUTOR W POLSCE


