
• Moduluppbyggd
• Universella ingångar (16 st)
• Digitala ingångar (4 st)
• Analoga utgångar (6 st)
• Digitala utgångar (4 st)
• Många kommunikationsmöjligheter
(Modbus-master, Modbus-slav)
• Plug and play med pc (routerfunk-
tion).
• Helt grafiskt programmerbar (allt på
samma ställe med bättre överblick)
• Dynamiska flödesbilder
• Flera oberoende processer samtidigt,
som startas och stoppas individuellt
• Plug and play-utbyggnad med I/O-
moduler
• Loggning
• Krypterad trafik (https)
• Larmhantering
• Användarstyrd inloggning

Det finns många fördelar med att kunna
styra fler funktioner i samma system. Det
sparar tid och ger en bättre överblick.
EW-3 är utbyggbar, fritt programmerbar
och byggd med öppna licenser.
Den har ett stort antal I/O-anslutningar
i standardutförande och kan dessutom
byggas ut med I/O-moduler. Dessutom
är EW-3 användarvänlig och lätt att
lära sig.
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ERAB
Sedan 1961 har Elektro Relä tillverkat nivåkontroller för ång- och värmepannor. Över 30.000 katastrofskydd och nivåkontroller finns monterade i 
pannor, främst i Skandinavien. En stor del finns också på fartyg världen över. Vi är idag marknadsledande leverantör i Sverige, Norge och Finland.

Sedan ett antal år tillbaka har sortimentet utökats till övrig styr-, regler- och övervakande utrustning i såväl pannrum som i fjärrvärmeundercentraler.
Samtliga apparater och givare bildar en stor familj av produkter som tillsammans kan kombineras till kundanpassade enheter.

Vår affärsidé är enkel. Tillverkning och försäljning av egna elektroniska konstruktioner för styr och övervakning av din ång- och värmecentral. För att 
garantera bästa kvalitet tillämpar vi certifierat kvalitetssystem enligt EG direktiv 97/23/EC, utfärdat av Inspekta Sweden AB. Alla våra produkter är CE 
märkta.

Operatörspanel
Som ett komplement till EW-3 finns 
en 7” touch färgskärm för avläsning 
och konfiguration. Operatörspanelen 
ansluts trådlöst till EW-3 och är gjord för 
montering på skåpfront eller vägg. Med 
operatörspanelen kan du logga in och 
se all konfigurering, anläggningsbilder, 
larmstatus med mera.




