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Uppgraderingskit – BAGA Easy
Den senaste generationen av BAGA Easy, ”G4”, har ett flertal förbättringar som är gjorda baserade på
erfarenheter från tidigare generationer. BAGA erbjuder nu sina kunder möjligheten att uppgradera sina
anläggningar för att kunna ta del av dessa förbättringar. En uppgradering innebär förutom alla förbättringar
även att livslängden på anläggningen förlängs. Detta bland annat genom att vitala komponenter i
anläggningen byts ut till nya och reservdelstillgången förlängs.
Förbättrad Programvara & Styrelektronik
Programvaran i den senaste generationen av styrning till BAGA Easy innehåller en mängd förbättringar.
Bland annat förbättrad processtyrning och larmhantering samt nya funktioner för felsökning på distans.
Styrelektroniken är baserad på ett egenutvecklat kretskort, istället för en tredjeparts PLC, vilket förbättrar
driftsäkerheten och tillför förbättrad funktionalitet.
Nivåavkänning Med Trycknivågivare
Den senaste generationen av styrning använder en trycknivågivare för nivåavkänning i tanken. Detta
är en driftsäkrare lösning jämfört med de metoder som användes i äldre generationer av våra produkter.
Trycknivågivaren möjliggör också en noggrannare nivåavkänning som ger möjlighet att kontrollera och
anpassa de volymer som pumpas på ett bättre sätt.
SMS - Larm
Den senaste generationen av styrning till BAGA Easy har en inbyggd SMS funktion som skickar larm t ex när
flockingsmedlet håller på att ta slut eller om det blir hög nivå i tanken. Vid strömavbrott hålls spänningen kvar
på styrningen med en så kallad superkondensator så att ett SMS kan skickas med information om detta.
(SMS-funktionen aktiveras vid tecknande av serviceavtal med BAGA).
Doserpump
Uppgraderingskitet innehåller en nyare modell av doserpump med förbättrad funktionalitet.
Filter
BAGA Easy har ett filter som utmatande pump pumpar igenom innan vattnet går ut i bädden. I
uppgraderingskitet ingår en ny modell av filter med en ny typ av filterstrumpa.
Utmatande Pump
Uppgraderingskitet innehåller en ny utmatande pump av modernare och driftsäkrare modell.
Larmlampa
Uppgraderingskitet innehåller även en ny larmlampa med bättre väderbeständighet än den tidigare.

Uppgraderingskit till BAGA Easy innehåller:







Styrkort med kapsling och monteringsdetaljer
Trycknivågivare med monteringsdetaljer
Doserpump
Filter med monteringsdetaljer
Utmatande pump med rörset och monteringsdetaljer
Larmlampa

Kontakta BAGA för offert och ytterligare information!

BAGA Water Technology AB
Adress:

Telefon:

Fax:

E-post:

Internet:

Org. nr.:

Torskorsvägen 3
371 48 Karlskrona

0455-616150

0455-20546

Info@baga.se

www.baga.se

556445-5557

