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I forbindelse med procesteknik er regulerings- og styringsteknikken et vigtigt område.Denne lærebog, som er
skrevet til teknikerstuderende, gennemgår regulerings- og styringsteknikken.Læseren får et grundlæggende
kendskab til regulatorens principielle virkemåde, og hvordan reguleringen fungerer sammen med resten af
udstyret i en produktionsproces. Desuden får læseren et indblik i hvad regulering og styring er, således at der
skabes forståelse for, hvad der sker og i hvilket omfang teknikken kan gribe ind i processer og skabe
ændringer, så man opnår det optimale produkt.Den terminologi, der hersker inden for området, gennemgås,
således at læseren vil være i stand til at indgå i diskussioner omkring opbygningen af procesanlæg i
forbindelse med produktion og udvikling af eksempelvis fødevarer. Styringsteknikken gennemgås med
eksempler på PLC-systemer.Bogen afsluttes med en fyldig liste af symboler til brug ved udarbejdelsen af
procesdiagrammer.
dk Seit vier Jahrzehnten setzen wir Maßstäbe bei der Lösung von Ventil-Regelaufgaben.
a. Voksenlærling Mærk denne hvis du får voksenlærlingeløn under din uddannelse. levering af totalløsninger
og komponenter til varmecentraler. JUMO er din kompetente partner og producent for industriel sensor
teknologi, til Automationsløsninger med temperatur, Try, og Væsker Vælg den overenskomst du er ansat
under. Kurset vil ikke være en produktgennemgang, men et teknisk kursus. Voksenlærling Mærk denne hvis

du får voksenlærlingeløn under din uddannelse. De mest populære fyr er Black Star, RTB, Jøma og HDG.
EUC Sjællands Praktikcenter skaber og støtter op om lærepladser til unge i en erhvervsuddannelse - VI
hjælper med rådgivning og praktiske formaliteter Som ingeniør i maskinteknik kombinerer du idéer, viden og
ingeniørfagligt overblik til at skabe alt lige fra små tekniske løsninger til de største. JUMO er din kompetente
partner og producent for industriel sensor teknologi, til Automationsløsninger med temperatur, Try, og Væsker
Vælg den overenskomst du er ansat under. JUMO products are used across the globe in. Voksenlærling
Mærk denne hvis du får voksenlærlingeløn under din uddannelse. JUMO products are used across the globe
in. a. Wir haben Lösungen für Regelung von Gas-, Dampf-, Flüssigkeits- und. Kontakt Henrik Tærsker
23614013 - mail@ht-stoker. dk Seit vier Jahrzehnten setzen wir Maßstäbe bei der Lösung von
Ventil-Regelaufgaben. HT-stoker er specialister i installation af træpillefyr.

