
Kabel Regulátor Forma Délka

Kód K - D M 24 01 - T F 16 02 - 1

Typ kabelu Vstup 
zástrčky

Typ 
svorkovnice

Počet 
pinů

Schéma 
zapojení

Vstup 
zástrčky

Typ 
svorkovnice

Počet 
pinů

Schéma 
zapojení

Délka 
kabelu

K - kombi E - boční,
pro 2 páky

M - samec 06 01 E - boční,
pro 2 páky

M - samec 06 01 0,5

P - výkon F - samice 10 02 F - samice 10 02 1,0

T - termočidla U - vrchní, 
pro 2 páky

16 03 U - vrchní, 
pro 2 páky

16 03 1,5

KS - kombi FSU 24 04 24 04 2,0

PS - výkon FSU D - boční,
pro 1 páku

07 D - boční,
pro 1 páku

07 2,5

TS - termočidla FSU 08 08 3,0

T - vrchní, 
pro 1 páku

10 T - vrchní, 
pro 1 páku

10 3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

Praha

Brno

Žďár nad Sázavou

POLNIČKA

Regulátor horkých vtoků - DC 900
- Ekonomický a kompatibilní s vysokou spolehlivostí  
- Nejprodávanější modelová řada

STOJAN NA 12-TI ZÓNOVÉ REGULÁTORY 

- Ocelová konstrukce 

- Lakováno dle RAL 7011 

- Podstavec svařen z jeklu 80x30 mm 

- Stojan osazený čtyřmi otočnými kolečky,  
 pro snadnou manipulaci dvě přední kola s brzdou 

- Hmotnost stojanu 38 kg  

- Hmotnost plně osazeného stojanu 90 kg

SERVIS A OPRAVY

Poskytujeme plný servis  
našich systémů i opravy systémů  

jiných výrobců.

MONTÁŽE HORKÝCH SYSTÉMŮ

U objednaných horkých systémů  
je montáž zdarma  

(hrazená jen doprava technika).

KONSTRUKCE

Technická podpora při konstrukci  
formy ohledně uložení našeho  

horkého systému.

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

Nabízíme odborné poradenství  
nejenom s ohledem na horký systém, 

 ale jako komplexní pohled  
na celek – forma, systém,  

proces vstřikování.

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA KABELŮ
Propojení formy s regulátorem dle vašich potřeb.

Nabízíme výrobu propojovacích  

kabelů (forma – regulátor) jak k našim  

regulátorům, tak dle individuálního  

požadavku zákazníka v různých standardech.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K REGULÁTORŮM

SPECIFIKACE KABELŮ

CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

Orycon EU, a.s 

Polnička 309 
591 02 Žďár nad Sázavou 

tel.: +420 566 696 615 
e-mail: oryconeu@oryconeu.cz 

www.oryconeu.cz

CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. 

Polnička 309 
591 02 Žďár nad Sázavou 

tel.: +420 566 620 705 
e-mail: cecho@cecho.cz 

www.cecho.cz

Obchodní zastoupení pro Českou republiku:

Držitel certifikátu ISO 9001:2015

SYSTÉMY HORKÝCH VTOKŮ

SYSTÉMY HORKÝCH VTOKŮ
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Schéma zapojení a poptávkový formulář je ke stažení na www.oryconeu.cz



ORYCON DC 900 regulátor horkých vtoků 
 

SPOLEHLIVÝ A NEJPRODÁVANĚJŠÍ TYP REGULÁTORU

PŘESNOST

Prediktivní algoritmus udržuje teplotu v toleranci  

1°C. Přesné čtení teploty je zajištěno bodem 

mrazu, aby se zabránilo chybnému propojení 

termočlánku možnost kalibrace ve stupních  

Celsia a Fahrenheita.  

 

 

SPOLEHLIVOST

Model DC 900 využívá robustní fyzickou  

konstrukci, stejně jako spolehlivý „fuzzy logic“ 

software. Toto je přístroj, na který se můžete  

kdykoliv spolehnout při zpracování plastů. 

 

 

ODOLNOST

Robustní hliníková konstrukce regulátoru  

zajišťuje bezpečné uložení a ochranu  

všech prvků regulátoru a zaručuje vysokou  

spolehlivost i v náročných výrobních podmínkách.

ŘÍZENÍ PID

Instalovaný mikroprocesor.

1 I 3 FÁZE

V provedení třífázovového  
i jednofázového výkonu.

KOMPATIBILITA

Moduly řady DC-900 jsou kompatibilní  
s většinou standardizovaných modulů.

1-12 ZÓN

V provedení pro 1-12 zón a 1-6 zón. 
I v kompaktnějším pro 1-3 zóny a 1 zónu.

ORYCON DC 900

Řídící modul modelu DC 900 se vyznačuje jednoduchým a intuitivním ovládáním jednotlivých topných zón.  

Modul je v současné době osazen nejpoužívanějším stadardem pod označním  „prediktivní model „.  

Řízení regulátoru se automaticky přizpůsobí podmínkám zóny a je schopný regulovat teplotu dle požadovaného nastavení,  

s minimálním překročením požadované hodnoty a bez stabilizační fáze. Spolehlivost je dalším důležitým aspektem  

konstrukce modulu DC 900.

Modulární konfigurace přispívá k vyšší flexibilitě a ulehčení servisu. Z důvodu bezpečnosti má každý modul vlastní vypínač,  

který spíná nebo rozpíná výkonovou linku do každé zóny.

FUNKCE

- Odolná hliníková konstrukce

- Vysoká spolehlivost

- Instalovaný mikroprocesor

- Zavřený/otevřený okruh

- Termočidlo typu J nebo K

- Variantně řízení dle termočidla, 
 řízení procentuálně.

- Kalibrace ve stupních Celsia a Fahrenheita

- Třífázový nebo jednofázový výkon

- Kompatibilní s většinou 
 standardizovaných modulů 

V nabídce také menší  
a kompaktnější regulátory 

+

MODUL  
REGULÁTORU HORKÝCH VTOKŮ DC 900

- Záměnný s mnoha běžně prodávanými moduly

- Jednoduché ovládání a nastavení

- NIST sledovatelná kalibrace

- Možnost omezení proudu chrání před poškozením  

 a může být nastaveno uživatelem, omezení spálení pojistek

- Velký a malý alarm

- Alarm přerušení termočidla

- Režim STAND BY - umožňuje udržovat horký vtok teplý se sníženou teplotou, 

 v případě přerušení výroby

- Zavřený nebo otevřený okruh 

PŮJČOVNA REGULÁTORŮ V ČR A SR 
 
V rámci ucelené nabídky produktů a příslušenství  
nabízíme také možnost zapůjčení regulátorů.
Půjčovna se vztahuje na regulátory řady DC 900. 

Vytypovaný regulátor zapůjčíme  
včetně kabelů dle Vašeho zadání. 
 

400 V
32 A 230 V 230 V17 kg

400 V
32 A 9,5 kg 5 kg 2 kg


