AKCESORIA DO STEROWNIKÓW
PRODUKCJA KABLI NA ZAMÓWIENIE
Połączenie formy ze sterownikiem zgodnie z wymogami Klienta.

Oferujemy produkcję kabli połączeniowych
(forma – sterownik) zarówno do sterowników
naszej produkcji, jak również do zastosowań
indywidualnych zgodnie z wymogami Klienta,
w różnych standardach.

SERWIS I NAPRAWY

SPECYFIKACJA KABLI
Kabel
Kod

Sterownik

K

-

D

M

K - kombi
P - moc
T - czujniki termiczne
KS - kombi FSU
PS - moc FSU
TS - czujniki termiczne FSU

U - górne,
na 2 dźwignie
D - boczne,
na 1 dźwignię
T - górne,
na 1 dźwignię

1

2

3

4

5

24

Typ
listwy
zaciskowej
M - złącze
męskie
E - boczne,
na 2 dźwignie F - złącze
żeńskie
Wejście
gniazda

Typ kabla

6

7

8

9

10

11

Forma
01

Liczba
pinów

Schemat
podłączenia

06

01

10

02

16
24

03
04
07
08
10

-

T

F

Typ
listwy
zaciskowej
M - złącze
męskie
E - boczne,
na 2 dźwignie F - złącze
żeńskie

Wejście
gniazda

U - górne,
na 2 dźwignie

Długość
16

02

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

Liczba
pinów

Schemat
podłączenia

Długość
kabla

06

01

0,5

10

02

1,0

16
24

03
04
07
08
10

1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0

D - boczne,
na 1 dźwignię
T - górne,
na 1 dźwignię

12

Schemat podłączenia i formularz zapytania ofertowego do pobrania na www.oryconeu.cz
13

-

Zapewniamy kompletny serwis
naszych systemów i naprawy
systemów innych producentów.

Praha

MONTAŻ SYSTEMÓW
GORĄCOKANAŁOWYCH
W przypadku zamówionych
systemów gorącokanałowych
montaż jest bezpłatny
(opłacie podlega tylko
przejazd technika).

KONSTRUKCJA

FACHOWE DORADZTWO

Pomoc techniczna w konstruowaniu
formy w zakresie osadzenia naszego
systemu gorącokanałowego.

Oferujemy fachowe doradztwo
nie tylko w zakresie systemów
gorącokanałowych, ale również
kompleksowych układów,
obejmujących formę, system
i procesy wtryskowe.

POLNIČKA

Sterownik gorących kanałów - DC 900

Žďár nad Sázavou
Brno

- Ekonomiczny i kompatybilny, o wysokiej niezawodności
- Najpopularniejsza seria modeli

24

Przedstawicielstwo handlowe na Republikę Czeską:

STOJAK NA STEROWNIKI 12-STREFOWE
- Stalowa konstrukcja

SYSTEMY GORĄCYCH KANAŁÓW

CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

- Wykończenie lakierem RAL 7011
- Podstawa spawana z profili zamkniętych 80x30 mm

Orycon EU, a.s

CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

- Stojak wyposażony w cztery obrotowe kółka,
dla łatwej manipulacji dwa przednie kółka z blokadą

Polnička 309
591 02 Žďár nad Sázavou

Polnička 309
591 02 Žďár nad Sázavou

- Masa stojaka 38 kg

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

- Masa wypełnionego stojaka 90 kg

www.oryconeu.cz

Jakość potwierdzona
certyfikatem ISO 9001:2015

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

www.cecho.cz

SYSTEMY GORĄCYCH KANAŁÓW

ORYCON DC 900 sterownik gorących kanałów

MODUŁ
STEROWNIKA GORĄCYCH KANAŁÓW DC 900

NIEZAWODNY I NAJPOPULARNIEJSZY TYP STEROWNIKA

- Zamienny z wieloma powszechnie sprzedawanymi modułami
- Prosta obsługa i wprowadzanie ustawień

W ofercie również mniejsze
i bardziej kompaktowe sterowniki

- Kalibracja spójna z NIST
- Możliwość ustawienia przez użytkownika obniżania natężenia prądu
elektrycznego, co chroni przed uszkodzeniami i zapobiega spaleniu bezpieczników
- Duży i mały alarm
- Alarm w przypadku przerwania czujnika termicznego
- Tryb STAND BY - umożliwia utrzymywanie ciepła w gorących kanałach
przy obniżonej temperaturze w razie przerwania procesu produkcji
- Obwód zamknięty lub otwarty

400 V
32 A

400 V
32 A

17 kg

DOKŁADNOŚĆ
Algorytm predykcyjny zapewnia, że temperatura

STEROWANIE PID

utrzymuje się w ramach tolerancji 1°C. Dokładny

Zainstalowany mikroprocesor.

odczyt temperatury dzięki punktowi zamarzania,

230 V

9,5 kg

+

- Wytrzymała konstrukcja aluminiowa
- Wysoka niezawodność

grzewczego, możliwość kalibracji w stopniach

- Zainstalowany mikroprocesor

NIEZAWODNOŚĆ

1 I 3 FAZY
W wersji trójfazowej
i jednofazowej.

230 V

2 kg

FUNKCJE

aby zapobiec błędnemu podłączeniu ogniwa
Celsjusza i Fahrenheita.

5 kg

- Obwód zamknięty/otwarty
- Czujnik termiczny typu J lub K

- Opcjonalnie sterowanie według czujnika
termicznego, sterowanie procentowo.
- Kalibracja w stopniach Celsjusza i Fahrenheita
- Układy trójfazowe lub jednofazowe
- Kompatybilny z większością
standaryzowanych modułów

Model DC 900 ma wytrzymałą konstrukcję oraz
niezawodne oprogramowanie „fuzzy logic“.
Jest to urządzenie, które nie zawiedzie w żadnym
procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych.

KOMPATYBILNOŚĆ
Moduły serii DC-900 są kompatybilne
z większością standaryzowanych modułów.

ORYCON DC 900
Moduł sterujący modelu DC 900 cechuje prosta i intuicyjna obsługa poszczególnych stref grzewczych.
Obecnie moduł wyposażony jest w najczęściej wykorzystywany standard zwany „modelem predykcyjnym „.

ODPORNOŚĆ
Wytrzymała aluminiowa konstrukcja sterownika
zapewnia bezpieczne osadzenie i ochronę
wszystkich elementów sterownika, gwarantując
jego niezawodność nawet w najtrudniejszych
warunkach produkcji.

Sterownik automatycznie dopasowuje swoje działanie do warunków w danej strefie. Potrafi on regulować temperaturę
1-12 STREF
W wersji dla 1‑12 stref i 1‑6 stref. W wersji
bardziej kompaktowej dla 1‑3 stref i 1 strefy.

zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami, minimalizując odchylenia od żądanej wartości. Nie wymaga też etapu

WYPOŻYCZALNIA STEROWNIKÓW
W CZECHACH I NA SŁOWACJI
Nasza kompleksowa oferta produktów i akcesoriów
obejmuje również możliwość wypożyczania sterowników.
Wypożyczalnia wypożycza sterowniki serii DC 900.

stabilizującego. Niezawodność jest kolejnym ważnym aspektem konstrukcji modułu DC 900.
Budowa modułowa sprzyja większej elastyczności i ułatwia serwis. Ze względów bezpieczeństwa każdy moduł posiada
wyłącznik, który załącza lub rozłącza obwody każdej strefy.

Wybrany sterownik jest wypożyczany
wraz z kablami według zamówienia klienta.

