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Regulator temperatury G24

Gammaflux, światowy lider w branży 
regulatorów temperatury i regulatorów 
kaskadowych, przedstawia kolejną generację 
urządzeń do regulacji temperatury: G24. 
Koncentrując się na przemyśle tworzyw 
sztucznych, Gammaflux jest ekspertem 
w dziedzinie optymalizacji procesów 
produkcyjnych. G24 oferuje wszystko to, czego 
można się spodziewać po układzie regulacyjnym 
Gammaflux następnej generacji:
n	 Łatwiejszy w obsłudze (nowy kreator form) 
n	 Tańszy 
n	 Mniejszy 
n	 Szybszy 
n	 Elastyczniejszy/standaryzacja 
n	 Udoskonalone blokady 
n	 Mold Doctor® 
n	 Wczesne wykrywanie nieszczelności 
n	 5 lat gwarancji*

Partnerstwo
Większość regulatorów temperatury Gammaflux 
znajduje zastosowanie we wtryskiwaniu 
systemem gorących kanałów.  Jednakże, są 
one również często używane do regulacji 
temperatury tworzyw termoutwardzalnych, 
formowania wtryskowego cieczy (LIM), 
reaktywnego formowania wtryskowego 
(RIM), wtrysku z rozdmuchem, wytłaczania 
z rozdmuchem, stacji kondycjonowania do 
formowania z rozdmuchem, wytłaczania 
profili, wytłaczania arkuszy i innych zastosowań 
dynamicznych. Każdy z powyższych procesów 
wymaga regulatora temperatury. Jeżeli regulator 
temperatury ulegnie uszkodzeniu, proces jest 
zatrzymywany.
Wybierając dostawcę regulatora temperatury, 
wybierasz partnera, który ma decydujący wpływ 
na jakość Twoich produktów i osiągane zyski.

Triangulated Control Technology®

Wszystkie regulatory temperatury systemu gorących kanałów 
Gammaflux zawierają Triangulated Control Technology®. Z pomocą 
tej unikalnej technologii, nasze regulatory:

Kontrolują  – le centraline di termoregolazione Gammaflux 
misurano con precisione la temperatura venti (20) volte al secondo.

Regulują – opatentowany samooptymalizujący algorytm regulacji 
Gammaflux PID2 dokona korekty, jeżeli rzeczywista temperatura  
odchyli się od nastawionej wartości o 0,014ºC. Druga derywacja 
(PID2) monitoruje rzeczywistą prędkość zmiany temperatury. 
Wynikiem jest to, że wyjście do elementu grzejnego jest regulowane 
przed osiągnięciem nastawionej wartości, dzięki czemu ogranicza lub 
eliminuje przekroczenie lub obniżenie poniżej limitu.

Sterują – dzięki zastosowaniu wyjścia z kątem fazowym 
(rozdzielczość 0,1%; 1000 kroków), regulator Gammaflux dostarcza 
płynną i dokładną moc każdej grzałce w celu zapewnienia doskonałej 
regulacji temperatury.

W przypadku układu 
trójkątnego procesu z 
regulatorem, uzyskuje się 
lepszą regulację temperatury, 
wynikiem której jest:

n	 Wyższa jakość części

n	 Mniejsza produkcja 
 odpadu

n	 Lepsza konsystencja 
 ciężaru części 

n	 Oszczędność materiału

n	 Wyższe zyski

Power Priority®

Skrajnie małe („lekkie”) dysze 
gorących kanałów są wyjątkowo trudne do regulacji. Aby uzyskać 
gładki rozkład mocy, a zatem przebieg topienia, firma Gammaflux 
stworzyła Power Priority®. Power Priority® wygładza doprowadzanie 
mocy do poszczególnych stref. Użytkownik może ręcznie zastosować 
ustawienie poboru mocy Power Priority® od 1 (małe) do 4 (duże), 
uzyskując niezrównaną precyzję regulacji tam, gdzie jest ona 
najbardziej potrzebna.

Ochrona
Pętla ochrony przed przepaleniem mokrej grzałki - moduł G24 
sprawdza 120 razy na sekundę (przy 60 Hz), czy w grzałce nie 
ma zwarcia. Jeżeli w grzałce jest zwarcie, pobór mocy zostaje 
doregulowany w ciągu 8,3 milisekund, aby chronić grzałkę, kable i 
regulator.

Niezawodność
Produkty Gammaflux przodują na rynku pod względem 
niezawodności. Przewidywana żywotność wynosi 10 – 15 lat na 
podstawie napraw elementów grzejnych. Niektóre z regulatorów 
Gammaflux znajdują się w ciągłej eksploatacji przez ponad 25 lat.
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Łatwiejszy w obsłudze  
(nowy kreator form)
Najlepsze praktyki przemysłowe, a rzeczywista 
obsługa nie zawsze idą w parze. G24 został tak 
zaprojektowany, aby zrozumieć jego działanie w 
ciągu 5 minutowego szkolenia i zaprogramowany 
do pracy automatycznej zgodnie z najlepszymi 
praktykami. Nowy kreator form bez wysiłku 
prowadzi użytkownika poprzez (1) identyfikację 
stref i tworzenie grup, (2) wprowadzanie nastaw, (3) 
konfigurację strefy monitorowania, (4) wymyślne 
funkcje uruchamiania formy, (5) zaawansowane 
funkcje monitorowania stref, (6) nagrzewanie 
formy i (7) zapisywanie menu. Podczas tego procesu 
oprogramowanie automatycznie reguluje każdą 
strefę, włącza alarm nieszczelności, wyznacza alarm 
zagrażającego uszkodzenia elementu grzejnego 
i zapisuje wszystko do menu formy w sposób 
automatyczny po naciśnięciu przycisku „dobre części” 
przez operatora. Kreator czyni z każdego eksperta w 
zakresie konfiguracji regulatora.

Tańszy
Dzięki wykorzystaniu światowego łańcucha 
dostaw elektroniki z nowymi podzespołami, 
które zastąpiły wiele wcześniejszych podzespołów, 
firma Gammaflux była w stanie zmniejszyć cenę 
linii produktów G24 w stosunku do istniejących 
produktów Gammaflux. Firma Gammaflux, 
uznawana od lat w branży za lidera regulacji i znana 
z niezawodności, oferuje regulator G24 łączący w 
sobie konkurencyjną cenę i najwyższą wydajność.

Mniejszy
Prąd wyjściowy każdego modułu regulacji wynosi 
15 lub 30 A/strefę. Pojedynczy blok może regulować 
do 24 stref. W porównaniu do linii produktów 
Gammaflux TTC, ten regulator do 128 stref zajmuje 
o 48% mniejszą przestrzeń.

Szybszy
G24 wykorzystuje przemysłowe złącze USB zapewniające szybkość 
aktualizacji ekranu do 0,1 s. Przesyłanie danych w czasie rzeczywistym 
do ekranu pozwala użytkownikowi dowiedzieć się co się dzieje 
wewnątrz narzędzia, a tym samym zdiagnozować problemy trudne do 
zrozumienia.

Elastyczniejszy/standaryzacja
Standardowy moduł wyjściowy do 2 stref (15A/strefę) zapewnia 
regulację zarówno stref kanałów jak i rozdzielacza, pozwalając na użycie 
regulatora do szerokiego asortymentu form i ułatwiając planowanie 
produkcji. G24 nadaje się nawet do regulacji stref 30A za pomocą 
modułu 15A przez ograniczenie maks. prądu wyjściowego do 15A 
przy użyciu funkcji ograniczania RMS. Dzięki powyższej standaryzacji, 
możliwym jest wybranie najlepszego dostawcy rozdzielaczy do danego 
zastosowania. Wybór połączonego pakietu regulator/rozdzielacz z 
pewnością przyczyni się do wsparcia i poznania wielu marek z branży 
regulacji.

Udoskonalone blokady
Dzisiejsze narzędzia są bardziej nowoczesne i czułe od dawnych 
narzędzi. Blokady maszyny zapewniają, że wadliwe części nie są 
produkowane i nie dochodzi do poważnych uszkodzeń. G24 ułatwia 
zadanie blokowania dzięki inwersji sygnału blokady na ekranie i 
ręcznemu testowaniu sygnałów w celu przyspieszenia ustawiania.

Mold Doctor®

Automatyczne usuwanie błędów w formie za pomocą programu  Mold 
Doctor®. Trudne do uchwycenia problemy, które się nagle pojawiają i bez 
zmiany dla procesu można zdiagnozować za pomocą ilościowej analizy 
termodynamicznej stref.

Wczesne wykrywanie nieszczelności
Jeśli wskutek nieszczelności w obszar gorącego kanału przedostanie 
się jakiś materiał/tworzywo sztuczne, wypełni wcześniejszą 
przestrzeń powietrza. Spowoduje to obniżenie temperatury. W trybie 
automatycznym regulator zwiększa wydajność w celu skompensowania 
utraty ciepła. Nowy kreator form automatycznie wyznacza punkt 
odniesienia mocy i stosuje alarm po naciśnięciu przycisku „dobre części” 
przez operatora. Precyzyjny pomiar rzeczywistej mocy pozwala zapobiec 
poważnym uszkodzeniom.

5-letnia gwarancja*
Każdy regulator G24 
jest dostarczany z pełną 
5-letnią gwarancją, 
która poparta jest 
wiodącym w branży 
serwisem i pomocą 
techniczną, jakiej 
klienci oczekują od 
Gammaflux.

 128 stref

 96 gniazd
 Trójkąt:  150 A 
 Gwiazda:  70 A
 Szerokość: 50,8 cm
 Głębokość: 58,4 cm 
 Wysokość: 127,6 cm

* 2-letnia gwarancja na  
 interfejs ekranu dotykowego. 
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Konfiguracje standardowe

Bezpieczniki standardowe

Bloki regulacji
Połówkowy blok regulacji
12 stref (15A/strefę)
Maks. ilość stref i bezpieczniki 
 pokazane dla każdej kasety.

T1
24 stref

Trójkąt:  100 A
Gwiazda:  60 A

S1
24 stref

Trójkąt:  100 A
Gwiazda:  60 A

S2
48 stref

Trójkąt:  100 A
Gwiazda:  60 A

S2
48 stref

Trójkąt:  200 A
Gwiazda:  100 A

T1
24 stref

Trójkąt:  150 A
Gwiazda:  80 A

T2
48 stref

Trójkąt:  100 A
Gwiazda:  60 A

T2
48 stref

Trójkąt:  200 A
Gwiazda:  100 A

S3
72 stref

Trójkąt:  200 A
Gwiazda:  100 A

Kaseta 30 50 60 70 80 100 125 150 200 250 300

M lub MS T lub G Trójkąt 

S lub T niska T lub G T lub G Gwiazda Trójkąt  Trójkąt

S1 lub T1 wysoka  T lub G Gwiazda Trójkąt Gwiazda Trójkąt Trójkąt Trójkąt

S2, S3 lub T2 wysoka  T lub G Gwiazda Trójkąt  Gwiazda  T lub G Trójkąt Trójkąt Trójkąt 

D wysoka  T lub G Gwiazda T lub G     T lub G T lub G T lub G T lub G Trójkąt Trójkąt

Bloki regulacji
Pełnowymiarowy blok regulacji
24 strefy (15A/strefę) lub 
6 stref (30A/strefę)
Maks. ilość stref i bezpieczniki 
 pokazane dla każdej kasety

Opcje
Zdalny ekran dotykowy
6,4 m lub 12,8 m

Układ szeregowy
do łączenia wielu kaset

M
12 stref

Trójkąt:  50 A
Gwiazda:  30 A

MS
12 stref

Trójkąt:  50 A
Gwiazda:  30 A



Struktura
korpusy kompatybilne

T1, T2, T3 eT4

D2
96 stref

Trójkąt:  300 A
Gwiazda:  200 A

D3
144 stref

Trójkąt:  300 A
Gwiazda:  200 A

D4
192 stref

Trójkąt:  300 A
Gwiazda:  200 A

Transformatory

Jako opcja dostępne są transformatory obniżające napięcie (o przekładni 
2:1) z 480 VAC do 240 VAC (trójkąt-trójkąt). Mniejsza szafka 
transformatorowa może być wyposażona w transformator 15, 30 lub 
45 kVA. Większa szafka transformatorowa może być wyposażona w 
transformator 75 lub 112 kVA. Każda szafka transformatorowa jest 
demontowalna, posiada chłodzenie wymuszone powietrzem.

Transformatory
Wieszak kablowy

Każdy regulator G24 można wyposażyć w 
opcjonalny wieszak kablowy. Ten wytrzymały 
dwustronny stalowy wieszak kablowy ułatwia 
przechowywanie i transport regulatora.

Wieszak kablowy  
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Nowy kreator form
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Mold Doctor®
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Usuwanie błędów w narzędziu
Mold Doctor® to zaawansowany program pracujący w trybie off-line do 
usuwania błędów w narzędziu. Do wyboru są cztery diagnozy:

Analiza okablowania: sprawdza okablowanie narzędzia. 
Oprogramowanie informuje użytkownika o błędnie okablowanych strefach 
i sposobie ich naprawienia.

Analiza błędów: służy do szybkiego rozpoznawania podstawowych 
błędów, począwszy od przerwania, nieprawidłowej biegunowości lub 
zmiażdżenia termoelementów poprzez usterki bezpieczników, a skończywszy 
na przerwaniu, zawilgoceniu lub zwarciu elementów grzejnych i 
przypadkowemu upływowi prądu do ziemi.

Analiza termodynamiczna: podgrzewa automatycznie 
wszystkie wybrane strefy do 204°C i znowu schładza je do 
165°C. Mold Doctor® rejestruje przy tym wszystkie krytyczne 
dane i sporządza z tego raport. Dzięki temu można łatwo 
porównywać ze sobą kluczowe dane (oporność, pobór mocy, 
czas podgrzewania i schładzania) podobnych stref, w przypadku 
których większe odstępstwa wskazują drogę do rozwiązania 
problemów. Jeśli wszystkie dane narzędzia mieszczą się w 
„dobrym” zakresie, analizę termodynamiczną danych narzędzia 
można zachować jako wzorzec dla przyszłych diagnoz. 

Historia wydajności narzędzia: umożliwia łatwe 
porównywanie istniejących już „dobrych” wzorcowych danych 
termodynamicznych z potencjalnie problematycznymi danymi 
aktualnej analizy termodynamicznej. W ten sposób swoje narzędzie 
można „intuicyjnie” przetestować pod kątem błędów na podstawie 
konkretnych danych.

Skalibruj swoje regulatory w zakładzie szybko, łatwo i bez udziału specjalisty ds. kalibracji. 
Załóż termoelement równoważny regulatorowi. Różnica pomiędzy wartością kalibratora, 
a wartością na ekranie regulatora stanowi błąd kalibracji. Oprogramowanie kalibracyjne 
poprawia błąd z dokładnością ± 0,1ºC (± 0,2º F).

Kalibracja   
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Gammavision®

Oprogramowanie 
Gammavision® do rejestracji 
wykresów i analizy statystycznej 
umożliwia użytkownikowi 
zapisywanie działania 
narzędzia gorących kanałów, 
eksportowanie raportów do 
pamięci USB lub przeglądanie 
baz danych serii produkcyjnych 
na ekranie za pomocą trybu  
playback. Należy zatrzymać 
odtwarzanie na wykresie 
liniowym i umieścić ręcznie 
lub automatycznie znaki 
wtryskiwania na ekranie w celu 
dogłębnej analizy.

Cavity Map Pro™

Szybkie tworzenie 
mapy gniazd, która jest 
zapamiętywana za pomocą 
menu formy.  Narzędzia 
na ekranie umożliwiają 
użytkownikowi tworzenie 
typowych szablonów 
rozmieszczenia kanałów. 
Wybrać strefy do bliższego 
zbadania i przerzucić obraz do 
szybkiego zidentyfikowania, 
która strefa/gniazdo wymaga 
zmiany.

Szybszy (aktualizacja ekranu 0,1 s)

Cavity Map Pro™

[Zaznaczanie 
wtrysku]

[Zatrzymanie]



Udoskonalone blokady
Dzisiejsze narzędzia są 
bardziej nowoczesne i czułe 
od dawnych narzędzi. 
Blokady maszyny zapewniają, 
że wadliwe części nie 
są produkowane i nie 
dochodzi do poważnych 
uszkodzeń. G24 ułatwia 
zadanie blokowania dzięki 
inwersji sygnału blokady 
na ekranie i ręcznemu 
testowaniu sygnałów w celu 
przyspieszenia ustawiania.

Przykładowe zdjęcie 
wykrycia nieszczelności
Zdjęcie po prawej stronie 
stanowi ilustrację rzeczywistej 
nieszczelności, która została 
wcześnie wykryta za pomocą 
alarmu mocy/nieszczelności. Jak 
widać tworzywo zaczęło wyciekać 
z tylnej strony kanału, ale nie 
osiągnęło przewodów. Po tym 
jak przewody zostaną pokryte 
tworzywem, należy wymienić 
grzałkę, termoelement lub obie 
pozycje. Wczesne wykrycie 
nieszczelności pozwala nie tylko 
zaoszczędzić pieniądze, ale również 
przyspiesza ponowne użytkowanie 
formy.

Produkcja automatyczna

Troppo tardi - Esempio

Gocciolamento rilevato con allarme

Wczesne wykrywanie nieszczelności
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Szczegółowe porównanie regulatorów 
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   Wybór ekranu dotykowego
 LEC TTC G24  G24 
   Mini Full 
Opis główny
Regulacja temperatury   n	 n	 n	 n
Regulacja temperatury - maksymalna ilość stref 24 280 48 480
Regulacja kaskadowa gorących kanałów - zintegrowana opcja  n
Regulacja kaskadowa gorących kanałów - wyjścia  8/16/32   
5-letnia gwarancja (2 lata na interfejs ekranu dotykowego) n	 n	 n	 n
Konstrukcja modułowa n	 n	 n	 n
Czas nagrzewania regulatora - szybki n	 n	 n	 n
W razie awarii interfejsu - regulator nadal działa  n	 n	 n	 n
Interfejs awaryjny - użycie komputera z Windows®  XP XP	 XP lub 7 XP lub 7
Regulacja automatyczna/ręczna n	 n	 n	 n
Strefa „wł”, „wył” i „zablokowana” n	 n	 n	 n
Nastawy w częściach dziesiątych   n	 n	 n
Adaptacyjny algorytm regulacji PID2 z Power Priority® n	 n	 n	 n
Algorytm jest wykonywany 20 razy na sekundę  n	 n	 n	 n
Rozszerzony zakres strojenia (szybki/wolny)  n	 n	 n	 n
Rozdzielczość wyjścia 0,1%  n	 n	 n	 n
Tłumienie wyjścia - maks. wyjście (co 1%)   n	 n
Maks. limit RMS do modułu - steruje większymi elem. grzej.   n	 n
Sterowanie kątem załączenia (1000 kroków; 0.1%) n	 n	 n	 n
Mokry element grzejny z wypalaniem n	 n	 n	 n
Kompensacja mocy w trybie ręcznym n	 n	 n	 n
Stopnie F/C n	 n	 n	 n
Termoelement typ J/K  n	 n	 n	 n
Filtracja termoelementu (T/C) - brak   n	 n	 n	 n
Rozdzielczość T/C 0.014oC (0.03º F) w zakresie pełnej skali n	 n	 n	 n
Dokładność kalibracji T/C 0.1º C (0.2º F) w zakresie pełnej skali   n	 n	 n	 n
Temperatura robocza 0-50º C (32-122º F)   n	 n	 n	 n
Moc wejściowa 180-265 VAC; 480 VAC opcja  n	 n	 n	 n
Opcja zmiany trójkąt/gwiazda n	 n	 n	 n
Bezpiecznik dobrany do obciążenia - TTC/G24 - maks. 300A n	 n	 n	 n

Wartości rzeczywiste
Temperatura rzeczywista n	 n	 n	 n
Wyjście % n	 n	 n	 n
Odchylenie od nastawy   n	 n	 n
Prąd (rozdzielczość 0,01A) n	 n	 n	 n
Napięcie   n	 n	 n
Moc   n	 n	 n
Monitor mocy (bieżący, średni, maks., min.)   	 n
Opór   n	 n	 n

Alarmy
(+) Wysoka temp. (regulowana; 10º C [20º F] wart. domyślna) n	 n	 n	 n
(-) Niska temp. (regulowana; 20º F [10º C] wart. domyślna) n	 n	 n	 n
Termoelement rozłączony (zapamiętany % wyjścia) n	 n	 n	 n
Termoelement połączony odwrotnie n	 n	 n	 n
Termoelement uszkodzony (regulowany czas) n	 n	 n	 n
Wyłączony bezpiecznik n	 n	 n	 n
Zwarcie/zawilgocenie elementu grzejnego n	 n	 n	 n
Programowalny próg zwarcia elementu grzejnego (A) 	 	 n	 n
Przerwany element grzejny n	 n	 n	 n
Wyjście niekontrolowane (odłączenie zasilania przekaźnika) n	 n	 n	 n
Monitorowanie oporu elementu grzejnego (prognoza awarii)   n	 n	 n
Monitorowanie mocy elementu grzejnego (wykrywanie nieszczelności) -  
auto obliczanie   n	 n	 n
Wykrycie upływu prądu do ziemi 	 	 n	 n
Alarm krytyczny za wysokiej temp. (regulowany) n	 n	 n 	 n
Monitorowanie temp. (J/K) z programowalnym działaniem   n	 n	 n
Historia alarmów – alarmy stref   n	 n	 n
Wykres historii alarmów - alarmy stref   	 n
Konfiguracja alarmów stref – „brak”, „miganie”, “miganie i styki”   n	 n

Historia alarmów - system i stan 	 	 n	 n



  Funkcja ograniczona
  Wymagany ekran dotykowy lub laptop (LEC)
  Windows XP® i Windows 7® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation
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   Wybór ekranu dotykowego
 LEC TTC G24  G24 
   Mini Full 
Funkcje operacyjne
Pamięć menu  1000+ 40 1000+
Menu „automatyczne zapisywanie” (opcja)   	 n
Grupy programowalne   n	 n	 n
Bieżące grupowanie   n	 n	 n
Sekwencyjne przywracanie menu (do 4 stopni z zegarami zwłoki)   n	 n	 n
Chłodzenie sekwencyjne (do 4 stopni z zegarami zwłoki)   n	 n
Kolejność włączania zasilania – ręczna aktywacja   n	 n	 n
Wzrost temp. (wybierany czas/wartość) - Tryb automatyczny n	 n	 n	 n
Wzrost temp. (wybierany czas/wartość) - Tryb ręczny   n	 n
Wyrównanie   n	 n	 n
Równe grzanie (kontrolowane grzanie - 10º C [20º F] maks. zmiana) n	 n	 n	 n
Równe chłodzenie (kontrol. chłodzenie - 7º C [15º F] maks. zmiana)   n	 n	 n
Automatyczny limit nastawy n	 n	 n	 n
Ręczny limit nastawy n	 n	 n	 n
Poziomy zabezpieczenia n	 n	 n	 n
Indywidualizacja poziomu zabezpieczenia (4 poziomy)   	 n
Włączanie zasilania „wł” lub „wył” (tylko ekran dotykowy) n	 n	 n	 n
Obciążenie auto (ręcznie zapamiętywany % wyjścia)   n	 n	 n
Identyfikacja operatora   n	 	 n
Grafika narzędzi z nakładką danych w czasie rzeczywistym   n	 	 n
Cavity Map Pro® z przyciskiem „lustro”   	 n
Wykrywanie zamienionych termoelementów  n	 n	 n
Kopiowanie wyjścia  n	 n	 n
Zegar gotowości do momentu wyłączenia systemu 	 n  n	 n
PDF writer  n  n	 n
PDF viewer - importowanie lub eksportowanie plików   n	 	 n
Port USB   n	 n	 n
Pomoc on-line   n	 n	 n

Funkcje oprogramowania
Nowy kreator formy    n n
Maks. szybkość aktualizacji ekranu (w sekundach) 6  0,5  1 0,1
Ekran E-Z - 5 minutowe szkolenie   n	 n
Gammavision® (dane/wykresy SPC)   n	 	 n
Wykres liniowy przerw ze “znakami wtryskiwania” (ręczny i auto)   	 n
Bieżące raportowanie danych (godziny)         / 24 24  24 48
Pamięć raportów danych (do 1 roku) - format pdf   n	 	 n
Mold Doctor® (zaawansowane usuwanie błędów)   n	 n	 n
Kalibracja (0.1º C [0.2º F] dokładność w zakresie pełnej skali)   n	 n	 n
Drukowanie z ekranu   n	 n	 n
Eksport danych do pamięci USB   n	 n
Dostęp poprzez Ethernet IP - przepływ plików .csv - dwukierunkowy   n	 n	 n
Zdalne usuwanie błędów/obsługa   n	 	 n
Identyfikacja oprogramowania polowego złączy i pinów kasety 	 	 	 n
Zmiana czasu i daty podczas pracy   n n
Kalibracja na ekranie dotykowym podczas pracy   n n
Klawiatura na ekranie do zadań  Windows®   n n
Dioda identyfikacji modułu  n	 n	 n
Kasety łączone szeregowo n	 n	 n	 n

Wejścia (wymagane 24 VDC)
Tryb gotowości n	 n	 n	 n
Ochrona tworzywa  n	 n	 n
Zabronione/dozwolone n	 n	 n	 n
Uruchomienie sekwencyjne   n	 n
Sekwencyjne przywracanie menu po uruchomieniu regulatora  n	 n	 n
Remote boost  n	 n	 n
Numer ID formy - 63 kombinacje - automatyczne pobieranie menu  n	 	 n
Chłodzenie sekwencyjne   n	 n
Chłodzenie równe   n	 n
Interfejs przepływu wody   n	 n
Interfejs chłodnicy   n	 n
Interfejs temperatury cylindra   n	 n
Interfejs suszarki   n	 n
Interfejs pomocniczy   n	 n
Wykrywanie zewnętrznej nieszczelności rozdzielacza (Airtect)      n	 n

Wyjścia
Kasowalne wyjście alarmowe n n	 n	 n
Niekasowalne wyjście alarmowe   n	 n	 n
“Wyjście„OK to Run” ze stroną stanu  n	 n		 n
Alarm dźwiękowy  n	 n		 n
Ręczna aktywacja/deaktyw. do przyspieszania ustawienia blokady    n n



Parametry
 Dokładność kalibracji termoelementu 0,1°C (0,2°F)
 Dokładność regulacji (stan stały) ± 0,05°C (± 0,1°F)
 Czas wykrywania zwarcia grzałki 8,3 ms lub 120 razy na sekundę przy 60 Hz
 Czas wykonania algorytmu PID2 50 ms lub 20 razy na sekundę
 Dostrajanie Automatyczne, samoczynna optymalizacja, obsługa ręczna
 Tryb ręczny Stabilizacja napięcia
 Jednostki temperatury F lub C Nastawne
 Zakres regulacji 0-500°C (0-932°F)
 Zakres wyjścia 0-240 VAC, sterowanie kątem załączenia, 1000 kroków
 Temperatura w trybie gotowości Nastawna przez użytkownika (0-500°C, 0-932°F)
 Zdalny dostęp 24 VDC

Wejście
 Termoelement Standardowy typ J; opcjonalnie typ K
 Kompensacja zimnego końca Wewnętrzna do obwodu zamkniętego
 Opór zewnętrzny 10 MΩ
 Wahania temp. z powodu długości  T/C Brak

Dane elektryczne 
 Napięcie zasilania 180-265 VAC (gwiazda/trójkąt)
 Częstotliwość 47-53 Hz, 57-63 Hz
 Zakres temperatury otoczenia 0-50°C (32-122°F)
 Zakres wilgotności 10-95%, bez skraplania
 Dane modułu wyjściowego 240 VAC; 2 strefy - 15 A/strefę, 3600 W/strefę
   240 VAC; 1 strefa - 30 A/strefę, 7200 W/strefę
 Elektryczny standard komunikacji Przemysłowy USB 2.0

Normy dotyczące parametrów
 Amerykańskie, kanadyjskie i międzynarodowe: CE; EMC: IEC 61000 - (6-2, 6-4, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-11)
 * Konstrukcja spełnia Bezpieczeństwo* IEC 61010, UL-508, UL-873 i CSA

Języki
    Angielski, niemiecki, francuski, czeski, rosyjski, włoski, hiszpański, portugalski,  
   

Wymiary 
 *Wysokość Szerokość Głębokość  *Ciężar
 (cale/mm) (cale/mm) (cale/mm) (funty/kg)

Kaseta M 20,00/508 10,00/254 12,50/318 50,0/22,7
Kaseta MS 36,50/927 23,00/584 20,00/508 75,1/34,1
Kaseta T1 - niska 21,25/540 10,00/254 23,00/584 75,1/34,1
Kaseta T1 - wysoka 25,75/654 10,00/254 23,00/584 80,1/36,3
Kaseta T2 - niska 32,00/813 10,00/254 23,00/584 130,4/59,1
Kaseta T2 - wysoka 36,50/927 10,00/254 23,00/584 135,4/61,4
Kaseta S1/S2 - niska 35,00/889 20,00/508 23,00/584 139,4/63,2
Kaseta S1/S2 - wysoka 39,50/1003 20,00/508 23,00/584 144,4/65,5
Kaseta S3 - wysoka 50,25/1276 20,00/508 23,00/584 199,7/90,6
Kaseta D2 - wysoka 39,50/1003 20,00/508 23,00/584 243,6/110,5
Kaseta D3 - wysoka 50,25/1276 20,00/508 23,00/584 343,2/155,7
Kaseta D4 - wysoka 61,00/1549 20,00/508 23,00/584 442,8/200,9

Wysokość i ciężar bez ekranu. 
Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia.
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