
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AC220-440V 50/60 Hz منبع برق

 C°350 یحداکثر دمای کار
 ±C°1 دما رمیزان دقت کنترل

 روغن انتقال حرارتعامل 
 C° 50 + دمای کاری حداقل

 غیر مستقیم ندگیخنک کن روش خنک کاری
 12KW 18KW 24KW 36KW 48KW 60KW حرارتی توان

 1KGF/cm2باالی  فشار منبع آب

 28L ظرفیت مخزن روغن
 1HP 2HP 3HP 4HP 4HP 4HP پمپ توان

 0.5KW 1.1KW 1.1KW 2.8KW 2.8KW 2.8KW توان پمپ
 12.75KW 19.5KW 26.2KW 39KW 51KW 63KW توانحداکثر 
 12.5KW 19.1KW 25.1KW 38.8KW 50.8KW 62.8KW توانحداکثر 

 1.5m³/h  2.5kg/cm² 6m³/h  3kg/cm² 10m³/h  3kg/cm² 12.5m³/h  3.5kg/cm² فشار پمپدبی و حداکثر 
 30L/min  5kg/cm² 60L/min  5kg/cm² 100L/min  5kg/cm² فشار پمپدبی و حداکثر 

 1800Kcal/h 3000Kcal/h 4200Kcal/h 5400Kcal/h 7200Kcal/h ندگیظرفیت خنک کن
 PT "1/2 اتصال خنک کن آبسایز

 PT”1خروجی  1ورودی و  1، یا  PT”3/8خروجی  4ورودی و 4 داغاتصال روغن سایز 

 PT”3/8 قطر خروجی تخلیه
 L × E × H (CM) 900×650×850mm 980×680×980mm 980×780×980mm 1200×650×980mmابعاد 

 250 230 190 170 150 وزن )کیلوگرم(
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 جتهیزات اتوماسیون جانبی
 

 دستگاه کنرتل دمای قالب
 

 عالئم و اخطارهای ایمنی:

 حمافظت در مقابل قطع اتفاقی برق 

 .منبع اصلی برق توسط کنتاکتور مغناطیسی حمافظت می شود 

 .در صورت چرخش خالف جهت پمپ با منایش اخطار از پمپ حمافظت می کند 

 .در صورت افزایش ولتاژ برق در موتور پمپ، با منایش اخطار از موتور پمپ حمافظت می کند 

 گیری می کند.در صورت گرم شدن بیش از حد، با منایش اخطار از بروز اشکال جلو 

 جمهز به شیر بای پس جهت کنرتل فشار روغن داغ به میزان الزم 

  مدل ( جمهز به مبدل حرارتیFS) 

 جمهز به سیستم زنگ اخطار در وضعیت غیر عادی دما 

 زنگ اخطار شرایط غیر عادی 

 جمهز به سیگنال ایمنی در هنگام کاهش سطح روغن

 سوئیچ تایمر .5

 سطح دسرتسی خارجی به ترموکوپل .6

 امکان جتهیز به سیم ارت .7

 

 تفلونلوله های حمافظت شده با  .1

 گیج کنرتل دمای روغن بازگشت .2

    (Over-heatحمافظ و نشانگر دمای بیش از حد)  .3

 سوییچ حمافظ ولتاژ غیر عادی .4
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