G24 MINI Regulátor
teploty
 Menší

 12 topných pásem

 Cenově výhodnější
 8 palcová dotyková obrazovka

 Snadnější obsluha
 Nový Mold Wizard

 Lepší funkce I/O
 Možnost monitorování vody
 Signál pohotovosti k provozu
 Monitorování cyklu

 Detekce netěsností
 5-letá záruka*

*2-letá záruka na interface dotykové obrazovky

Gammaflux, světová jednička v oboru teplotních regulátorů a kaskádových regulátorů, představuje nejnovější
generaci řady G24 - G24 Mini. Svým zaměřením na plastový průmysl je Gammaflux odborníkem na
optimalizaci procesu. Nejnovější produkt řady G24 Mini uspokojuje všechny požadavky zákazníků na regulační
systém Gammaflux, je pouze menší než dosud a vybaven větším množstvím funkcí ve 12 regulačních pásmech.

Partnerství
Výběrem dodavatele regulátoru teploty volíte partnera, který má zásadní význam pro váš produkt a rentabilitu.
Odborníci společnosti Gammaflux vám pomohou optimalizovat nejdůležitější, nejcitlivější funkce formovací
buňky ve vašem závodě. Pro perfektní a bezproblémový průběh využijte zkušenosti Gammaflux podložené
pětiletou zárukou na regulátor, ojedinělou v tomto průmyslovém odvětví.

Snadnější obsluha (Nový Mold Wizard)
Nejlepší osvědčené průmyslové zkušenosti a skutečná praxe se často liší. G24 je navržen tak, že po 5 minutách
pokynů k provozu jej pochopíte a naučíte se programovat optimální automatický provoz podle průmyslových
potřeb. Nový Mold Wizard provádí uživatele tímto procesem a učiní z každého odborníka na konfiguraci
regulátoru.

Interface minidotykové obrazovky
Gammaflux představuje nejmenší, nejvýkonnější a úsporný interface dotykové obrazovky v historii.
V porovnání s dotykovou obrazovkou normální velikosti chybí pouze velmi málo funkcí za neuvěřitelně
kompetitivní cenu. Pořízení prvotřídního výrobku s omezeným rozpočtem nebylo nikdy snadnější.
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Triangulated Control Technology®
Power Priority®
Tlumení obrazovky
Software termického čidla
T/C Opětovné zapojení
Programovatelná mez el. zkratu
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•
•
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Alarm pro neřízený ohřev
Monitorování odolnosti topného tělesa (Diagnóza výpadku)
Monitorování výkonu topného tělesa (Detekce netěsností)
Detekce poruchy uzemnění
Kaskádové spouštění
… a ještě více
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