
 

 

 

 

 

Kontrol Sistemleri 
Isı Kontrol Sİstemleri  

 

 

 

 

Alser Teknik AS kullanıcıların seçebileceği bir çok 

çeşit ısı kontrol cihazı opsiyonu sağlamaktadır.  

Fırınlar, operatörün seçmiş olduğu kontrol cihazı 

sistemi ile üretilir.  

Alser Teknik AS tarafından sağlanan tüm kontrol 

sistemleri hızlı servis ve kolay değişim amacıyla 

soketli şekilde gelmektedir.  

Verilen dokunmatik ekran kontrol cihazı özel olarak 

dental seriler için tasarlanmıştır. Bu kontrol aygıtı 

ısıyı ve sistemin sağladığı motorize ekipmanları 

kontrol eder.  

Protherm Furnaces tarafından sağlanan kontrol aygıtı 

sağlam, dayanıklı ve kullanıcı dostudur. 

Kontrol Aygıtı Özellikleri 
 

 Dayanıklı ve sağlam tasarım 

 Dünya çapında güvenilen marka seçenekleri  

 Kolay değişim ve hizmet için soketli yapı, tak-

çıkar özelliği 

 Yüksek-kalite materyal 

 Yüksek ısı hassasiyeti 

 

 

 Veri transfer opsiyonu  
 Thermocouple uyarlanabilirliği 

 Elektriksel koruma  

 Dayanıklı ve uzun ömürlü membran butonları  

 Kolay kullanıcı arayüzü 

 

 

*Sistem aksesuarları için lütfen aksesuar sayfasında bulunan broşürümüzü inceleyiniz 

 

Marka Model Boyutlar

(YxG)

mm

Ekran Özellikler Alarm Program

Özelliği

Program &

Adım

Sayısı

Honeywell DC1010 48x48 Dual PID Evet N/A Yok

Protherm PC442T 48x48 Dual PID Evet N/A Zamanlayıcı

Protherm PC442/2 72x72 Dual PID Evet Evet 2 adım

Protherm PC442/6 72x72 Dual PID Evet Evet 6 adım

Protherm PC442/18 72x72 Dual PID Evet Evet 18 adım

Protherm PC442/MP5 72x72 Dual PID Evet Evet 5Prg x 20 adım

Protherm PC442/MP20 72x72 Dual PID Evet Evet 20Prg x 30 adım

Eurotherm 3208 45x92 Dual PID Evet Evet 5Prg x 4 adım



 

 

 

Kontrol Cihazı Bilgileri  
 
Honeywell DC1010 
 
Kolay ve ekonomik bir PID kontrol aygıtı. Bu kontrol cihazı, 48x48 mm kaplarda (1/16 DIN) bulunmaktadır, ve 
gerçek ve ayarlanmış dereceyi gözlemlemek için çift görüntüleme ekranı mevcuttur. Çeşitli alarm tanım 
fonksiyonları mümkündür. 
 
PC 442T 
48x48 mm kaplarda bulunan PC 442T, PC serisi kontrol aygıtlarının en basit modelidir. Modelde sadece zaman işlevi 
mevcuttur. Bu kontrol aygıtı fırını önceden ayarlanılan zaman aralığında kapatacaktır. Alarm rölesi standarttır ve 
bilgisayar bağlantısı opsiyon olarak mevcuttur. Kontrol aygıtı ‘Hot Start’ imkanı sunmaktadır, bu nedenle programın 
elektrik kesintisi sonrası standart olarak yeniden başlaması mümkündür.    
 
PC 442/2 
72x72 mm kutularda bulunan PC442/2, PC442 serisinin en basit, programlanabilen kontrol aygıtıdır. Ayarlamalar 
için sadece tek rampa ve tek dwell özelliği bulunmaktadır. Alarm rölesi standarttır ve bilgisayar bağlantısı opsiyon 
olarak mevcuttur Kontrol aygıtı ‘Hot Start’ imkanı sunmaktadır, bu nedenle programın elektrik kesintisi sonrası 
standart olarak yeniden başlaması mümkündür.    
 
PC 442/6 
72x72 mm kutularda bulunan PC442/6, 6 adımlı rampa ve dwell zamanı sağlamaktadır. Alarm rölesi standarttır ve 
bilgisayar bağlantısı opsiyon olarak mevcuttur Kontrol aygıtı ‘Hot Start’ imkanı sunmaktadır, bu nedenle programın 

elektrik kesintisi sonrası standart olarak yeniden başlaması mümkündür.    
 
PC 442/18 
72x72 mm kutularda bulunan PC442/18, 18 adımlı rampa ve dwell zamanı sağlamaktadır. Alarm rölesi standarttır 
ve bilgisayar bağlantısı opsiyon olarak mevcuttur Kontrol aygıtı ‘Hot Start’ imkanı sunmaktadır, bu nedenle 
programın elektrik kesintisi sonrası standart olarak yeniden başlaması mümkündür.    
 
PC 442/ MP5 
Elverişli bir 442 tipi olan bu model, birbirinden farklı, bağımsız programlar sağlar. 5 farklı program seçeneği ile, 
kontrol aygıtında standart geciktirme zamanı özelliği bulunmaktadır Alarm rölesi standarttır ve bilgisayar bağlantısı 
opsiyon olarak mevcuttur. Kontrol aygıtı ‘Hot Start’ imkanı sunmaktadır, bu nedenle programın elektrik kesintisi 
sonrası standart olarak yeniden başlaması mümkündür.    
 
PC 442/ MP20 
442 serisinin en işlevsel modeli, PC 442/MP5, 20 işlemleriniz için 20 farklı program özelliği sunar. Her program için 
30 farklı adımla beraber, kontrol aygıtında standart geciktirme zamanı özelliği bulunmaktadır Alarm rölesi 
standarttır ve bilgisayar bağlantısı opsiyon olarak mevcuttur Kontrol aygıtı ‘Hot Start’ imkanı sunmaktadır, bu 
nedenle programın elektrik kesintisi sonrası standart olarak yeniden başlaması mümkündür.    
 
Eurotherm 3208 
Eurotherm 3208 modeli bulunan 5 program için 4 rampa ve 4 dwell sağlar.  Alarm rölesi standarttır ve bilgisayar 
bağlantısı opsiyon olarak mevcuttur. 

 
 

*For your inquiries and questions please contact us 

Web: www.prothermfurnaces.com 

Email: info@prothermfurnaces.com 

Phone: +90 312 257 1331 

*İstekleriniz ve sorularınız için lütfen bizimle irtibata geçiniz 

Web: www.alserteknik.com 

Email: info@alserteknik.com 

Telefon: +90 312 257 1331 


