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IFD 244

IFD 244

IFS 110IM, IFS 111IM

Automat palnikowy gazu IFD 244 zapewnia
zapłon i nadzór palników gazowych eksploatowanych w trybie pracy ciągłej. W pełni elektroniczne wykonanie automatu palnikowego
zapewnia szybką reakcję urządzenia na różnorodne wymagania procesowe, a tym samym
umożliwia jego wykorzystanie w systemach ze
sterowaniem taktowanym.

Automat palnikowy gazu IFS 110IM, IFS 111IM
zapewnia zapłon i nadzór palników gazowych
eksploatowanych w trybie pracy przerywanej.

Automat palnikowy można użytkować z palnikami przemysłowymi z zapłonem bezpośrednim w trybie pracy dwuelektrodowej do 350 kW
(1.191.745 BTU/h).
Stan programu i wysokość sygnału płomienia
można odczytać bezpośrednio na urządzeniu.
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IFS 11xIM
W przypadku wygaszenia płomienia podczas
pracy następuje natychmiastowe wyłączenie
awaryjne.

W przypadku wygaszenia płomienia podczas
pracy następuje automatyczne uruchomienie
ponowne.
Napięcie sieciowe dla sieci uziemionych i
nieuziemionych:
120 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
230 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz.

IFS 110IM
Napięcie sieciowe dla sieci uziemionych:
110/120 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
220/240 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz.

IFD 244..I ze zintegrowanym elektronicznym
układem zapłonowym

IFS 111IM
Napięcie sieciowe dla sieci uziemionych i
nieuziemionych:
220/240 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz.

Automat palnikowy gazu IFD 258 zapewnia
zapłon i nadzór palników gazowych dowolnej
mocy z zapłonem bezpośrednim w zastosowaniach przemysłowych. W pełni elektroniczne
wykonanie automatu palnikowego zapewnia
szybką reakcję urządzenia na różnorodne wymagania procesowe, a tym samym umożliwia
jego wykorzystanie w systemach ze sterowaniem taktowanym.
Można go wykorzystać dla palników atmosferycznych lub palników z dmuchawą w zastosowaniach wielopalnikowych, w których czynność
wstępnego przedmuchiwania i nadzór pracy są
realizowane przez centralny układ sterowania.
Palniki mogą być regulowane w trybie modulującym lub stopniowym.
Stan programu i wysokość sygnału płomienia
można odczytać bezpośrednio na urządzeniu.
Czułość wyłączenia można nastawić za pomocą potencjometru.
Zachowanie się automatu palnikowego podczas pracy po zaniku płomienia można wybrać za pomocą przełącznika. Następuje albo
natychmiastowe wyłączenie awaryjne, albo
ponowne uruchomienie automatyczne.
Napięcie sieciowe dla sieci uziemionych i
nieuziemionych:
200 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
120 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
100 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
230 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz.
IFD 258..I ze zintegrowanym elektronicznym
układem zapłonowym

IFS 11xIM

Poprzez czujnik płomienia IFW 15 można go
wykorzystać do nadzoru wielopłomieniowego.

IFS 11xIM-W
W przypadku wygaszenia płomienia podczas
pracy następuje automatyczne uruchomienia
ponowne.

IFD 258

IFD 258

IFS 110IM można użytkować w sieciach uziemionych, IFS 111IM w sieciach uziemionych i
nieuziemionych.

IFD 450, IFD 454
Automat palnikowy gazu IFD 450, IFD 454 do
pracy ciągłej zapewnia zapłon i nadzór palników gazowych. W pełni elektroniczne wykonanie automatu palnikowego zapewnia szybką
reakcję urządzenia na różnorodne wymagania procesowe, a tym samym umożliwia jego
wykorzystanie w systemach ze sterowaniem
taktowanym.
Można go eksploatować z palnikami przemysłowymi dowolnej mocy z zapłonem bezpośrednim. Palniki mogą być regulowane w trybie
modulującym lub stopniowym.
Stan programu i wysokość sygnału płomienia
można odczytać bezpośrednio na urządzeniu.
IFD 450
W przypadku wygaszenia płomienia podczas
pracy następuje natychmiastowe wyłączenie
awaryjne.
IFD 454
W przypadku wygaszenia płomienia podczas
pracy następuje automatyczne uruchomienia
ponowne.
Napięcie sieciowe dla sieci uziemionych i
nieuziemionych:
220/240 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
110/120 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz (na życzenie).

IFD 45x
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FCU 500

FCU 500

BCU 440

Układ kontroli i sterowania pieca FCU 500 służy
do nadzoru i wysterowania centralnych funkcji
bezpieczeństwa, np. gazmin., gazmaks., powietrzemin., przedmuchiwanie wstępne, kontrola szczelności, tryb pracy wysokotemperaturowej lub dopuszczenie uruchomienia dla
układów sterowania palników w instalacjach
wielopalnikowych pieców przemysłowych. Jako
centralny system kontroli pieca, FCU zapewnia
wysterowanie kilku stref pieca lub w obrębie
pojedynczej strefy przejmuje funkcje zabezpieczające i wysterowania mocy. Jeśli spełnione są
centralne warunki bezpieczeństwa, np. przedmuchiwanie wstępne, odpytanie czujników
przepływu i ciśnienia FCU 500 przekazuje układom sterowania dopuszczenie uruchomienia.

Układ sterowania palników BCU 440 zapewnia
wysterowanie, zapłon i nadzór palników gazowych eksploatowanych w trybie pracy ciągłej.

Opcjonalnie dostępny jest FCU ze zintegrowanym czujnikiem temperatury bezpieczeństwa
lub ogranicznikiem temperatury bezpieczeństwa, ze zintegrowanym układem kontroli
szczelności i z interfejsem wysterowania mocy
dla napędów nastawczych lub dla falownika.
Poprzez opcjonalnie dostępny przetwornik
optoelektroniczny można za pomocą oprogramowania BCSoft odczytywać z FCU parametry, a także dane analityczne i diagnostyczne.
Istnieje możliwość zmiany parametrów i ich
zapisu na zintegrowanej karcie mikroprocesorowej parametryzacji. Kartę mikroprocesorową
parametryzacji można np. w przypadku wymiany urządzenia wyjąć i włożyć do nowego FCU
celem przejęcia parametrów.
Zintegrowany tryb obsługi ręcznej umożliwia
ręczne wysterowanie układów sterowania
palników, a także uruchamianie przepustnic.
Poprzez wtykowy moduł mocy możliwe jest
przełączanie wyjść odpornych na zakłócenia,
np. dmuchawy, napędu nastawczego i zaworów celem ochrony pieca. Po osiągnięciu maksymalnej liczby cyklów łączeniowych, można
wygodnie wymienić moduł.
FCU można zamontować na szynie montażowej w rozdzielnicy. Wtykane listwy z zaciskami
przyłączowymi ułatwiają montaż i demontaż
FCU.
Napięcie sieciowe tylko dla sieci uziemionych:
FCU 500Q: 120 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz, ±5 %,
FCU 500W: 230 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz, ±5 %.

Można go użytkować z palnikami przemysłowymi z zapłonem bezpośrednim do 350 kW
(1.191.745 BTU/h). BCU zostaje zamontowany
w bezpośrednim sąsiedztwie palnika podlegającego nadzorowi.

BCU 440

Stan programu, parametry urządzenia i wysokość sygnału płomienia można odczytać
bezpośrednio na urządzeniu.
W przypadku zmiany wymagań dotyczących
układu sterowania palników w miejscu jego
zainstalowania można za pośrednictwem
interfejsu optycznego dopasować parametry
urządzenia do zastosowania użytkowego, korzystając z oprogramowania komputerowego
BCSoft.
Komfortowe funkcje wizualizacji sygnałów
wejściowych i wyjściowych oraz pamięć nieprawidłowości ułatwiają pracę personelu serwisowego.
Napięcie sieciowe dla sieci uziemionych i
nieuziemionych:
115 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
230 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz.
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BCU 460, BCU 465

BCU 480

Układ sterowania palników BCU 460, BCU 465
zapewnia wysterowanie, zapłon i nadzór palników gazowych eksploatowanych w trybie pracy
przerywanej lub ciągłej. W pełni elektroniczne
wykonanie układu sterowania zapewnia szybką
reakcję urządzenia na różnorodne wymagania procesowe, a tym samym umożliwia jego
wykorzystanie w systemach ze sterowaniem
taktowanym.

Układ sterowania palników BCU 480 zapewnia wysterowanie, zapłon i nadzór palników
gazowych eksploatowanych w trybie pracy
przerywanej lub ciągłej. W pełni elektroniczne
wykonanie układu sterowania zapewnia szybką
reakcję urządzenia na różnorodne wymagania procesowe, a tym samym umożliwia jego
wykorzystanie w systemach ze sterowaniem
taktowanym.

Można go eksploatować z palnikami przemysłowymi dowolnej mocy z zapłonem bezpośrednim. Palniki mogą być regulowane w trybie
modulującym lub stopniowym. BCU zostaje
zamontowany w bezpośrednim sąsiedztwie
palnika podlegającego nadzorowi.

Można go eksploatować z palnikami przemysłowymi dowolnej mocy zapalanymi przez
palnik zapłonowy. Palnik zapłonowy i palnik
główny mogą być regulowane w trybie modulującym lub stopniowym. BCU 480 nadzoruje pracę palnika zapłonowego i głównego w sposób
wzajemnie niezależny. Palnik zapłonowy może
palić się w sposób ciągły lub ulega wyłączeniu.
BCU zostaje zamontowany w bezpośrednim
sąsiedztwie palnika podlegającego nadzorowi.

W piecach przemysłowych BCU odciąża centralny układ sterowania pieca, przejmując zadania
związane wyłącznie z pracą palnika, np. zapewnia, że ponowny zapłon palnika następuje
zawsze w stanie bezpiecznym.
Opcjonalny układ wysterowania zaworu powietrza w BCU..L wspomaga układ sterowania
pieca w przebiegu czynności chłodzenia, przedmuchiwania i regulacji mocy.
Do wykorzystania z palnikami rekuperacyjnymi urządzenie BCU 465..L jest wyposażone w
układ nadzoru przepływu powietrza oraz układ
wstępnego i wybiegowego doprowadzania
powietrza.
Stan programu, parametry urządzenia i wysokość sygnału płomienia można odczytać
bezpośrednio na urządzeniu. Celem uruchomienia i na potrzeby diagnostyki palnik można
obsługiwać ręcznie.
W przypadku zmiany wymagań dotyczących
układu sterowania palników w miejscu jego
zainstalowania można za pośrednictwem
interfejsu optycznego dopasować parametry
urządzenia do zastosowania użytkowego, korzystając z oprogramowania komputerowego
BCSoft.
Komfortowe funkcje wizualizacji sygnałów
wejściowych i wyjściowych oraz pamięć nieprawidłowości ułatwiają pracę personelu serwisowego.
Celem obniżenia kosztów instalacji i podłączenia elektrycznego firma Elster Kromschröder
oferuje opcjonalny interfejs PROFIBUS DP na
potrzeby przesyłania sygnałów sterujących i
komunikatów zwrotnych, co jeszcze bardziej
rozszerza możliwości zdalnego serwisowania
i diagnostyki.
Napięcie sieciowe dla sieci uziemionych i
nieuziemionych:
115 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
230 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz.

W piecach przemysłowych BCU odciąża centralny układ sterowania pieca, przejmując zadania
związane wyłącznie z pracą palnika, np. zapewnia, że ponowny zapłon palnika następuje
zawsze w stanie bezpiecznym.
Układ wysterowania zaworu powietrza wspomaga układ sterowania pieca w przebiegu
czynności chłodzenia, przedmuchiwania i regulacji mocy.
Stan programu, parametry urządzenia i wysokość sygnału płomienia można odczytać
bezpośrednio na urządzeniu. Celem uruchomienia i na potrzeby diagnostyki palnik można
obsługiwać ręcznie.
W przypadku zmiany wymagań dotyczących
układu sterowania palników w miejscu jego
zainstalowania można za pośrednictwem
interfejsu optycznego dopasować parametry
urządzenia do zastosowania użytkowego, korzystając z oprogramowania komputerowego
BCSoft.
Komfortowe funkcje wizualizacji sygnałów
wejściowych i wyjściowych oraz pamięć nieprawidłowości ułatwiają pracę personelu serwisowego.
Celem obniżenia kosztów instalacji i podłączenia elektrycznego firma Elster Kromschröder
oferuje opcjonalny interfejs PROFIBUS DP na
potrzeby przesyłania sygnałów sterujących i
komunikatów zwrotnych, co jeszcze bardziej
rozszerza możliwości zdalnego serwisowania
i diagnostyki.
Napięcie sieciowe dla sieci uziemionych i
nieuziemionych:
115 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
230 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz.

BCU 480
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PFU 760

PFU 760

PFU 780

Układ sterowania palników PFU 760 zapewnia wysterowanie, zapłon i nadzór palników
gazowych eksploatowanych w trybie pracy
przerywanej lub ciągłej. W pełni elektroniczne
wykonanie układu sterowania zapewnia szybką
reakcję urządzenia na różnorodne wymagania procesowe, a tym samym umożliwia jego
wykorzystanie w systemach ze sterowaniem
taktowanym.

Układ sterowania palników PFU 780 zapewnia wysterowanie, zapłon i nadzór palników
gazowych eksploatowanych w trybie pracy
przerywanej lub ciągłej. W pełni elektroniczne
wykonanie układu sterowania zapewnia szybką
reakcję urządzenia na różnorodne wymagania procesowe, a tym samym umożliwia jego
wykorzystanie w systemach ze sterowaniem
taktowanym.

PFU 760 można eksploatować z palnikami przemysłowymi z zapłonem bezpośrednim. Palniki
mogą być regulowane w trybie modulującym
lub stopniowym.

PFU 780 można eksploatować z palnikami przemysłowymi dowolnej mocy z zapłonem przez
palnik zapłonowy. Palnik zapłonowy i główny są
sterowane i nadzorowane niezależnie od siebie.
W ten sposób możliwe jest skrócenie czasu uruchamiania palnika głównego. Palnik zapłonowy
może palić się w sposób ciągły lub ulega wyłączeniu. Palnik główny może być regulowany w
trybie modulującym lub stopniowym.

W piecach przemysłowych PFU 760 odciąża
centralny układ sterowania pieca, przejmując
zadania związane wyłącznie z pracą palnika,
np. zapewnia, że ponowny zapłon palnika następuje zawsze w stanie bezpiecznym.
Układ sterowania palników jest wykorzystywany na palnikach z układem mechanicznego
doprowadzania powietrza spalania, w którym
dmuchawa podlega wysterowaniu przez odrębny układ logiczny oraz na palnikach atmosferycznych.

AGA

W przypadku układu sterowania palników
PFU 760L układ wysterowania zaworu powietrza wspomaga układ sterowania pieca w przebiegu czynności chłodzenia, przedmuchiwania
i regulacji mocy.
Stan programu, parametry urządzenia i wysokość sygnału płomienia można odczytać
bezpośrednio na urządzeniu. Celem uruchomienia i na potrzeby diagnostyki palnik można
obsługiwać ręcznie.
W przypadku zmiany wymagań dotyczących
układu sterowania palników w miejscu jego
zainstalowania można za pośrednictwem
interfejsu optycznego dopasować parametry
urządzenia do zastosowania użytkowego, korzystając z oprogramowania komputerowego
BCSoft.
Komfortowe funkcje wizualizacji sygnałów
wejściowych i wyjściowych oraz pamięć nieprawidłowości ułatwiają pracę personelu serwisowego.
Celem obniżenia kosztów instalacji i podłączenia elektrycznego firma Elster Kromschröder
oferuje układ przełączania z szyną polową
PFA 700 na potrzeby przesyłania sygnałów
sterujących i komunikatów zwrotnych poprzez
interfejs PROFIBUS DP.
Napięcie sieciowe dla sieci uziemionych i
nieuziemionych:
110/120 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
220/240 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz.

PFU 780

W piecach przemysłowych PFU 780 odciąża
centralny układ sterowania pieca, przejmując
zadania związane wyłącznie z pracą palnika,
np. zapewnia, że ponowny zapłon palnika następuje zawsze w stanie bezpiecznym.
Układ sterowania palników jest wykorzystywany na palnikach z układem mechanicznego
doprowadzania powietrza spalania, w którym
dmuchawa podlega wysterowaniu przez odrębny układ logiczny oraz na palnikach atmosferycznych.
Układ wysterowania zaworu powietrza w
PFU 780L wspomaga układ sterowania pieca
w przebiegu czynności chłodzenia, przedmuchiwania i regulacji mocy.
Stan programu, parametry urządzenia i wysokość sygnału płomienia można odczytać bezpośrednio na urządzeniu. Celem uruchomienia
i na potrzeby diagnostyki palnik zapłonowy i
palnik główny można obsługiwać ręcznie.
W przypadku zmiany wymagań dotyczących
układu sterowania palników w miejscu jego
zainstalowania można za pośrednictwem
interfejsu optycznego dopasować parametry
urządzenia do zastosowania użytkowego, korzystając z oprogramowania komputerowego
BCSoft.
Jako pomoc dla personelu serwisowego oprogramowanie BCSoft umożliwia wygodną wizualizację sygnału wejściowego i wyjściowego
oraz pamięci nieprawidłowości.
Napięcie sieciowe dla sieci uziemionych i
nieuziemionych:
110/120 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
220/240 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz.
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BCU 370

BCU 570

Układ sterowania palników BCU 370 zapewnia
wysterowanie, zapłon i nadzór przemysłowych
palników z dmuchawą o dowolnej mocy, eksploatowanych w trybie pracy przerywanej lub
ciągłej.

Układ sterowania palników BCU 570 zapewnia
wysterowanie, zapłon i nadzór przemysłowych
palników pojedynczych i z dmuchawą o dowolnej mocy, eksploatowanych w trybie pracy
przerywanej lub ciągłej. Można go eksploatować z palnikami o zapłonie bezpośrednim lub
z zapłonem przez palnik zapłonowy.

Można go eksploatować z palnikami z dmuchawą o zapłonie bezpośrednim lub z zapłonem
poprzez palnik zapłonowy. BCU 370 zapewnia
wysterowanie dmuchawy i umożliwia ustawienie podłączonej przepustnicy w położeniu
wstępnego przedmuchiwania i zapłonu. Po
przedmuchaniu i uruchomieniu palnika regulacja zostaje przekazana na regulator zewnętrzny,
który zapewnia ustawienie przepustnicy w położeniu odpowiadającym zapotrzebowaniu mocy. Po zakończeniu pracy palnika wykonywana
jest czynność przedmuchiwania dodatkowego.
Układ sterowania palników BCU 370 zapewnia
nadzór ciśnienia gazu i powietrza. Opcjonalnie zintegrowana funkcja kontroli szczelności
sprawdza zawory za pomocą zewnętrznego
czujnika ciśnienia gazu.
Możliwość parametryzacji urządzenia za pomocą interfejsu optycznego i oprogramowania
komputerowego BCSoft zapewnia optymalne
dopasowanie do odpowiedniego zastosowania
użytkowego. Możliwość nastawienia liczby prób
uruchomienia, a także automatycznie inicjowane uruchomienie ponowne zapewniają wysoką
dyspozycyjność wyposażenia palnikowego.
Opcja szybkiego startu umożliwia uruchomienie
palnika z dmuchawą zgodnie z wymaganiami
normatyw po wyłączeniu przez układ regulacji
bez potrzeby wstępnego przedmuchiwania.
Zapobiega to niekorzystnemu wprowadzeniu
powietrza do przestrzeni spalania. Moc cieplna
stoi do dyspozycji możliwie bezzwłocznie bezpośrednio po zadaniu temperatury.
Stan programu, parametry urządzenia i wysokość sygnału płomienia można odczytać bezpośrednio na urządzeniu. Zintegrowany tryb
obsługi ręcznej umożliwia ręczne uruchomienie palnika, a także wyregulowanie położenia
przepustnicy niezależnie od układu sterowania
centralnego. Stojące do dyspozycji oprogramowanie obsługowe i nastawcze BCSoft stanowi
efektywne narzędzie przydatne podczas czynności uruchamiania i serwisu.
Celem obniżenia kosztów instalacji i podłączenia elektrycznego firma Elster Kromschröder
oferuje opcjonalny interfejs PROFIBUS DP na
potrzeby przesyłania sygnałów sterujących i
komunikatów zwrotnych.
Napięcie sieciowe dla sieci uziemionych i
nieuziemionych:
120 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
230 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz.

BCU 570 jest wyposażony w interfejs dla członów nastawczych na potrzeby wysterowania
mocy palnika. Możliwe jest wysterowanie
zarówno napędów nastawczych (IC 20, IC 40,
3-punktowy krokowy i RBW), jak i falowników.
Opcjonalnie zintegrowana jest funkcja układu
monitorowania zaworów.
BCU 570 zapewnia wysterowanie dmuchawy
i umożliwia ustawienie podłączonego napędu nastawczego lub falownika w położeniu
wstępnego przedmuchiwania i zapłonu. Jeśli
spełnione są centralne warunki bezpieczeństwa, np. przedmuchiwanie wstępne, odpytanie czujników przepływu i ciśnienia, BCU 570
uruchamia palnik. Następnie przekazywane
jest dopuszczenie pracy dla zewnętrznego regulatora temperatury, który wysterowuje napęd
nastawczy lub falownik odpowiednio do zapotrzebowania mocy. Układ sterowania palników
BCU 570 zapewnia nadzór ciśnienia gazu i
powietrza. Opcjonalnie zintegrowany układ
monitorowania zaworów sprawdza zawory
przez odpytanie zewnętrznego czujnika gazu
lub przez sprawdzenie położenia zamknięcia
zaworu gazu po stronie wlotowej.
Poprzez opcjonalnie dostępny przetwornik
optoelektroniczny można za pomocą oprogramowania BCSoft odczytywać z BCU parametry, a także dane analityczne i diagnostyczne.
Wszystkie ważne parametry są zapisane na
wewnętrznej karcie mikroprocesorowej parametryzacji. Kartę mikroprocesorową parametryzacji można np. w przypadku wymiany
urządzenia wyjąć i włożyć do nowego BCU
celem przejęcia parametrów.
Zintegrowany tryb obsługi ręcznej umożliwia
ręczne wysterowanie układów sterowania
palników, a także uruchamianie przepustnic.
Wyjście dla dmuchawy oraz wyjścia odporne na
zakłócenia dla napędu nastawczego i zaworów
znajdują się we wtykowym module mocy. W razie potrzeby moduł ten można łatwo wymienić.
BCU można zamontować na szynie montażowej w rozdzielnicy. Wtykane listwy z zaciskami
przyłączowymi ułatwiają montaż i demontaż.
Napięcie sieciowe dla sieci uziemionych i
nieuziemionych:
BCU 570Q:
120 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz, ±5 %,
BCU 570W:
230 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz, ±5 %.

BCU 570
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wartość dotyczy wersji ze zintegrowanym transformatorem zapłonowym, wartość wyższa wersji z zapłonem zewnętrznym.

Tryb pracy jednoelektrodowej dla BCU 370 jest możliwy wyłącznie z zapłonem zewnętrznym.

Układ sterowania i zabezpieczenia pieca
FCU 500
Do nadzoru i wysterowania centralnych funkcji bezpieczeństwa w instalacjach wielopalnikowych pieców przemysłowych
– Nadzór ciśnienia gazu
– Nadzór ciśnienia powietrza
– Przedmuchiwanie wstępne
– Kontrola szczelności lub funkcja proof of closure (opcjonalnie)
– Nadzór temperatura (opcjonalnie)
– Możliwość przyłączenia do magistrali (opcjonalnie)

PFS, PFD,
PFU 778

v V V

V = standard, v = dostępne
1) Niższa

IFS 258,
IFS 13x
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Piec rolkowy z IFD 450

Wypróbowana linia produkcyjna IFS 110IM

Piece do hartowania z wieloma palnikami przemysłowymi ustawionymi szeregowo, sterowanymi przez BCU 460

Większą liczbę jednostek funkcyjnych może pomieścić np. nośnik podzespołów BGT. Zwiera on w ścianie tylnej płytkę z zaciskami śrubowymi umożliwiającymi łatwe i bezpieczne wykonanie podłączeń elektrycznych.

Kontakt
www.kromschroeder.com -> Sales
Elster GmbH
Postfach 2809 · 49018 Osnabrück
Strotheweg 1 · 49504 Lotte (Büren)
Niemcy
T +49 541 1214-0
F +49 541 1214-370
info@kromschroeder.com
www.kromschroeder.com

http://docuthek.kromschroeder.com/doclib/main.php?language=1&folderid=206&by_class=6

Zmiany techniczne służące postępowi technicznemu
zastrzeżone.
Copyright © 2014 Elster GmbH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

03251311

Szczegółowe informacje
dotyczące tego produktu

