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CasCade Automation Systems B.V. 
“When Temperature Matters”

 Papierloze recorder voor Miller Inductiemachines  

Speciaal voor de Warmtebehandeling Inductiemachines 
van Miller brengt CasCade Automation Systems een 
temperatuurrecorder op de markt welke een directe 
aansluiting heeft op de Miller Inductie machine machine.

De Miller machine heeft een CPC uitgangsplug waar de 
temperatuursignalen naar buiten komen en welke u direct kunt 
aansluiten op deze recorder, zonder dat u thermokoppel-
stekkers nodig heeft, Uiteraard kunt u de recorder ook 
uitbreiden met extra meetingangen waar u wel direct de 
thermokoppels op aan kunt sluiten. Zes kanalen direct van de 
Miller machine en maximaal 18 stuks t/c K ingangen extra.

Uw voordelen 

•Digitale registratie 
•Optionele registratie in de cloud 
•Uitbreidbaar met max. 18 stuks t/c 

ingangen type K 
•Eventueel gekalibreerd met 

certificaat 
•RVS behuizing 
•Bereik instelbaar: 0~1200 graden C. 
•Korte levertijden 

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op!

       Standaard 14-polige CPC plug                Beschermkap tegen lasspetters           Achterzijde met vlakke TC panelen

PR20 series
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CasCade Automation Systems B.V. 

• Temperatuur Regelaars 
• Proces Regelaars
• Programma Regelaars
• SSR’s en Thyristor units
• Temperatuur Transmitters
• Indicators

• Multi-zone 
Regel Systemen

• Thermokoppels en PT100 elementen
• Infra Rood spot camera’s
• Infra Rood Image Camera’s
• Enkel en meer kanaal dataloggers
• Scada Software

• LogOnline: Cloud oplossing voor online temperatuur 
data logging

• Programmeerbare Touchscreen PC’s
• Human Machine Interfaces
• Thermokoppel/compensatie kabel
• Thermokoppel stekkers standard en miniatuur

Onze producten

STANDAARD OPTIES

Afmeting behuizing (bxhxd) 310 x 230 x 335mm

Aantal kanalen 6 kanalen vanuit de Miller 6 extra t/c type K ingangen

Meetingang 0~10Vdc 12 extra t/c type K ingangen

Standaard bereik (instelbaar) 0~1200°C 18 extra t/c type K ingangen

Voedingsspanning 90~240 Vac

Uitlees nauwkeurigheid 1 of 0,1°C / °F

Meetinterval 0,1 sec.

Verlichting n.v.t.

Ethernet Standaard

Display trend mode, bargraph mode, digital 
mode en mix mode

Data transport SD kaart, USB en Ethernet Koppeling met LogOnline

Gewicht 7,5 Kg

* Technische specificaties PR20 recorder

Uw recorder op internet is altijd bereikbaar wanneer u 
toegang heeft tot internet. Smartphone, tablet-PC of 
computer.
* Bereik instelbaar
* Kleuren van de lijnen instelbaar
* Eigen Logo op achtergrond
* Legenda

 Papierloze recorder voor Miller Inductiemachines  

* LogOnline 
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