
  

Uw voordelen 

• Volledig digitale techniek 
• Onderhoudsvrij 
• Eenvoudige bediening in eigen taal  
• Instelbare timers 
• RVS behuizing 
• Eco, stand-by en uitkook stand 
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CasCade Automation Systems B.V. 
“When Temperature Matters”

 FryManager Duo en Solo

Naast de FryManager-OEM sets die wij leveren aan diverse fabrikanten van complete frituur-ovens, leveren wij aan 
bedrijven in de grootkeuken-techniek een standaard ”meterbalk” met daarin onze complete frituur-regeling. Met behulp 
van de doordachte montagebeugel is deze zeer eenvoudig te installeren en aan te sluiten op een standaard elektrische 
frituur. Ideaal voor de grootkeuken-techniek bedrijven die frituur-ovens installeren in bijvoorbeeld benzinestations, 
verzorgingstehuizen, overheidsinstellingen en bedrijfskantines. De FryManager heeft een instelbaar aantal timers tot 
maximaal 15 stuks en is volledig digitaal waarmee jaarlijkse kalibraties overbodig zijn geworden. Er is een enkelvoudige 
en een dubbele uitvoering leverbaar, de FryManager-solo en de FryManager-duo. Uiteraard kan uw bedrijfslogo 
geïntegreerd worden.

  Leverbaar met thyristor-sturing                Leverbaar voor solid State Relais           Bijbehorende thermokoppels

FryManager Duo series
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CasCade Automation Systems B.V. 
“When Temperature Matters”

• 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

FryManager-Solo FryManager-Duo

Afmeting behuizing (bxhxd) 350 x 160 x 130mm 700 x 160 x 130mm

Materiaal behuizing RVS 316

Aantal frituurpannen 1 stuks 2 stuks

Meetingang Thermokoppel type K of J 
en PT100 element selecteerbaar

Standaard bereik 0~200°C

Regeluitgang Relais, SSR pulse of 4-20mA (thyristor)

Voedingsspanning 90~240 Vac

Uitlees nauwkeurigheid 1°C

Regelprincipe PID met auto-turbo

Schermtype en formaat 4,5” breedbeeld kleuren

Display mode Eco, Standby en Uitkook mode

Taalselectie Nederlands, Engels, Frans, Duits

Timers 4, 6, 8, 10 of 15 selecteerbaar

Gewicht +/- 4.250 gram +/- 8.500 gram

Montage Wandbeugel met schroefgaten

* Technische specificaties

Onze FryManagers worden alleen verkocht via de fabrikanten van frituur-bakwanden en bedrijven in 
de grootkeuken/horeca techniek.

 FryManager Duo en Solo
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