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

Kunststoffen Industrie

CasCade Automation Systems BV levert al ruim 22 jaar de temperatuurregelaars, solid state relais, thyristor units,
temperatuursensoren en smeltdruk transmitters van RKC Instrument Inc. uit Japan. Diverse instrumenten uit dit
leverprogramma zijn speciaal ontwikkeld voor applicaties in de kunststoffen industrie. Denk daarbij aan extruders,
spuitgietmachines en thermo-forming machines. Naast de standaard hoge eisen aan de kwaliteit, betrouwbaarheid,
duurzaamheid en verkrijgbaarheid van deze instrumenten moeten ze veelal voldoen aan speciale eisen omtrent
snelheid en nauwkeurigheid. In dit overzicht vind u een selectie van die temperatuur instrumenten welke hiervoor in
aanmerking komen.

Temperatuurregelaars in module bouwvorm

Geïntegreerd beheer van extrusielijnen
Om de efficiëntie te verbeteren kunnen op oude extruders bedieningspanelen inclusief
temperatuurregelaars worden geïnstalleerd. Uiteraard kunnen deze systemen ook direct ingezet worden
voor nieuwe extruders. Het gebruik van standaard besturingsapparatuur (zoals een SRZ systeem en
een HMI) maakt vervanging en uitbreiding veel eenvoudiger.

•
•
•
•
•
•

Meetnauwkeurigheid: ± 0,2% van weergegeven waarde
Meetfrequentie: 0,25 sec.
4 kanalen regeling per module
Servicepoort aan de front-zijde
Digitale ingang / uitgang en CT-invoermodules
Er kunnen communicatieomvormers voor verschillende veldbus
communicatie worden aangesloten.

Conventionele regelaars op een extruder
Er worden nog vele extruders gebouwd waarbij
gebruik wordt gemaakt van conventionele
temperatuurregelaars. Eén van de voordelen is dat
men door de heldere displays in één keer het overzicht
heeft van de gemeten temperaturen. Uiteraard hebben
de regelaars een gecombineerd verwarmen/koelen
regelalgoritme dat speciaal is ontwikkeld voor
extruders met luchtkoeling of waterkoeling. Optioneel
kunnen de instrumenten worden uitgevoerd met een
communicatiepoort.
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Meetnauwkeurigheid: ±0.2% of gemeten waarde
Extra groot en helder display
Meetfrequentie: 0.25 sec.
Flexibele uitgangs configuratie
Servicepoort communicatie
Plug-in constructie

Thyristor units

Matrijs regeling
Maakt zeer nauwkeurige
temperatuurregeling mogelijk met
vermogensregelaars.
Het gebruik van de functie Automatische
temperatuurstijging * van SRZ maakt een
gelijkmatige temperatuurstijging in de Tmatrijs mogelijk.
* Functie om de temperatuur van alle
zones met dezelfde snelheid te verhogen.
* Dit uitgebreide, zeer nauwkeurige
temperatuurregelsysteem draagt bij aan
het verbeteren van de kwaliteit van de
geëxtrudeerde films.
* De gelijkmatige temperatuurstijging van
de T-matrijs vermindert de opstarttijd van
de machine.

Enkel fase vermogensregelaar THV
Dit type product ontvangt een analoog signaal zoals 4-20mA van een
externe controller en regelt de stroom naar het verwarmingselement
continu en nauwkeurig. Er zijn twee soorten methoden voor
vermogensregeling; Fase aansnijding die de golfvorm van het vermogen
regelt en de Zero-cross-methode die de cycli van stroomtoevoer regelt
zonder emc verstoring. Het gebruik van de softstart functie in de fase
aansnijding methode maakt de regeling van verwarmingselementen aan
de secundaire zijde van transformatoren mogelijk.

Onze engineers kunnen u hier uitgebreid over informeren

Smeltdruk regeling van extruders

Het toerental van de hoofdmotor wordt
geregeld om een constante smeltdruk
(afvoersnelheid) te behouden.
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Measurement accuracy: ±0.1% of displayed value
Sampling time: 0.025 sec.
Strain gauge type melt pressure sensor can be
connected
Pressure and temperature control can be performed on
a single controller
Plug-in construction

De gratis te downloaden Protem 2 software stelt u in
staat om snel een eenvoudig instellingen en parameters
van de regelaars en regelsystemen te beheren en vast te
leggen.

Smeltdruk Sensoren model CZ100P en CZ200P
•
•

•

Duwstang systeem welke ervoor zorgt dat er geen resin
vervuiling optreed wanneer de sensor beschadigd raakt .
het optioneel ingebouwde thermokoppel zorgt ervoor dat
tegelijk met de druk ook de temperatuur gemeten kan
worden.
Er zijn diverse modellen verkrijgbaar inclusief hoge
nauwkeurigheid modellen met een totaal nauwkeurigheid
van 0.5% van de volle schaal.

Onze engineers kunnen u hier uitgebreid over informeren

Thermokoppels

Resin temperatuur meting in extruders
De smelt temperatuur in de cylinder kan nauwkeurig
worden gemeten met de T-270Z
Door gebruik te maken van de ZHF-methode (zero-heatflow) elimineert de sensor thermische storingen en
temperatuurfouten tussen de punt en de
buitenkant van de behuizing en realiseert daarmee een
nauwkeurigere temperatuurmeting van gesmolten resin.

Temperatuurmeting van gesmolten resin
Het is mogelijk om te controleren of de afgevoerde gesmolten resin bij
de gespecificeerde temperatuur wordt gesmolten. Dit draagt bij aan
kwaliteitsverbetering van het product.
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Easy-to-use thermometer
Compact and light weight. Fits into
your pocket.
Operates on batteries (Two AA or
R6/LR6 batteries)
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