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Fiege temperatuurregelaars zijn complete regelsystemen van enkelvoudige tafelregelaars tot geavanceerde touch-screen regelaars tot
240 regelkanalen.
Ook voor alle aansluitmaterialen als kabels en Harting stekkers hebben wij de juiste oplossingen.
Fiege Fitron TP
De Fitron TP is een zeer uitgebreide temperatuurregelaar leverbaar van 4 tot 32 voudig. De regelaar wordt bediend via een 7” touch-screen. De bediening is erg eenvoudig en toch zijn de instelmogelijkheden zeer uitgebreid.
- Directe uitlezing en monitoring van bijvoorbeeld stroom
en vermogen per kanaal.
- Voorzien van diagnose test waardoor aansluitfouten en
defecte elementen direct worden herkend.
- Overzichtelijke tekst en grafische weergave in alle Europese talen.
- Regelingang thermokoppel type J of K, regeluitgang tot
3.500W per kanaal.
- Opslag van data intern en via USB.
Wij komen graag bij u langs voor een demonstratie met
onze Fitron 8 TP demoregelaar.

Fiege JETmaster TP
De JETmaster TP is de meest uitgebreide temperatuurregelaar, leverbaar van 24 tot 240 voudig. De regelaar wordt bediend via een 15” touch-screen. De bediening is erg eenvoudig en toch zijn de instelmogelijkheden zeer uitgebreid.
- Beeldingave (JPEG) van de matrijs.
- Directe uitlezing en monitoring van bijvoorbeeld stroom en
vermogen per kanaal.
- Voorzien van diagnose test waardoor aansluitfouten en defecte elementen direct worden herkend.
- Overzichtelijke tekst en grafische weergave in alle Europese
talen.
- Mogelijkheden tot externe monitor waardoor de bediening
overal kan plaatsvinden.
- Regelingang thermokoppel type J of K, regeluitgang tot
3.500W per kanaal.
- Opslag van data intern en via USB, optioneel via RS of PTY.
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Fiege JETmicro tafelregelaar
De JETmicro regelaar is leverbaar als enkel- en tweevoudige regelaar
en is een plug-and-play unit. Deze zelflerende regelaar regelt met een
48x48 temperatuurregelaar met een Solid State Relais (SSR) en een
van buitenaf toegankelijke FF zekering.
Compleet met 230 VAC netaansluiting en applicatieaansluiting naar
keuze van de klant. Regelingang thermokoppel type J of K of PT100,
regeluitgang tot 3.500W.

Aansluitkabels
Complete aansluitkabels voorzien van originele Harting stekkers maar ook losse thermokoppel-, vermogens- of combikabel. Lengte, type stekker en aansluiting dienen bij bestelling
duidelijk aangegeven te worden.

Harting stekkers
Voor een optimale en betrouwbare regeling adviseren
wij uitsluitend originele Harting stekkers te gebruiken.
Wilmod levert u alle soorten Harting stekkers en adviseert u graag bij het zoeken naar de juiste oplossing.
Voor temperatuurregeling worden meestal de standaard Harting HAN A of Harting HAN B stekkers ingezet.

Gefran regelcomponenten
Voor klantspecifieke oplossingen en infraroodregeling gebruiken wij Gefran componenten. Deze componenten leveren wij ook los voor klanten die zelf
wat willen bouwen of vervangen. Ondersteuning
voor de configuratie van de regelaars is aanwezig.
Met Gefran leveren wij losse temperatuurregelaars
in diverse maten, Solid State Relais, FF zekeringen en
vermogensregelaars.

Voor meer informatie zie onze website www.wilmod.nl of laat u voorlichten door één van onze
medewerkers.
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