
Rulo presli cam yıkama hattı yalıtımlı ısıcam üretiminde çiftcam üretiminde kullanılmak üzere tasarlanmış ve 
üretilmiştir. Birinci cam yıkama ve kurutma işleminden sonra otomatik olarak eşleme ünitesine gelir. Operatör birinci 
cam üzerine daha önceden butili çekilmiş alüminyum çıtayı yerleştirir ayak pedalına basarak eşleme ünitesine 
komut verir ve eşleme ünitesi geriye doğru hareket ederek kendini pozisyonlar. İkinci cam geldiğinde operatörün 
yardımı ile ikinci cam yerleştirilmesi yapılır ve operatör ayak pedalına basarak eşleme ünitesini eski pozisyonuna 
çağırır ve sonrasında cam preslenmek üzere pres kısmına gönderilir.

Yıkama ve kurutma bölümünün içi tamamen paslanmazdan üretilmiştir,
Bütün yıkama fırçaları low-e cam yıkayabilmektedir,
Ağır camları konveyöre koymadan önce destekleyici tırnaklar, 
Yıkama ünitesinde cam olmadığında yıkama fırçaları ve su motorları otomatik durarak enerji tasarrafu 
sağlayan özel sistem, 
Ağır camların kolay transferi için zincir dişli aktarımlı, bağımsız redüktörlü tahrik sistemi,
Kontrol panosundan cam yürütme konveyörü hız kontrolü,
Ses yalıtımlı kabin içine monte edilmiş toz filtreli ve rezistans ısıtıcılı kurutma fanı,
Her bir yıkama bölmesine tekabül eden birer adet su bölmesi,
Su tankında su seviyesini ayarlayan şamandıra sistemi ve su seviyesinin kritik duruma düşmemesini sağlayan 
emniyet fotosel sistemi,
Suyun kirden ve kumdan arındırılarak cam yıkama kabinine temiz olarak girişinin yapılması için giriş ve çıkış 
filtreleme sistemi,
Her bir bölmede suyun boşaltılması için öngörülmüş vana sistemi,
Camın son kalite kontrolünün yapılması için ışıklandırma sistemi
İkinci cama yol açma amaçlı giriş duvarının camla birlikte pnömatik olarak ileri geri hareketi 
Çıtanın simetrik olarak cam üzerinde yerleştirilmesi için y ekseninde açılıp kapanabilen ve x ekseninde sabit 
gönyeleme sistemi,
Çiftcamın presleme ruloları arasından transfer edilerek preslenmesi,
Cam köşelerinde doğru presleme sonucu için köşelerde bekleme fonksiyonu
Değişik cam ölçülerine göre manüel olarak ayarlanabilen presleme basıncı
Duvar sonuna gelen camların düşmesini engelleyecek durdurma emniyet fotoseli
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