
Düz Cam Kalınlığı: 4-19 mm
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Fonksiyonel özelliklerinin yanı sıra firmanıza yakışır bir dış giydirme ve şıklığa sahiptir. CMS Cam Temperleme 
Hatları Kesimi ve işlemesi yapılmış olan; Düz cam, reflekte cam, renkli cam, sert kaplamalı (Low-E cam) ve kısmi 
yumuşak kaplamalı (Low-E) camların temperlemesinde kullanılır. Maksimum kalitede ve hızda temperleme 
gerçekleştirmektedir.

Düz Camlarda mükemmel düzlemsellik ve şeffaflığı 
sağlamak için tasarlanmıştır. Fan ve Kollektör grubu 
Fabrika alanınıza göre özelleştirilebilmektedir.

 Bakım Kolaylığı (Üst Ünite 500mm yukarı 
kaldırılabilmektedir)
     Sürücü kontrollü Fan motor devri
     ve hassas basınç ayarı
      Reçeteye göre otomatik üst
     nozul pozisyonlama
      Kalay taşınabilir kırık cam tahliye 
     arabaları

Cam besleme ve boşaltma işleminin ergonomik olarak 
gerçekleştirilebilmesi için tasarlanmıştır. 

   Şase içerisine inip-kalkabilen yükleme ve boşaltma 
tablası
   Büyük camların kolay yükleme ve boşaltma işlemi 
için her iki tarafta avare yan rulolar

 

B- Isıtma Fırını 

A- Giriş / Çıkış Konveyörleri

Isıtma fırını yüksek kalitede yalıtım malzemeleri ve hassas 
işçilik kullanılarak CMS makine uzmanları tarafından 
üretilmektedir. Rijit gövde ve homojen ısıtma ile temperleme 
kalitesi arttırılmıştır. 
 
         Alaşımlı ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı rezistanslar
        Birbirinden bağımsız ısı kontrollü bölgesel ısıtma 
sistemi
        Her bir rezistans için bağımsız güç rolesi (SSR)
        

Sistem Konfigürasyonu

C- Soğutma Sistemi & Kollektör / Fan Grubu
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Ana Özellikler

Minimize edilmiş ısı bölgelerinde ısıtma ve ısı kontrol 
sistem altyapısı sayesinde homojen ısıtma sağlanmak-
tadır. CMS yazılım teknolojileri ve altyapıları ile ısıtma 
reçeteye bağlı parametrik olarak kontrol edilmektedir.

Bölgesel Isı Kontrol Sistemi 
(Cam Kalınlığına göre otomatik ısıtma reçetesi)

Soğutma ünitesi üst nozulu cam kalınlığına bağlı 
otomatik olarak pozisyonlanmaktadır. Cam kırılma-
larını ve yüzey dalgalanmalarını engellemek için, 
Screw Jack (Trapez Mil) ile nozullar hassas pozisyon-
lanmakta ve zincirli sistemlere göre pozisyonlama 
hatalarından kaynaklı fire azaltılmaktadır.

Otomatik Soğutma Nozulu Pozisyonlama

Kullanıcı dostu operatör paneli 
sayesinde kontrol sizde.

 PC+PLC Kontrol Sistemi
    Çoklu dil desteği ve kullanıcı 
dostu arayüz ile kolay kullanım,
  Tüm fonksiyonları manuel 
kumanda edilebilme özelliği,
  Alarm uyarılarını operatör 
panelden takip edebilme,

Operatör Panel
Datalarınızı ve Ayarlarınızı 
Saklayın

Reçete Yönetimi
Gelişmiş ve etkili servis hizmeti

 Uzaktan Bağlantı

Balansı Alınmış 
      Kevlar Sarılı Rulo Yapısı
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Manuel rulo tahrik kolu (Ani enerji kesintilerinde ısıtma fırını içerisindeki camı boşaltmak için)

Bakım kolaylığı (Üst Üniteler Screw Jack Mekanizması ile 500mm yukarı kaldırılabilmektedir)

Tek fan ile 4 mm den ince camları yarım şarj ile temperleme imkanı 

Fırının çalışmadığı zamanlarda enerji tasarrufu modu

    Yüksek Enerji
Tasarrufu

    Otomatik Boy Ölçme
ve Salınım Özelliği
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Yumuşak kaplamalı (Low-E 0.02) camların 

maksimum kalitede ve hızda temperlene-

bilmesi için geliştirilmiştir. Üst ısıtma 

grubunda özel tasarlanmış fan teknolojisi 

ile konveksiyonel ısıtma yeteneği kazandırılmıştır.

     Ops. TC - Üst Konveksiyon Cam 
Temperleme Özelliği 

Cam temperleme fırını bombe ünitesi, cam temper-

leme fırınlarında bombeli cam temperlemek için 

tasarlanmıştır. Servo motor ile kontrol edilen bombe 

ünitesi fırından çıkan camları hassas bir şekilde 

bombeleyebilmektedir.

     Ops. Y - Bombe Ünitesi

Opsiyonel Özellikler
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Bombeli Cam Kalınlığı : 4-12mm

8 mm ve üstü kalın 
camların soğutulmasında 
küçük fan kullanımı enerji 
tasarufu sağlanmaktadır. 

Ayarlanan tarih ve saate göre  
fırının otomatik ısınmaya 
başlama özelliği 

İkinci Büyük Fan Opsiy-
onu, 4 mm cam temper-
leme operasyonunu ful 
kapasite gerçekleştirmek 
için kullanılmaktadır. 

     Ops. ASB 
Küçük Soğutma Fanı 

     Ops. AHS  
Zaman Ayarlı 
Otomatik Isıtma Sistemi

     Ops. FCL 
Full Şarj
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