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Charakterystyka ogólna:
wyświetlacz dotykowy LCD 7”, 10” lub 17”• 
układ regulacji temperatury PID z możliwością zmiany parametrów• 
praca zarówno w trybie automatycznym jak i manualnym• 
sterowanie wtryskiem sekwencyjnym do 16 kanałów (opcja)• 
„miękki start” w trybie automatycznym• 
dokładność  ± 0,5 ºC (przy prawidłowo zaprojektowanym układzie gorącokanałowym)• 
maksymalne obciążenie kanału: 15A, 230V – do 96 kanałów• 
możliwość zapisu parametrów (w pamięci wewnętrznej lub USB)• 
„test formy” (test ciągłości przewodów termopar i grzałek oraz polaryzacji termopar)• 
alarmy wizualne i dźwiękowe wskazujące błędy oraz przegrzanie kanału• 
raporty błędów i usterek• 
możliwość przeniesienia sygnału z termopary na inny kanał • 

Alarmy:
dioda sygnalizacyjna LED na każdym kanale (kontrola podst. funkcji)• 
spalony bezpiecznik• 
przegrzanie (gdy temp. przekracza zadaną o 50ºC)• 
przerwany obwód termopary• 
przerwany obwód grzałki• 
zwarcie w obwodzie termopary• 
odwrócona polaryzacja termopary• 
zwarcie triaka• 

Funkcja SWAP
W naszych kontrolerach zastosowaliśmy innowacyjną funkcję “SWAP”. Układ przełącza tryb pracy z automatycznego na 
manualny w momencie zaniku sygnału z termopary. Kontroler kontynuuje zasilanie z uśrednioną mocą obliczoną na podstawie 
pomiarów z 15 ostatnich minut stabilnej pracy. Funkcja ta zmniejsza możliwość degradacji materiału, eliminuje produkty 
wadliwe oraz odwleka konieczność wykluczenia formy z cyklu produkcyjnego

Kontroler temperatury - FPX 96
Temperature controler - FPX 96

General Characteristics:
7”, 10” or 17” touchscreen monitor• 
PID temperature control system with customizable values• 
work in automatic and manual mode• 
sequential timer control up to 16 channels (upon request)• 
automatic soft start• 
accuracy ± 0.5 ° C when hotrunner system is properly designed• 
maximum load for channel: 15A, 230V - up to 96 channels• 
mold file storage (on internal memory or USB drive)• 
mold test (continuity and polarity test for thermocouples and heaters)• 
acoustic and visual alarm outputs indicating failures and over temperature• 
report page for errors and malfunctions• 
thermocouple signal swap between channels• 

 

Alarms:
front LED on each board for basic function check• 
fuses cut-off• 
over temperature (is activated when the temperature exceeds 50ºC set point value)• 
thermocouple cut-off• 
heater cut-off• 
heater short-circuit• 
inverted thermocouple• 
triac short-circuit• 

SWAP function
In our controllers we applied function „SWAP”, controller switch mode from automatic to manual at the time of the 
disappearance of the signal from the thermocouple. The controller continues to supply the average power calculated from 
measurements of the last 15 minutes of stable operation. The feature reduces the possibility of material degradation, 
eliminates defective products and delays the need of mould maintenance.
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Nr katalogowy 
Item no.

Liczba stref
Channels

Liczba kabli
Cables

Monitor
Monitor

Wymiary (mm)
Dimensions (mm) 

FPX96-TSA-12-07
12 2

7” 376x380x354 (H)

FPX96-TSA-12-10 10,2” 376x380x803 (H)

FPX96-TSA-24-07
24 4

7” 376x380x719 (H)

FPX96-TSA-24-10 10,2” 376x380x988 (H)

FPX96-TSA-36-07
36 6

7” 376x380x905 (H)

FPX96-TSA-36-10 10,2” 376x380x1174 (H)

FPX96-TSA-48-10
48 8

10,2” 376x380x1360 (H)

FPX96-TSA-48-17 17” 376x380x1460 (H)

FPX96-TSA-60-10
60 10

10,2” 376x380x1566 (H)

FPX96-TSA-60-17 17” 376x380x1666 (H)

FPX96-TSA-72-10
72 12

10,2” 820x500x1277 (H)

FPX96-TSA-72-17 17” 820x500x1377 (H)

FPX96-TSA-84-10
84 14

10,2” 820x500x1463 (H)

FPX96-TSA-84-17 17” 820x500x1563 (H)

FPX96-TSA-96-10
96 16

10,2” 820x500x1463 (H)

FPX96-TSA-96-17 17” 820x500x1563 (H)

Wbudowany monitor - 7” / Built-in monitor - 7”
Do 12 stref wyświetlanych na jednej stronie
Rozdzielczość: 800 x 480px - 260k kolorów
Up to 12 channels visualized on the same page
Resolution: 800 x 480px - 260k colors

Monitor zewnętrzny - 10,2” / External monitor - 10,2”
Do 12 stref wyświetlanych na jednej stronie
Rozdzielczość: 800 x 480px - 260k kolorów
Wymiary: 10,2” - 31 x 18(H) x 6cm
Up to 12 channels visualized on the same page
Resolution: 800 x 480px - 260k colors
Dimensions: 10,2” - 31 x 18(H) x 6cm

Monitor zewnętrzny - 17” / External monitor - 17” 
Do 24 stref wyświetlanych na jednej stronie
Rozdzielczość: 1024 x 800px - 16M kolorów
Wymiary: 17” - 36 x 25(H) x 4cm
Up to 24 channels visualized on the same page
Resolution: 1024 x 800px - 16M colors
Dimensions: 17” - 36 x 25(H) x 4cm
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MODELE STANDARDOWE / STANDARD MODELS
Standardowa konfiguracja przedstawiona jest w poniższej tabelce. Liczbę stref należy dopasować do kontrolowanego 
systemu. Na specjalne zamówienie system FPX-96 TSA może zostać wyposażony w kontroler sekwencyjny (do 16 stef),  

Standard configurations are shown in table below, and the number of channels is adaplable to the injection system to be 
controlled.FPX96-TSA system can be equipped with sequential control up to 16 channels upon request.

MONITORY LCD / LCD MONITORS


