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PIECE KRĘGOWE 
FIRMY ROHDE 

REZULTATY Z GÓRNEJ PÓŁKI. 
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Stabilny zawias pokrywy,  
otwieranie pokrywy wspomagane  
teleskopem gazowym

Bezpieczne zamocowanie  
mechanizmu sterującego

Króciec wylotowy  
do podłączenia  
wylotu powietrza

Skrzynka podłączeniowa ze stali 
szlachetnej, bezgłośne i trwałe 
przekaźniki półprzewodnikowe  
z elementem chłodzącym

Praktyczna konstrukcja  
stelaża obrotowego

Praktyczny transport i praktyczna rozbudowa.

Szczegółowe informacje o piecach kręgowych

Piece kręgowe firmy ROHDE to produkty wysokowarto-
ściowe z przeznaczeniem do codziennego użytku w 
profesjonalnych pracowniach ceramicznych. Serie 
produkcyjne poddawane były przez firmę ROHDE 
ciągłemu udoskonalaniu i stanowią dzięki temu dosko-
nałe połączenie najnowszego stanu techniki z wyjątko-
wą trwałością.

Wiele pracowni ceramicznych bardzo ceni sobie 
wszechstronność palety produktów i korzysta z możli-
wości rozbudowy niektórych modeli w celu ekonomicz-
nego zwiększenia wydajności i uzyskania najlepszych 
rezultatów.

Oprócz szerokiej palety wyposażenia i wysokiej jakości 
wykonania piece kręgowe firmy ROHDE wyróżniają się 
następującymi szczególnymi parametrami technicznymi:

Możliwość rozbudowy 

Pojemność wielu modeli pieców kręgowych firmy 
ROHDE serii TE można w prosty sposób powiększyć o 
50 % przez zamontowanie dodatkowego ogrzewanego 
pierścienia pośredniego (ZWR).

Wystarczy zamontować dodatkowy pierścień, podłą-
czyć piec do prądu i już można kontynuować pracę z 
komorą większą o 50 %. Piece kręgowe firmy ROHDE 
to piece, które rosną odpowiednio do potrzeb.

Konstrukcja stelaża obrotowego

Zaprojektowana przez firmę ROHDE konstrukcja 
odznacza się szczególnymi zaletami zwłaszcza przy 
załadunku i rozładunku pieca. Po bezpiecznym transpor - 
cie piec można ustawić na indywidualnie dopasowanej 
wysokości roboczej, co pozwala na nieobciążający dla 
kręgosłupa załadunek i rozładunek komory grzewczej.

Podzielność

Wszystkie modele serii TE można przed transportem na 
miejsce eksploatacji w prosty sposób rozebrać na 
części. Każda część pieca z tej serii daje się bez 
problemu przenieść przez drzwi o szerokości przynaj-
mniej 55 cm.

Elektroniczne przekaźniki półprzewodnikowe

Regulacja mocy wszystkich pieców kręgowych firmy 
ROHDE następuje za pomocą elektronicznych przekaź-
ników półprzewodnikowych. Te elementy konstrukcyjne 
o wysokiej wydajności pracują bezgłośnie i praktycznie 
się nie zużywają, ponieważ pozbawione są styków 
mechanicznych. Konieczne chłodzenie przekaźników 
półprzewodnikowych odbywa się za pomocą elementu 
chłodzącego, zamontowanego poza skrzynką rozdziel-
czą. Dzięki temu do elektrycznego mechanizmu 
sterującego nie dociera dodatkowa energia cieplna, co 
z kolei gwarantuje długotrwałą i bezusterkową pracę.

Wysoki, niski i elastyczny.
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Elektryczne piece kręgowe serii TE-MCC+ do 1320°C

Model Tmaks. Wymiary wewn. mm Wymiary zewn. mm Moc Prąd Podłączenie Płyty regałowe Waga
Pojemność °C szer. gł. wys. szer. gł. wys. kW A wtyczka szer. x gł. mm kg
TE 75 MCC+ 1320 ø 470 460 760 730 780 6,0 13 CEE 16 A 410 82
ZWR 75 MCC+ ø 470 230 760 730 230 3,0 – – – 23
TE 110 MCC+ 1320 ø 470 680 760 810 1010 9,0 13 CEE 16 A 410 105

TE 100 MCC+ 1320 ø 520 460 800 800 780 7,0 15 CEE 16 A 470 89

ZWR 100 MCC+ ø 520 230 800 800 230 3,5 – – – 20

TE 150 MCC+ 1320 ø 520 680 800 870 1000 10,5 15 CEE 16 A 470 109

TE 130 MCC+ 1320 ø 590 460 860 880 780 7,3 16 CEE 16 A 540 106

ZWR 130 MCC+ ø 590 230 860 880 230 3,7 – – – 25

TE 190 MCC+ 1320 ø 590 680 860 940 1010 11,0 16 CEE 16 A 540 125

TE 200 MCC+ 1320 ø 740 460 1020 1010 780 9,2 20 CEE 32 A * 130

ZWR 200 MCC+ ø 740 230 1020 1010 230 4,6 – – – 32

TE 300 MCC+ 1320 ø 740 680 1030 1030 1010 13,8 20 CEE 32 A * 70

 Inne napięcia dla wszystkich sieci UE na zapytanieZWR = pierścień pośredni do zwiększenia pojemności pieca          * docinane na wymiar

Piece kręgowe serii TE-MCC+

Solidny piec kręgowy firmy ROHDE serii MCC+ oferuje 
wszechstronne zastosowanie – począwszy od obróbki 
szkła w temperaturze 800°C aż po produkcję kamionki 
ceramicznej w temperaturze 1250°C. Piece tej serii 
nadają się w szczególności do użytku w takich placów-
kach jak szkoły i przedszkola, pracownie rzemiosła 
artystycznego i przez hobbystów. Szeroki zakres 
temperatur przy użyciu tych pieców umożliwia maksy-
malną wszechstronność w pracy artystycznej z cera-
miką i szkłem.

Wyposażenie dodatkowe serii TE-MCC+

Modele TE 75, TE 100, TE 130, TE 200 MCC+ można 
w prosty sposób wyposażyć w nieodzowną w obróbce 
szkła, ogrzewaną pokrywę. Zamontowane na rurach 
nośnych elementy grzejne zapobiegają niekorzystnemu 
zanieczyszczeniu pokrywy. 

Możliwość rozbudowy

Pojemność czterech modeli pieców kręgowych firmy 
ROHDE serii TE-MCC+ można w prosty sposób 
powiększyć o 50 % przez zamontowanie dodatkowego 
ogrzewanego pierścienia pośredniego (ZWR):

TE    75 MCC+ do 110 litrów
TE   100 MCC+ do 150 litrów
TE   130 MCC+ do 190 litrów
TE   200 MCC+ do 300 litrów

Dwuwarstwowa konstrukcja  
ścian w serii TE-MCC+

Ogrzewanie pokrywy konstrukcji  
firmy ROHDE, elementy grzejne  

na wysokowartościowych  
ceramicznych rurach nośnych
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Konstrukcja ścian z dodatkową  
mikroporowatą izolacją tylną

Praktyczna konstrukcja 
stelaża obrotowego

Piece kręgowe serii Ecotop

Wydajne, niezawodne i oszczędne.

Przyszłościowe modele serii Ecotop to najnowsza 
generacja rozwiązań technologicznych firmy ROHDE. 
Produkty serii Ecotop są w chwili obecnej jednymi z 
najbardziej oszczędnych pieców na rynku i wyróżniają 
się nowatorską i dotychczas jedyną w swoim rodzaju 
koncepcją izolacji, pozwalającą uzyskać bardzo wysoki 
poziom efektywności energetycznej.

Trójwarstwowa struktura izolacji z wysokiej jakości 
mikroporowatą izolacją tylną o grubości 15 mm umożliwia 
bezpieczne wypalanie w temperaturach charakterys-
tycznych dla produkcji wyrobów kamionkowych przy 
zastosowaniu zwykłego gniazda Schuko ze stykiem 
ochronnym 230 V (3,6 kW). 

Cechy szczególne serii Ecotop:
·  koncepcja izolacji trójwarstwowej z mikroporowatą 

płytą izolacyjną o grubości 15 mm,
·  szczególnie wysoka efektywność energetyczna,
·  praktyczna konstrukcja stelaża obrotowego,
·  otwieranie pokrywy wspomagane teleskopem gazo-

wym,
·  regulacja mocy za pomocą bezgłośnych i trwałych 

przekaźników półprzewodnikowych z zewnętrznym 
elementem chłodzącym.

Elektryczne piece kręgowe serii ECOTOP do 1320°C

Pojemność Tmaks. Wymiary wewn. mm Wymiary zewn. mm Moc Prąd Podłączenie Półki regałowe Waga
Pojemność °C szer. gł. wys. szer. gł. wys. kW A wtyczka szer. x gł. mm kg
Ecotop 20 1320 330 230 640 640 660 2,3 10,0 Schuko ø 290 44
Ecotop 43 L 1320 400 340 700 730 770 2,9 13,0 Schuko ø 350 58
Ecotop 50 1320 400 380 700 730 830 3,6 16,0 Schuko ø 350 58

Ecotop 50 S 1320 400 380 700 730 830 4,5 6,5 CEE 16 A ø 350 58

Ecotop 60 L 1200 400 450 700 730 900 2,9 13,0 Schuko ø 350 60

Ecotop 60 1320 400 450 700 730 900 3,6 16,0 Schuko ø 350 60

Ecotop 60 S 1320 400 450 700 730 900 5,0 7,5 CEE 16 A ø 350 60

Inne napięcia dla wszystkich sieci UE na zapytanie
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Elektryczne piece kręgowe serii TE-S do 1320°C 

Model Tmaks. Wymiary wewn. mm Wymiary zewn. mm Moc Prąd Podłączenie Półki regałowe Waga
Pojemność °C szer. gł. wys. szer. gł. wys. kW A wtyczka szer. x gł. mm kg
TE 80 S 1320 ø 450 460 790 800 780 6,0 13 CEE 16 A 410 99
ZWR 80 S ø 450 150 790 800 150 3,0 – – – 20
TE 100 S 1320 ø 450 610 790 850 930 9,0 13 CEE 16 A 410 117

TE 95 S 1320 ø 520 460 850 860 790 7,3 16 CEE 16 A 470 113

ZWR 95 S ø 520 230 850 860 230 3,7 – – – 29

TE 145 S 1320 ø 520 680 850 910 1020 11,0 16 CEE 16 A 470 142

TE 130 S 1320 ø 610 460 930 930 790 8,8 19 CEE 32 A 540 130

ZWR 130 S ø 610 230 930 930 230 4,4 – – – 33

TE 200 S 1320 ø 610 680 930 990 1020 13,2 19 CEE 32 A 540 166

TE 165 S 1320 730 630 460 1050 930 790 10,0 22 CEE 32 A * 144

TWR 165 S 730 630 230 1050 930 230 5,0 – – – 36

TE 250 S 1320 730 630 680 1050 980 1020 15,0 22 CEE 32 A * 180

TE 300 S 1320 840 640 680 1060 950 1020 15,0 22 CEE 32 A * 204

Dwuwarstwowa konstrukcja ścian, elementy  
grzejne w rowkach, zamontowane w sposób  

chroniący je przed uszkodzeniem 

Łatwe otwieranie i zamykanie pokrywy,  
wspomagane teleskopem gazowym

Piece ładowane od góry serii Quattro TE-Q 

W ramach serii Quattro TE-Q mamy do czynienia z 
dwoma rodzajami modeli: modele TE-QN i TE-QS o 
kwadratowej konstrukcji z czterostronnym ogrzewaniem 
i elementach grzejnych w rowkach oraz modele TE 70 
QT/QTS i 110 QT z czterostronnym ogrzewaniem i 
elementach grzejnych na rurach nośnych. 

Obydwa rodzaje konstrukcji wyposażone są w wysoko-
wartościową dwuwarstwową strukturę izolacji, umiesz-
czoną precyzyjnie w wytrzymałej konstrukcji ramowej. 
Pokryty najwyższej jakości dwukolorową przemysłową 
powłoką lakierniczą stelaż czyni z serii Quattro także 
pod względem optyki wyjątkowo ujmujący piec firmy 
ROHDE ładowany od góry. Dobra wentylacja tylna 
pokrywy oraz zastosowanie blachy ocynkowanej do 
obudowy pieca skutecznie zmniejsza niebezpieczeń - 
st wo korozji. Kolejną cechą tej serii jest wyjątkowo 
starannie wykonana pokrywa, której otwieranie – 
 podobnie jak w okrągłych piecach kręgowych – wspo-
magane jest teleskopem gazowym i jest dzięki temu 
szczególnie łatwe.

Piece skrzyniowe serii BT 

Seria BT łączy w sobie solidną konstrukcję pieców 
komorowych z pięciostronnym ogrzewaniem z zaletami 
pieców kręgowych. Wysokiej jakości struktura izolacji i 
bardzo równomierny rozkład ciepła sprawiają, że piece 
skrzyniowe idealnie nadają się do użytku w zakładach, 
które w ramach jednego procesu wypalania pragną 
wyprodukować możliwie wiele produktów ceramicz-
nych, stosując szczególnie gęsty wsad. Bardzo pomoc-
na do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów jest przy 
tym doskonała widoczność zawartości pieca od góry.

Piece kręgowe serii TE-S

Piece kręgowe firmy ROHDE serii TE-S to piece 
wysokowartościowe z przeznaczeniem do codziennego 
użytku w profesjonalnych pracowniach ceramicznych. 
Na przestrzeni trzech dziesięcioleci piece tej serii 
poddawane były przez firmę ROHDE ciągłemu udosko-
nalaniu. Piece kręgowe serii TE-S są gwarancją najnow-
szych standardów techniki i wyróżniają się wyjątkową 
trwałością.

Wiele pracowni ceramicznych bardzo ceni sobie 
wszechstronność palety produktów i korzysta z możli-
wości rozbudowy niektórych modeli w celu ekonomicz-
nego zwiększenia wydajności i uzyskania najlepszych 
rezultatów. Oprócz szerokiej palety wyposażenia i 
wysokiej jakości wykonania piece kręgowe firmy 
ROHDE serii TE-S wyróżniają się następującymi 
szczególnymi parametrami technicznymi:

Możliwość rozbudowy

Pojemność czterech modeli pieców kręgowych firmy 
ROHDE serii TE-S można w prosty sposób powiększyć 
o 50 % przez zamontowanie dodatkowego ogrzewanego 
pierścienia pośredniego (ZWR).

TE    80 S do 100 litrów
TE    95 S do 145 litrów
TE   130 S do 200 litrów
TE   165 S do 250 litrów

Ogrzewanie dna

Modele serii TE-S począwszy od modelu TE 95 S 
wyposażone są standardowo w ogrzewane dno. Ten 
dodatkowy rodzaj ogrzewania zapewnia optymalny 
rozkład ciepła szczególnie w dolnych i średnich zakre-
sach temperatur.

 Inne napięcia dla wszystkich sieci UE na zapytanieZWR = pierścień pośredni do zwiększenia pojemności pieca          * docinane na wymiar

Ogrzewanie dna jako wyposażenie  
standardowe od modelu TE 95 S

Praktyczna konstrukcja stelaża obrotowego

Elektryczne piece ładowane od góry serii TE-Q und BT do 1320°C 

Model Tmaks. Wymiary wewn. mm Wymiary zewn. mm Moc Prąd Podłączenie Płyty regałowe Waga
Pojemność °C szer. gł. wys. szer. gł. wys. kW A wtyczka szer. x gł. mm kg
TE 10 Q 1320 180 230 230 390 600 560 1,8 –  8 Schuko 200 x 150 30
TE 35 Q 1320 380 380 230 630 780 570 3,6 – 16 Schuko 330 x 330 81
TE 50 QN 1320 380 380 340 630 780 680 3,6 – 16 Schuko 330 x 330 100

TE 50 QS 1320 380 380 340 630 780 680 5,0 11 22 CEE 16 A 330 x 330 100

TE 70 QT 1250 410 410 420 730 870 760 3,6 – 16 Schuko 360 x 360 145

TE 70 QT-S 1320 410 410 420 730 870 760 6,0 13 26 CEE 16 A 360 x 360 150

TE 110 QT 1320 450 450 530 800 920 870 9,0 13 40 CEE 16 A 400 x 400 250

BT 300 1320 920 570 610 1360 970 1070 15,0 25  – CEE 32 A 500 x 400 400

BT 500 1320 1150 650 690 1620 1050 1150 24,0 34  – CEE 63 A 600 x 500 535

Inne napięcia dla wszystkich sieci UE na zapytanie
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Funkcje                Ecotop      TE-MCC+        TE-S             HE          TE-Q N/S       TE-QT            BT

Temperatura końcowa

Ogrzewanie na całym obwodzie

Ogrzewanie dna

Ogrzewanie pokrywy

Elektroniczne przekaźniki półprzewodnikowe

Elementy grzejne w rowkach

Elementy grzejne na rurach nośnych

Praktyczna konstrukcja stelaża obrotowego

Króciec wylotowy 

Otwór wziernikowy

Płyta mocująca sterownika

Zasuwa dolotowa

Możliwość demontażu do transportu

Modele z możliwością rozbudowy 

3 lata gwarancji

Deklaracja CE

• wyposażenie standardowe           opcjonalnie          ·  opcja niedostępna          * opcja dostępna tylko w niektórych modelach
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Przegląd elektrycznych pieców kręgowych firmy ROHDE

Lekkobieżna wciągarka linowa, 
zapewniająca łatwe i bezpieczne 

podnoszenie kołpaka pieca

Łatwe wyjmowanie dna pieca za 
pomocą wózka podnośnikowego 

zapewnia optymalny dostęp  
do strefy załadunku pieca

Dno pieca – opcjonalnie na  
szynach – umożliwia bezpieczne 

wkładanie dużych produktów

Układ hydrauliczny jeszcze bardziej 
ułatwia obsługę kołpaka

Piece kołpakowe serii HE

Piece kołpakowe firmy ROHDE serii HE są technicznym 
i logicznym udoskonaleniem pieców kręgowych serii 
TE-S. Ponieważ możliwości załadunku z góry w pew-
nym momencie się wyczerpują, firma ROHDE oferuje 
piece kołpakowe jako praktyczną i efektywną alternaty-
wę dla większych modeli pieców kręgowych serii TE-S.

Tutaj załadunek nie odbywa się od przodu czy od góry, 
a zamiast tego piec w sposób prosty i bez większego 
wysiłku jest nakładany jak kołpak na produkty pod-
dawane wypalaniu. W ten sposób duże, pojedyncze 
wyroby można swobodnie ustawiać na spodzie pieca.

Taka konstrukcja pozwala też na nieobciążający dla 
kręgosłupa załadunek pieca ceramiką. Sprawdzony  
i niezwykle wszechstronny system pierścieni firmy 
ROHDE pozwala na realizację prawie każdego pomysłu 
– pojedyncze egzemplarze o średnicy nawet do 1,5 m, 
ale także piece o (niemal) dowolnej wysokości wnętrza.
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Elektryczne piece kołpakowe serii HE do 1320°C

Model Tmaks. Wymiary wewn. mm Wymiary zewn. mm Moc Prąd Podłączenie Półki regałowe Waga
Pojemność °C szer. gł. wys. szer. gł. wys. kW A wtyczka szer. x gł. mm kg
HE 200 1320 610 680 1500 850 2210 13 19 CEE 32 A 540 235
HE 260 1320 610 910 1500 850 2400 18 25 CEE 32 A 540 270
HE 250 1320 640 730 680 1500 1250 2250 15 22 CEE 32 A * 270

HE 330 1320 640 730 910 1500 1250 2480 20 30 CEE 32 A * 310

HE 300 1320 640 840 680 1500 1080 1800 17 24 CEE 32 A * 300

HE 400 1320 640 840 910 1500 1080 2440 22 32 CEE 32 A * 340

Inne napięcia dla wszystkich sieci UE na zapytanie      * docinane na wymiar
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STEROWNIKI 
FIRMY ROHDE 

STEROWANIE W KIERUNKU NAJLEPSZYCH REZULTATÓW.

49
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Sterowniki serii TC 88e i TC 507

Dane techniczne    TC 88e    TC 507
Zakres regulacji / kroki

Wyświetlacz LED wartość zadana

Wyświetlacz LED wartość faktyczna

Wyświetlacz jednostek

Wyświetlacz etapu wypalania

Sterowanie wydarzeniem

Sterownik strefowy

Komunikat o błędzie

Blokada bezpieczeństwa

Wyświetlacz zużycia prądu

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Kontrola komory grzewczej

Opcja przyłącza drukarki

Programy

Segmenty

Zwłoka czasowa

1. Prędkość rozgrzewania

Punkt przełączania

1. Czas przytrzymania temperatury

2. Prędkość rozgrzewania

2. Czas przytrzymania temperatury

Prędkość chłodzenia

Wielkość (szer. x dł. x wys.) / waga

0-1320˚C / 1˚C

4-cyfrowy

4-cyfrowy

 -

•

 -

 -

•

 -

 -

•

 -

15

15

0:00-9:59 h

20-1320˚C / h i Full

20-1320˚C

0:00-9:59 h

20-1320˚C / h i Full

0:00-99:59 h

20-1320˚C / h

65 x 110 x 60 mm / 350 g

0-1320˚C / 1˚C

6-cyfrowy

6-cyfrowy

•

•

możliwa konfiguracja

patrz: cennik

•

•

•

•

•
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0:00-99:59 h

1-999˚C / h i Full

20-1320˚C

0:00-99:59 h

1-999˚C / h

0:00-99:59 h

1-999˚C / h

110 x 220 x 60 mm / 450g

Sterownik TC 88e

Dziedziny zastosowania:
pracownie ceramiczne, laboratoria, obróbka termiczna, 
fusing. 

Wydajny kompleksowy sterownik z możliwością 
wszechstronnego doboru programów i aż do 15 
segmentów, dzięki czemu nadaje się do użytku w 
pracowniach obróbki szkła, metalu i ceramiki. Optymal-
ne bezpieczeństwo i niezawodność. 

·  15 dowolnie wybieralnych programów wypału
·  możliwość przesunięcia momentu włączenia w czasie
·  możliwość zaprogramowania aż do 15 segmentów

Sterownik TC 507

Dziedziny zastosowania:
pracownie ceramiczne, laboratoria, obróbka termiczna, 
fusing.

Wydajny sterownik, dysponujący 30 segmentami, o 
najwyższych standardach bezpieczeństwa i wielofunk-
cyjny, do użytku w wymagających warunkach pracy w 
pracowniach ceramicznych i laboratoriach oraz w 
fusingu. Wyposażony w regulację 2-  lub 3-strefową.

·  do 30 dowolnie wybieralnych programów wypalania
·  możliwość przesunięcia momentu włączenia w czasie
·  możliwość zaprogramowania aż do 30 segmentów
·  dwa dodatkowe wyjścia sterujące (opcjonalnie)

Sterowniki serii TC 304 i TC 504 

Dane techniczne    TC 304    TC 504
Zakres regulacji / kroki

Wyświetlacz LED wartość zadana

Wyświetlacz LED wartość faktyczna

Wyświetlacz jednostek

Wyświetlacz etapu wypalania

Sterowanie wydarzeniem

Sterownik strefowy

Komunikat o błędzie

Blokada bezpieczeństwa

Wyświetlacz zużycia prądu

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Kontrola komory grzewczej

Opcja przyłącza drukarki

Programy

Segmenty

Zwłoka czasowa

1. Prędkość rozgrzewania

Punkt przełączania

1. Czas przytrzymania temperatury

2. Prędkość rozgrzewania

2. Czas przytrzymania temperatury

Prędkość chłodzenia

Wielkość (szer. x dł. x wys.) / waga

0-1320˚C / 1˚C

4-cyfrowy

4-cyfrowy

•

•

 -

 -

•

 -

 -

•

 -

5

2

0:00-9:59 h

1-999˚C / h i Full

20-1320˚C

 -

1-999˚C / h i Full

0:00-9:59 h

1-999˚C / h i Full

80 x 153 x 22 mm / 340g

0-1320˚C / 1˚C

6-cyfrowy

6-cyfrowy

•

•

możliwa konfiguracja

patrz: cennik

•

•

•

•

•

10

2

0:00-99:59 h

1-999˚C / h i Full

20-1320˚C

0:00-99:59 h

1-999˚C / h

0:00-99:59 h

1-999˚C / h

110 x 220 x 60 mm / 450g

Sterownik TC 304

Dziedziny zastosowania:
pracownie ceramiczne, laboratoria.

Przejrzysty i bardzo łatwy w obsłudze sterownik do 
użytku w pracowniach ceramicznych, szkołach i dla 
hobbystów. 

·  pięć dowolnie wybieralnych programów wypału
·  możliwość przesunięcia momentu włączenia w czasie 
·  możliwość zaprogramowania jednego czasu przytrzy-

mania temperatury

Sterownik TC 504

Dziedziny zastosowania:
pracownie ceramiczne, laboratoria, obróbka termiczna.

Wydajny sterownik o najwyższych standardach bezpie-
czeństwa i wysokim komforcie do użytku w wymagają-
cych warunkach pracy w pracowniach ceramicznych i 
laboratoriach. Opcjonalnie z regulacją 2-  lub 3-strefową. 

·  10 dowolnie wybieralnych programów wypału
·  możliwość przesunięcia momentu włączenia w czasie
·  możliwość zaprogramowania dwóch czasów przytrzy-

mania temperatury
·  jedno dodatkowe wyjście sterujące
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Regulatory kompleksowe IMAGO 500 do montażu 
w skrzynkach rozdzielczych

·  prosta i intuicyjna obsługa dzięki podświetlanemu 
kolorowemu wyświetlaczowi 5“ z wielokanałowym 
regulatorem programu i procesu z maks. 50 programa-
mi i 1000 segmentów

·  przejrzysta prezentacja obrazów, symboli, tekstów, 
bargrafów i kolorów

·  możliwość zaprogramowania początku programu przy 
pomocy zegara czasu rzeczywistego

·  do ośmiu dostępnych kanałów regulacyjnych
·  analiza krzywej wypału na komputerze lub przez 

interfejsy RJ 45 lub RS 485 przy pomocy oprogramo-
wania użytkowego PCA lub komunikacyjnego PCC

Rozwiązania sieciowe i archiwizacji danych

Postępowanie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
zarządzania jakością niejednokrotnie wymaga doku-
mentowania produkcyjnych wartości procesu. Wdroże-
nie tych wytycznych następuje przy zastosowaniu 
prostych w obsłudze i niezawodnych w funkcjonowaniu 
systemów archiwizacji danych.

Rejestrator ekranowy LOGOSCREEN nt

·  prosta obsługa przez pokrętło funkcyjne
·  prezentacja wartości pomiarowych w formie różnorod-

nych diagramów
·  dokładne protokołowanie serii produktu 
·  kolorowy wyświetlacz grafi czny 5,5“ TFT, interfejs sieci 

Ethernet oraz wbudowany serwer internetowy
·  analiza krzywej wypału na komputerze lub przez 

interfejsy RJ 45 lub USB przy pomocy oprogramowa-
nia użytkowego PCA lub komunikacyjnego PCC

Profesjonalny sterownik SIEMENS SPS S7-1200 
z panelem TP 700 Comfort

·  panel ekranu dotykowego 7“ do programowania i 
optymalnej prezentacji wykresów programowych

·  interfejs użytkownika z możliwością indywidualnego 
programowania, zaprojektowany przez fi rmę ROHDE

·  analiza krzywej wypału na komputerze w MS Excel
·  port komunikacyjny Profi net do bezpośredniego 

połączenia sieciowego, opcjonalnie sterowanie zdalne

Archiwizacja danych przy pomocy sterownika SPS

·  archiwizacja wartości procesu i danych procesu 
wypalania (określenie serii produktu, numer programu 
itd.) na interfejsie USB

·  zapis danych w formacie CSV do dalszej obróbki w MS 
Excel

Regulatory kompleksowe JUMO dTRON do 
montażu w skrzynkach rozdzielczych 

Wydajny sterownik o najwyższych standardach bezpie-
czeństwa i wysokim komforcie obsługi do montażu w 
skrzynkach rozdzielczych. Przejrzysta prezentacja 
wartości zadanych i faktycznych, do użytku w wymaga-
jących warunkach pracy w pracowniach ceramicznych i 
laboratoriach.

·  możliwość montażu regulatora w obudowie pieca, 
zaoszczędzająca miejsce

·  zawiera funkcję rampy, startu czasomierza, funkcję 
obsługi w trybie ręcznym

·  możliwość konfi guracji najważniejszych parametrów na 
poziomie użytkownika

·  indywidualna optymalizacja regulatora w ramach 
dopasowania urządzenia do pieca

·  przejrzysta prezentacja wartości zadanych i faktycz-
nych

Regulatory kompleksowe Bentrup TC 2088 do 
montażu w skrzynkach rozdzielczych

Wydajny sterownik o najwyższych standardach bezpie-
czeństwa i wysokim komforcie obsługi do montażu w 
skrzynkach rozdzielczych.
Przejrzysta prezentacja wartości zadanych i faktycznych, 
do użytku w wymagających warunkach pracy w 
pracowniach ceramicznych i laboratoriach.

·  prezentacja jednostek na bardzo czytelnym wyświetla-
czu LED (prezentacja wartości zadanych i faktycznych)

·  przejrzysty i czytelny wyświetlacz, intuicyjna obsługa
·  możliwość zaprogramowania 15 programów wypału, 

po dwa segmenty każdy
·  zestaw zawiera regulację strefową
·  możliwość ustawienia zwłoki czasowej względnie 

opóźnienia startu programu
·  opcjonalnie dalsze wyjścia sterujące, np. dla nadajni-

ków sygnałów itp.

Regulatory kompleksowe Dicon Touch do montażu 
w skrzynkach rozdzielczych 

Uniwersalny regulator procesu i programu z wizualizacją 
przez wyjątkowy monitor TFT z grafi ką kolorową oraz 
intuicyjną obsługą dotykową.

·  możliwość zapisu w tekście otwartym 10 programów z 
maks. 50 segmentami, możliwość zaprogramowania 
dwóch wydarzeń (np. klapa dolotowa i wylotowa)

·  przejrzysta prezentacja istotnych wartości procesu
·  wbudowany rejestrator ekranowy z mechanizmem 

chronionego przed manipulacjami zapisu danych
·  pobór danych procesu na pendrive’a lub przez interfejs 

sieci Ethernet oraz ich analiza za pomocą oprogramo-
wania na komputerze

·  wbudowany czasomierz i zegar sterujący startem 
programu

·  dostępny jako regulator modułowy
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SERWIS JEST DLA NAS BARDZO WAŻNY.

Serwis dostawczy  
i montażowy

Instruktaż obsługi  
i uruchomienie produktu

3 lata gwarancji

 
Części zamienne  
i serwis

Materiały przyjazne  
środowisku i recycling

Do piwnicy, na drugie piętro czy przez okno?
 
Serwis dostawczy firmy ROHDE 

Firma ROHDE oferuje dostawę i ustawienie pieców 
własnej produkcji korzystnie, bezpiecznie i komplekso-
wo. Serwis dostawczy firmy ROHDE przewiezie piec 
bezpiecznie i bez uszkodzeń do prawie każdego 
miejsca jego eksploatacji, a na życzenie fachowi 
pracownicy firmy ROHDE dokonają instruktażu w 
zakresie obsługi i uruchomienia. Dostawa jest od 
początku do końca objęta pełnym ubezpieczeniem. 
Proszę skontaktować się z firmą ROHDE i omówić 
kwestię miejsca eksploatacji pieca.

Gwarancja i wymiana części zamiennych

Firma ROHDE zapewnia trzyletnią gwarancję (za 
wyjątkiem elementów grzejnych) na bez mała wszystkie 
piece własnej produkcji, a także na termopary. W 
przypadku konieczności usługi serwisowej do dyspozy-
cji pozostaje zarówno firma ROHDE jak i dystrybutor.

Firma ROHDE zapewnia nieograniczoną dostawę części 
zamiennych. Części zamienne wysyłane są do klienta z 
reguły w ciągu jednego dnia roboczego od wpłynięcia 
zamówienia. 

Do budowy swoich produktów firma ROHDE wykorzy-
stuje materiały przyjazne środowisku. Dlatego też firma 
ROHDE zapewnia przyjęcie każdego produktu swojej 
własnej produkcji do recyklingu albo w celu przyjaznej 
środowisku utylizacji.

Firma ROHDE zawsze do dyspozycji

Serwis w drodze osobistego kontaktu jest dla firmy 
ROHDE bardzo ważny. Prosimy o kontakt telefoniczny 
lub e-mailowy bez względu na rodzaj potrzeby czy 
żądania. Pracownicy firmy ROHDE codziennie dokładają 
wszelkich starań, aby osiągnąć zadowolenie klienta.

A 
E 
B 
a 
D
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Satysfakcja z rezultatu. 


