
 

 

 

Oven's temperature can be controlled through various methods ; 

 

The most simple and economic method is On/Off

turned off when temperature reached the target and reignited after 

drops lower than setting. Operator can apply tolerance between set 

temperature value preventing of burner on-off too frequency. 

 

Another method is High/Low/Off which two solenoid gas valves are 

functioned. Both valves open when burners working at High

or temperature lower than set point. Once oven's temperature reached 

the target, a valve will be closed and the burners operated 

maintaining temperature. However, if the temperature still increase over 

high limit, the burners will be automatically turned off.

 

Other method is Modulating. The system applies a motorized gas valve 

to control heat input through supply gases which received process 

signal 4-20mA or 0-10 VDC for real time adjusting. This method offers 

precious temperature control and less gas consumption.

 

 

Number of burner � 
Control voltage � 
Heat output control option � 

� 

� 
Thermocouple 

(Teflon Max 265°C) 

� 
� 

* System is specially designed for powder coating paint oven which cure specification can be achieved. 
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INFRARED GAS BURNER CONTROL  

through various methods ;  

On/Off  which burners are 

turned off when temperature reached the target and reignited after it 

lower than setting. Operator can apply tolerance between set 

off too frequency.  

which two solenoid gas valves are 

. Both valves open when burners working at High-fire mode 

or temperature lower than set point. Once oven's temperature reached 

the target, a valve will be closed and the burners operated at Low-fire  

temperature. However, if the temperature still increase over 

ically turned off. 

The system applies a motorized gas valve 

through supply gases which received process 

10 VDC for real time adjusting. This method offers 

precious temperature control and less gas consumption. 

 

Standard equipment Options

 4, 6, 8, 16 • Customized

 230V • 110V 

 On/Off • Time Delay Off

 High/Low/Off • RS-485 Real

 Modulating              Profile Monitoring

 Air - Oven Wall Mount 

 Surface - Exposed Junction 

• Magnetic Surface

• Clamp 

System is specially designed for powder coating paint oven which cure specification can be achieved. 
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System is specially designed for powder coating paint oven which cure specification can be achieved.  
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คุ่มือการตดิตั �งและใช้งาน

ตู้ควบคุมอุณหภูมิเตาอบและชุดจุดสปาร์คหัวเตาอินฟราเรด รุ่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 

รูปที� 2 ภาพภายใน (

สวิทช์ เปิด/ปิด การทํางานอิสระ 

เครื�องควบคมุอณุหภมิู 

(Temperature Controller) 

เครื�องหน่วงเวลา ตั 5งเวลาปิด 

(Delay Off Timer) 

สวิทช์ควบคมุการทํางาน 

ซ้ายบน Auto - Manual 

ขวาบน Timer Auto - Off - On 

ซ้ายลา่ง Off - On 

ขวาลา่ง Timer Reset & Time Off Lamp 

  

คุ่มือการตดิตั �งและใช้งาน 

ตู้ควบคุมอุณหภูมิเตาอบและชุดจุดสปาร์คหัวเตาอินฟราเรด รุ่น PP130914

 

รูปที� 1 ภาพด้านหน้าตู้  PP130914 R.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ซ้าย)                                      รูปที� 3 (ขวา) ภาพด้านข้าง 

ไฟแสดงสถาณะการทํางาน

เขียว : เบิร์นเนอร์กําลงัทํางาน

แดง : เบิร์นเนอร์ไม่ทํางาน

เหลอืง : 

Breaker 

& 

Fuse สวิทช์ เปิด-

(Main Switch)

เต้าเสยีบสาย Thermocouple

(TC Connector)

PP130914 R.03 

ไฟแสดงสถาณะการทํางาน 

เบิร์นเนอร์กําลงัทํางาน 

เบิร์นเนอร์ไม่ทํางาน 

: กําลงัจดุสปาร์ค 

สวิทช์ปิดฉกุเฉิน 

(Emergency Switch) 

-ปิด หลกั 

(Main Switch) 

Thermocouple 

(TC Connector) 



 

 

   

รูปที� 4 จดุเชื�อมต่อระหว่างตู้กับกล่องจดุสปาร์คและวาล์วไฟฟ้า    รูปที� 5  จดุเชื�อมตอ่ระหว่างกล่องจดุสปาร์คกบัเขี 5ยวสปาร์ค 

    

รูปที� 6 จดุเสยีบสายวดัอณุหภมิู ระวงั!! ขาใหญ่ขั 5วลบ ขาเลก็ขั 5วบวก      รูปที� 7  สายวดัอณุหภมิู Air (สเีงิน) สายวดัอณุหภมิู Object (เขียว)  

Object Thermocouple (Max Operating 265°C) 

สาํหรับวดัอณุหภมิูผิวชิ 5นงาน ใช้เทป Kapton แปะที�ผิว 

Oven Thermocouple 

ตดิตั 5งผนงัเตาจดุไกลสดุจากหวัเตา 



 

 

 
รูปที� 8 แสดงการติดตั 5งอปุกรณ์ตา่งๆและการเดนิท่อแก๊สเข้าสู่อปุกรณ์ 

    

รูปที� 9 แสดงการติดตั 5ง Low Gas Pressure Regulator และ เกจวดัแรงดนัก่อนเข้าอปุกรณ์ 

แรงดนัตั 5งสงูสดุไม่ควรเกิน 70mbar สามารถปรับได้จาก Regulator 



 

 

 

รูปที� 10 แสดงการใช้งานสวิทช์ควบคมุการทํางาน 

AUT MAN OFF ON 
TIMER 

AUTO OFF NO 
TIMER 
RESET 

DESCRIPTION 

AUT OFF OFF - Temp. Control แสดงอณุหภมิู (อากาศ / ชิ 5นงาน) เบิร์นนเนอร์ยงัไม่เริ�มการทํางาน 
AUT ON OFF - เบิร์นนเนอร์เริ�มทํางานโดยเปิดวาล์วไฟฟ้าและจดุสปาร์ค 

1. เมืออณุหภมิู PV < SV เบิร์นนเนอร์ทํางานไฟแสดงสถานะแสดงสีเขียว 
2. เมื�ออณุหภมิู PV > SV เบิร์นนเนอร์จะหยดุทํางานไฟแสดงสถานะดบั อณุหภมิูในเตา
ยงัคงสงูขึ 5นถึงระดบัหนึ�งและจะเริ�มลดตํ�าลง  
* การหยดุการทํางานของเบิร์นนเนอร์เพื�อลดปริมาณความร้อนส่งเขา้สู่เตาควบคมุ
อณุหภูมิให้ได้ตามที�ได้ตั'งค่าไว้ (SV) เบิร์นเนอร์จะกลบัทํางานอีกครั'งเมื�อ PV < SV 

AUT ON ON - Timer จะเริ�มทํางานทนัที ! และเบิร์นเนอร์จะถกูหยดุการทํางานเมื�อครบตาม
กําหนดเวลาที�ตั 5งไว้ 

AUT ON ON PRESS Timer จะเริ�มทํางานใหม่อีกครั 5งทนัที !  
เมื�อครบเวลาที�กําหนดเบร์ินเนอ์จะถกูตดัการทํางาน จะมีไฟสีแดงแสดงที� Timer Reset 

AUT ON AUTO - Timer จะยงั ! ไม่เริ�มทํางานทนัที  แตจ่ะเริ�มทํางานเมื�อ SV = PV หรือ เมื�ออณุหภมิูที�วดั
คา่เท่ากบัอณุหภมิูที�ตั 5ง เบิร์นเนอร์จะถกูหยดุการทํางานเมื�อครบตามกําหนดเวลาที�ตั 5งไว้ 
จะมีไฟสีแดงแสดงที� Timer Reset ใช้งานควบคูก่ับ Object Thermocouple สาํหรับงาน
อบสฝีุ่ น จะต้องรักษาอณุหภมิูที�ชิ 5นงานให้คงที� ภายในระยะเวลาที�กําหนด (Time at 
Temperature) ควบคมุคณุภาพของการอบสฝีุ่ น ลดปัญหา Under-Over Cure 
* ทกุครั'งที�ใช้งาน Timer Auto ต้องกด Reset หรือ ปิดสวิทช์หลกั ทกุครั'งเมื�อตอ้งการใช้
งานอีกครั'ง 

MAN ON OFF - เบิร์นนเนอร์เริ�มทํางานโดยเปิดวาล์วไฟฟ้าและจดุสปาร์ค 
1. เมืออณุหภมิู PV < SV เบิร์นนเนอร์ทํางานไฟแสดงสถานะแสดงสีเขียว 
2. เมื�ออณุหภมิู PV > SV เบิร์นนเนอร์ยงัคงทํางานไฟแสดงสถานะแสดงสเีขียว 
* Manual เป็นการ Bypass การทํางานของ Temp. Controller 

 

คาํเตอืน : โปรดปิดสวิทช์หลกัทกุครั 5งหลงัเลกิใช้งาน  และกรุณาปฏิบตัิตามคาํแนะนําในคูมื่ออย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสยีหายจากการนําไปใช้

นอกเหนือจากที�ระบใุนคูมื่อนี 5 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบกรณีใดๆทั 5งสิ 5น 



Model : PP130914

B 01 B 02 B 03 B 04

Control Box Model : 130914 R.03 Designed by PP Systems
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