INFRARED GAS BURNER CONTROL
Oven's temperature can be controlled through various methods ;
The most simple and economic method is On/Off which burners are
turned off when temperature reached the target and reignited after it
drops lower than setting. Operator can apply tolerance between set
temperature value preventing of burner on-off
off too frequency.
Another method is High/Low/Off which two solenoid gas valves are
functioned.. Both valves open when burners working at High
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
maintaining temperature. However, if the temperature still increase over
high limit, the burners will be automatically
ically 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
10 VDC for real time adjusting. This method offers
precious temperature control and less gas consumption.
Standard equipment
Number of burner
Control voltage
Heat output control option

Thermocouple
(Teflon Max 265°C)









4, 6, 8, 16
230V
On/Off
High/Low/Off
Modulating
Air - Oven Wall Mount
Surface - Exposed Junction

Options
•
•
•
•

Customized
110V
Time
ime Delay Off
RS-485
485 Real-time
Real
Profile Monitoring
• Magnetic Surface
• Clamp Surface

* System is specially designed for powder coating paint oven which cure specification can be achieved.
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คุ่ มือการติดตัง และใช้ งาน
ตู้ควบคุมอุณหภูมิเตาอบและชุดจุดสปาร์ คหัวเตาอินฟราเรด รุ่ น PP130914 R.03

ไฟแสดงสถาณะการทํางาน
เขียว : เบิร์นเนอร์ กําลังทํางาน
แดง : เบิร์ นเนอร์ ไม่ทํางาน
เหลือง : กําลังจุดสปาร์ ค
สวิทช์ เปิ ด/ปิ ด การทํางานอิสระ
เครื องควบคุมอุณหภูมิ
(Temperature Controller)
สวิทช์ควบคุมการทํางาน
ซ้ ายบน Auto - Manual

สวิทช์ปิดฉุกเฉิน

ขวาบน Timer Auto - Off - On

(Emergency Switch)

ซ้ ายล่าง Off - On
ขวาล่าง Timer Reset & Time Off Lamp
รูปที 1 ภาพด้ านหน้ าตู้ PP130914 R.03

เครื องหน่วงเวลา ตั 5งเวลาปิ ด
(Delay Off Timer)

Breaker
&
Fuse

สวิทช์ เปิ ด-ปิ
- ด หลัก
(Main Switch)

เต้ าเสียบสาย Thermocouple
(TC Connector)
รูปที 2 ภาพภายใน (ซ้
( าย)

รู ปที 3 (ขวา) ภาพด้ านข้ าง

รูปที 4 จุดเชือมต่อระหว่างตู้กับกล่องจุดสปาร์ คและวาล์วไฟฟ้า รูปที 5 จุดเชือมต่อระหว่างกล่องจุดสปาร์ คกับเขี 5ยวสปาร์ ค

Object Thermocouple (Max Operating 265°C)
สําหรับวัดอุณหภูมิผิวชิ 5นงาน ใช้ เทป Kapton แปะทีผิว

Oven Thermocouple
ติดตังผนั
5 งเตาจุดไกลสุดจากหัวเตา

รูปที 6 จุดเสียบสายวัดอุณหภูมิ ระวัง!! ขาใหญ่ขั 5วลบ ขาเล็กขัวบวก
5

รูปที 7 สายวัดอุณหภูมิ Air (สีเงิน) สายวัดอุณหภูมิ Object (เขียว)

รูปที 8 แสดงการติดตังอุ
5 ปกรณ์ตา่ งๆและการเดินท่อแก๊ สเข้ าสู่อปุ กรณ์

รูปที 9 แสดงการติดตั 5ง Low Gas Pressure Regulator และ เกจวัดแรงดันก่อนเข้ าอุปกรณ์
แรงดันตั 5งสูงสุดไม่ควรเกิน 70mbar สามารถปรับได้ จาก Regulator

รูปที 10 แสดงการใช้ งานสวิทช์ควบคุมการทํางาน
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DESCRIPTION
Temp. Control แสดงอุณหภูมิ (อากาศ / ชิ 5นงาน) เบิร์นนเนอร์ ยงั ไม่เริ มการทํางาน
เบิร์นนเนอร์ เริ มทํางานโดยเปิ ดวาล์วไฟฟ้าและจุดสปาร์ ค
1. เมืออุณหภูมิ PV < SV เบิร์นนเนอร์ ทํางานไฟแสดงสถานะแสดงสีเขียว
2. เมืออุณหภูมิ PV > SV เบิร์นนเนอร์ จะหยุดทํางานไฟแสดงสถานะดับ อุณหภูมใิ นเตา
ยังคงสูงขึ 5นถึงระดับหนึงและจะเริ มลดตํา ลง
* การหยุดการทํ างานของเบิ ร์นนเนอร์ เพือ ลดปริ มาณความร้ อนส่งเข้าสู่เตาควบคุม
อุณหภูมิให้ได้ตามที ไ ด้ตงั' ค่าไว้ (SV) เบิ ร์นเนอร์ จะกลับทํ างานอีกครั'งเมื อ PV < SV
Timer จะเริ มทํางานทันที ! และเบิร์นเนอร์ จะถูกหยุดการทํางานเมือครบตาม
กําหนดเวลาทีตั 5งไว้
Timer จะเริ มทํางานใหม่อีกครัง5 ทันที !
เมือครบเวลาทีกําหนดเบิร์นเนอ์จะถูกตัดการทํางาน จะมีไฟสีแดงแสดงที Timer Reset
Timer จะยัง ! ไม่เริ มทํางานทันที แต่จะเริ มทํางานเมือ SV = PV หรื อ เมืออุณหภูมิทีวดั
ค่าเท่ากับอุณหภูมิทีตั 5ง เบิร์นเนอร์ จะถูกหยุดการทํางานเมือครบตามกําหนดเวลาทีตั 5งไว้
จะมีไฟสีแดงแสดงที Timer Reset ใช้ งานควบคูก่ ับ Object Thermocouple สําหรับงาน
อบสีฝนุ่ จะต้ องรักษาอุณหภูมิทีชิ 5นงานให้ คงที ภายในระยะเวลาทีกําหนด (Time at
Temperature) ควบคุมคุณภาพของการอบสีฝนุ่ ลดปั ญหา Under-Over Cure
* ทุกครัง' ที ใ ช้งาน Timer Auto ต้องกด Reset หรื อ ปิ ดสวิ ทช์ หลัก ทุกครัง' เมือ ต้องการใช้
งานอีกครัง'
เบิร์นนเนอร์ เริ มทํางานโดยเปิ ดวาล์วไฟฟ้าและจุดสปาร์ ค
1. เมืออุณหภูมิ PV < SV เบิร์นนเนอร์ ทํางานไฟแสดงสถานะแสดงสีเขียว
2. เมืออุณหภูมิ PV > SV เบิร์นนเนอร์ ยงั คงทํางานไฟแสดงสถานะแสดงสีเขียว
* Manual เป็ นการ Bypass การทํางานของ Temp. Controller

คําเตือน : โปรดปิ ดสวิทช์หลักทุกครัง5 หลังเลิกใช้ งาน และกรุณาปฏิบตั ิตามคําแนะนําในคูม่ ืออย่างเคร่ งครั ด หากเกิดความเสียหายจากการนําไปใช้
นอกเหนือจากทีระบุในคูม่ ือนี 5 ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบกรณีใดๆทั 5งสิ 5น

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