
Olejový temperačný prístroj 



STM

Princíp kódovania 

Poznámky *

Prvé dva kódy: Výkon ohrievača (kW)
Posledné dva kódy: Výkon čerpadla 

(Shini Olejový temperačný prístroj)Poznámky *:
D = Dvojité vyhrievacie zóny
CE = CE Certi kát 
HT = Vysokoteplotný model 

Funkcie 

Kontroler je vybavený 3,2” LCD displejom pre jednoduché ovládanie. 
Vybavený 7-dňovým automatickým štart/stop časovačom.

P.I.D. regulátor teploty s presnosťou ± 0,5 °C. 

Efektívne, vysoko účinné čerpadlo, ktoré zabezpečuje stabilný tlak 
a prevádzku. 

Niekoľko kontrolných mechanizmov pre kontrolu správneho chodu,
alarm.

Potrubie temperačného zariadenia je vyrobené z nerezovej ocele. 

Štandardný STM s teplotou do 200 °C, kým STM - HT s teplotou až
do 300 °C. 

Vnútorná nádrž STM-HT predstavuje vysokotlakovú nádobu. 

Vodný manifolds a te ónová hadica.

Možnosť vybaviť magnetickým čerpadlom (okrem STM-3650).

Komunikácia cez RS485. 

Príslušenstvo 

Ovládací panel 

Aplikácia 

STM rada olejových temperačných prístrojov, pre bežné a vysokoteplotné aplikácie. Tieto sa používajú na ohrev formy

alebo podobné aplikácie, ktoré vyžadujú stabilnú teplotu.Vysokozohriaty olej z formy je vrátený do chladiacej nádrže

a ochladený nepriamym chladením. Vysokotlakovou pumpou je tento olej tlačený do ohrevnej nádrže a následne do 

formy s konštantnou teplotou. Maximálna teplota je 200 °C, vybavené OMRON reguláciou teploty  ± 0,5 °C.

Shini Mould Temp. Controllers



Horúci olej sa vracia do prístroja a následne je čerpadlom dopravený do výhrevnej komory. Po ohriatí je olej
vytlačený do formy a okruh  sa uzatvára. Ak v rámci prevádzky príde k prekročeniu teploty, systém aktivuje
elektromagnetický ventil, ktorý dopustí chladiacu vodu a priamo ochladí vodu v systéme na požadovanú te-
plotu. Pokiaľ teplota v systéme stále stúpa až dosiahne hodnotu nastavenú na termostate, systém aktivuje
alarm a zastaví činnosť. Pokiaľ hladina oleja klesne pod nastavenú hodnotu, systém spustí alarm nízkeho
tlaku a zastaví proces.  

Princíp činnosti 

Pracovná schéma pre STM 

Pracovná schéma pre STM-HT 
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STM
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Poznámky: 
1) " D " označenie pre duálny systém. " HT " označenie pre vysokotlakový systém .

3) " * " Označenie pre “option”.
4) Zdroj: 3Φ, 230 / 400 / 460 / 575V, 50 / 60Hz.

Výkon čerpadla 

2) Pumpa testovaná pri: zdroj: 50/60 Hz, voda: 20 °C (± 10% tolerancia tlaku a toku).

Vyhradzujeme si právo meniť špecifikácie
bez upozornenia. 

Tlak (bar) Frekvencia: 60 Hz. 

Prietok (L/min)

Výber kontrolera: Referenčné vzorce: 

                                  média (kg/L) x rozdiel vstupnej/výstupnej teploty (°C) x čas (60 min) ]

Poznámky: Merná teplota vody = 1kcal/kg °C
Merná teplota oleja = 0,49 kcal/kg °C
Hustota vody = 1 kg/ L
Hustota oleja = 0,842 kg/ L



Temperačný prístroj 
vodný / olejový



STM - W / O

Princíp kódovania 

Dvojitý vodný / olejový temperačný prístroj

Prvé dva kódy: Výkon ohrievača (kW)
Posledné dva kódy: Výkon čerpadla

(Shini Vodný / olejový temperačný prístroj)Poznámka: CE = CE Certifikát

Funkcie 

Kontroler je vybavený 3,2” LCD displejom pre jednoduché ovládanie.

Vybavený 7-dnovým automatickým štart/stop časovačom.

P.I.D. regulátor teploty s presnosťou ± 0,5 °C.

Efektívne, vysoko účinné vertikálne vodno / olejové čerpadlo zabez-
pečuje stabilný výkon a vysoký tlak. 

Niekoľko kontrolných mechanizmov pre kontrolu správneho chodu,
alarm.
Ako vykurovacie médium prijíma vodu alebo olej. Maximálne teplota
vody dosahuje 95 °C a max. teplota oleja predstavuje 160 °C.

Automatické zásobovanie vodou a podtlaková prevádzka. 

Príslušenstvo 
Vodný manifold a teflónová hadica.
Komunikácia cez RS485.

Vnútorná štruktúru 

Ovládací panel 
Aplikácia 

STM - W/O vodný a olejový temperačný prístroj pre temperáciu foriem a podobné aplikácie. Vysoko zohriaty olej / voda
vracajúca sa z formy je nepriamo chladená a poslaná do ohrevnej stanice pomocou vysokotlakovej pumpy. Podľa pot-
reby je ako médium možné použiť vodu alebo olej. OMRON regulátor teploty zabezpečuje presnosť ± 0,5 °C.

Shini Mould Temp. Controller



Princíp činnosti 

Horúca voda je tlačená do zariadenia 
na zohriatie. Po zahriatí sa voda vracia 
späť do formy. V prípade , že teplota 
je príliš horúca, systém aktivuje sole-
noid a studené voda je pustená do 
systému a priamo chladí, až kým sa 
procesná voda nedostane na požado-
vanú teplotu. Ak teplota neklesá a 
dosiahne kritickú EGO teplotu, systém 
vyhlási alarm a prestane pracovať. 
V prípade nedostatočného tlaku sys-
tém vyhlási alarm a prestane pracovať.

Pracovná schéma - nepriame chladenie 
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Poznámky: 
1) Pumpa testovaná: Zdroj 50 / 60Hz, čistá voda 20 °C. 
     ( ± 10 % je tolerancia nepresnosti pri dátach ).
2) " * " Značka pre “option”.
3) Zdroj: 3Φ, 230 / 400 / 460 / 575V, 50 /60 Hz.

Vyhradzujeme si právo meniť špecifikácie
bez upozornenia. 

Výkon čerpadla 

Tlak 

Prietok (L/min)

Frekvencia: 60 Hz Referenčné vzorce: 

Tepelný výkon (kW) = váha formy (kg) x špecifická teplota formy 
(kcal/kg °C) x teplotný rozdiel medzi formou a prostredím (°C) x 
koeficient bezpečnosti / čas hriatia (H) / 860
Poznámka: rozsah koeficientu bezpečnosti: 1,3 - 1,5.

Prietok (L/min) = výkon ohrevu (kW) x 860 / [ špecifické vykurovacie 
médium (kcal/kg °C) x hustota vykurovacieho média (kg/L) x rozdiel 
vstupnej/výstupnej teploty (°C) x cas (60 min) ]

Merná teplota vody = 1kcal/kg °C
Merná teplota oleja = 0,49 kcal/kg °C
Hustota vody = 1 kg/ L
Hustota oleja = 0,842 kg/ L

Poznámky: 
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