
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLC PROGRAM RÖLESİNİN ÖZELLİKLERİ 
 

-- Bu broşürdeki program saati; endüstriyel alanda kullanılan bir plc rölenin sanayi tipi 
bulaşık bardak-tabak yıkama makinelerinde kullanıma uygun yazılımıyla donatılmış bir 

versiyonudur – Bulaşık yıkama makinesi program beyni satışı 0212 2370749  
 

-- Bulaşık yıkama makinelerinin; sahadaki, bulaşıkhanelerdeki kullanım ihtiyaçları ve 
makinenin kullanımının rahat olması için titizlikle düşünülerek tasarlanmıştır 

 
--  8 girişi ve 4 çıkışı olan plc rölenin; I1-I2-I3-I4-I5 girişlerini anahtarlayarak 60-90-120-
180 ve 300 saniye yıkama ve beklemenin peşine 10-10-10-10-20 saniye durulamaya ayarlı 

yazılımı, tahliye pompası çıkışı da dahil olmak üzere 4 çıkışı vardır - Bulaşık yıkama makinesi 
program beyni satışı 0212 2370750 

 
-- Bulaşık yıkama makinesi imalatını yapan fabrikaların özel ihtiyaçlarına uygun, özel 

programlama yapılabilir – Yüklü standart yazılım harici ayrıca ücretlendirilecektir  
 

-- 500 ve 1000 tabaklık set altı-set üstü ve giyotin tip bulaşık yıkama makinelerinde 
kullanıma uygundur - Bulaşık yıkama makinesi program beyni satışı 0212 2370751 

 
-- Ayrıca her marka sanayi tipi endüstriyel bulaşık yıkama makinelerinin; rezistanslarını, 

yıkama-durulama kollarını, yıkama motorlarını, durulama pompalarını, drenaj 
pompalarını, zaman saatlerini, kırıntı filtrelerini, sıcaklık ayar termostatları, Moeller – 

Eaton - Easy 512 Ac Rcx program beyinlerini, deterjan ve parlatıcı pompalarını ve diğer 
yedek parçasını kuruluşumuzdan tedarik edebilir, her marka sanayi tipi bardak yıkama 

makinesi ve tabak yıkama makinesi için teknik destek; tamir-bakım-servis-onarım 
hizmetini sağlayabilirsiniz 

 
–  - Bulaşık yıkama makinesi program beyni satışı 0212 2370749 – 50 – 51 - 59  

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ PROGRAM BEYİNİ 
TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347  

Genelağ: www.caymakinesi.com  E-posta: satis@caymakinesi.com 

 

Bulaşık Bardak Tabak Yıkama Makinelerinin Yıkama-Duralama-Tahliye Zamanlama Program Rölelerini Rezistansları Kolları Yıkama Motorları Durulama 
Deterjan Parlatıcı Pompası Pervaneleri Termostatları Elektronik Kartları Kumanda Sistemleri Program Beyinleri  Vs Yedek Parçalarını Satıyor, Tamirini 

Bakımını, Teknik Tamir Servis Hizmetini de Veriyoruz 
TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347  

Genelağ: www.mutfakmerkezi.com E-posta: satis@mutfakmerkezi.com  
 

Sanayi tipi set altı set üstü giyotin, 500-100 tabaklık endüstriyel hızlı bulaşık yıkama makineleri yıkama durulama zaman saati programlayıcı plc rölesi 
broşüründeki teknik özellikler, resim v.s. bilgiler ürün geliştirme nedeniyle değişiklik gösterebilir, güncel bilgiler için arayınız 

TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347  
Genelağ: www.caymakinesi.com E-posta: satis@caymakinesi.com  

 

 


