
  

CasCade Automation Systems B.V. 
“When Temperature Matters”

 REVO-PC Energie Management Systeem

De FryManager kan voor elektrische ovens optioneel worden uitgebreid met een Energie Management Systeem om uw 
frituur nog optimaler z’n werk te laten doen. Er zijn vele voordelen aan dit systeem. Allereerst kunt u met minder elektrisch 
vermogen toe als dat er geïnstalleerd is in de oven. Dit betekend vaak dat u uw aansluiting niet hoeft te verzwaren (nieuwe 
kabel door de energiemaatschappij laten ingraven) en ook de daarbij horende hogere vastrechtskosten krijgt u niet. Het 
slimme rekenalgoritme verdeelt de energie naar behoeft over de ketels en voorkomt daarmee piekbelastingen. Tevens zorgt 
het systeem ervoor dat er geen “blindstromen” gaan lopen zodat de Powerfactor op nagenoeg 1 komt te liggen. U betaalt 
dus alleen voor de werkelijk gebruikte energie. Uiteraard kan ook uw randapparatuur zoals een bakplaat, warmhoudbak en 
Au Bain Marie worden aangesloten op dit systeem.

FryManager Duo series

Vermogens schakelaar

Verwarmingselement

Sensor

Temperatuurregelaar

De schematische weergave hierboven is een voorbeeld van een frituuroven met 4 ketels. Het touchscreen vormt 
samen met de temperatuurregelaar en de sensor de regeleenheid van iedere ketel. Het EMS systeem vraagt via de 
databus continue de energiebehoefte van iedere ketel op en vergelijkt deze met het totaal geïnstalleerde vermogen 
en het beschikbare vermogen. Vervolgens stuurt het EMS systeem proportioneel iedere ketel aan met de juiste 
hoeveelheid energie.

Touchscreen bedieningspaneel

Max. 8 zone’s



FryManager
De FryManager is een speciaal voor frituur-ovens ontwikkelde regelaar met een aantal unieke eigenschappen. De 
regelaar kan worden ingezet voor zowel elektrische ovens als gasgestookte ovens waarbij ook de keuze voor een 
conventioneel-gas en een HR-model gemaakt kan worden. De FryManager is voorzien van 15 timers, een ECO, een 
standby en een uitkook stand en er kunnen diverse talen geselecteerd worden. De elektronica is van industriële kwaliteit 
en is ontworpen om vele jaren mee te gaan.

Uw voordelen 

• Volledig digitale techniek 
• Onderhoudsvrij 
• Eenvoudige bediening in eigen taal  
• Instelbare timers 
• Eco, stand-by en uitkook stand 
• Moderne uitstraling en hygiënische vormgeving 
• Alle onderdelen hebben een individuele CE keur 
• Zeer gunstig en geoptimaliseerd energiegebruik 
• Geen netvervuiling door nul doorgangsschakeling 
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  Leverbaar met thyristor-sturing                Leverbaar voor solid State Relais                Bijbehorende sensoren

Onze FryManagers worden alleen verkocht via de fabrikanten van frituur-bakwanden en bedrijven in de grootkeuken/horeca techniek.

EMS systeem rekenvoorbeeld
* Rekenvoorbeeld 1
Oven met 3 ketels van 11 kW, 1 ketel van 24 kW, en 3-voudige 
bakplaat van 15 kW en een Au-bain marie van 2kW. Totaal 
geïnstalleerd = 74kW. Totaal geïnstalleerd max stroomverbruik = 3 * 
107 Amp. Performance factor = 60% = 3 * 65 Amp.

** Rekenvoorbeeld 2
Oven met 4 ketels van 20 kW en een 2-voudige bakplaat van 20 kW. 
Totaal geïnstalleerd = 100kW. Totaal geïnstalleerd max 
stroomverbruik = 3 * 145 Amp. Performance factor = 60% = 3 * 87 
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