Kamrás kemencék kiegészítő felszerelése
Kézi zóna szabályozás (Az N 100 modelltől)
A fenékfűtéssel összefüggésben a külön kívánságra kapható P470 vezérlés egy második fűtési zóna vezérlésére
is képes. Az égetési jelleggörbéket a szokásos módon lehet a vezérlésen beállítani. Ha azt tapasztalja, hogy a
függőleges hőmérséklet eloszlás egyenletesebbé tétele érdekében változtatás szükséges, akkor ezt az arányt kézzel
egyszerűen be lehet állítani a következő égetésnél.
Motorikus bemenő levegő csappantyú
Miután a kémiailag kötött vizet az égetés a kerámiából eltávolította (max. 600 °C), a kemence bemenő levegő
csappantyúját el kell zárni, hogy a léghuzatot elkerüljük és a nagy hőmérséklet tartományban egyenletesebb
hőmérséklet eloszlást biztosítsunk.
A három vagy öt oldalról fűtött Nabertherm kamrás kemencéket (NW 150 - NW 300, N 100.. - N 300.., N 140 E N 280 E) alapkivitelben szárító funkcióval szállítjuk, amelynél a bemenő levegő csappantyú egy előre automatikusan
beállított hőmérsékletnél automatikusan lezáródik. Alternatív módon a kályha motorikus bemenő levegő
csappantyúval is felszerelhető. A csappantyút a vezérlő extra funkciója a programtól függően kinyitja és bezárja. Ez
az extra különösen akkor javasolt, ha a csappantyút a felgyorsított hűtés érdekében önállóan be kell zárni.
Hűtőventilátor
A hűtési idő lerövidítéséhez hűtőventilátort lehet telepíteni kiegészítő felszerelésként. A hűtőventilátort
szelvényenként a vezérlő extra funkciója kapcsolja be és ki.
Nemesacél szagelszívó (az NW 440, N 440 - N 660/H, N 500 E modelltől)
A nemesacél szagelszívót légelszívó szeleppel rendelkező kemencék esetén tudjuk szállítani. A légelszívó szelepből
jövő gőzök és gázok a fedél alatt gyűlnek össze, és onnan kerülnek elvezetésre. A fedelet az ügyfél általi elhelyezett,
150 mm átmérőjű elvezető levegő csövekhez csatlakoztatják.
Ajtóütköző, bal
Alváz egyedi magasságban
Alváz kerekeken (N 100 - N 300, N 140 E - N 280 E)
A kerekes kivitelű alvázat két beálló és két fix görgővel szállítjuk. A váz annyival kerül rövidítésre, hogy a kályha
berakodási magassága ne változatlan maradjon.
Berakó állványok. Az állványok a rájuk fektetett rakat felépítménnyel együtt egy raklap emelővel közvetlenül a
kemencébe helyezhetők. Max. 250 mm villaszélességű emelőkocsikhoz megfelelő. A maximális berakodási súly
150 kg.

Emelőkocsi felhelyezett etetőállvánnyal

Emelőkocsi berakodó állvánnyal
A villaszélesség 520 mm, a villahossz 1150 mm
Berakó lapok és támaszok az áru berakásához. Minden típusú kemencéhez megfelelő égetési segédeszköz
készletet kínálunk.

Üzembe helyező szolgáltatás
A speditőrök által történő kemence szállítás alternatívájaként házhoz szállítást kínálunk Önnek Európa legtöbb
országába. A betanított személyzet a kemencét a legrövidebb időn belül a felállítás helyére viszi.

Szállítás pontosan a kemence üzemelési
helyére, teljeskörű használati útmutatással
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