Přídavné vybavení komorových pecí
Manuální regulace zón (od modelu N 100)
Ve spojení s topením dna může volitelné řízení P470 manuálně regulovat druhou vytápěnou zónu. Obvyklým
způsobem nastavíte na kontrolér vypalovací křivku. Když zjistíte, že se rovnoměrnost teploty musí seshora dolů
měnit, můžete tento poměr snadno manuálně upravit pro další vypalování.
Motorická klapka přívodu vzduchu
Poté co se chemicky vázaná voda uvolní při vypalování z keramiky (max. 600 °C), je potřeba uzavřít klapku přívodu
vzduchu do pece, aby se zabránilo průvanu a zajistila dobrá rovnoměrnost teploty v horním teplotním rozsahu.
Komorové pece Nabertherm vytápěné ze tří a pěti stran (NW 150 - NW 300, N 100.. - N 300.., N 140 E - N 280 E)
jsou standardně dodávány se sušicí funkcí, při níž se klapka přívodu vzduchu automaticky zavře při předem
nastavené teplotě. Alternativně lze pec vybavit motorovou klapkou přívodu vzduchu. Klapka se otevírá a zavírá v
závislosti na programu na základě zvláštní funkce kontroléru. Tento doplněk doporučujeme zejména tehdy, pokud se
má klapka samočinně otevřít kvůli zrychlenému ochlazení.
Chladicí ventilátor
Pro zkrácení doby ochlazování lze jako přídavné vybavení instalovat chladicí ventilátor. Chladicí ventilátor se zapíná a
vypíná v segmentech na základě zvláštní funkce kontroléru.
Odtahový poklop z nerezové oceli (od modelu NW 440, N 440 - N 660/H, N 500 E)
Odtahový poklop z nerezové oceli lze dodat u pecí s klapkou na odpadní vzduch. Páry a plyny z klapky na odpadní
vzduch se shromažďují pod poklopem a jsou odváděny nahoru. Poklop se připojí k potrubí na odpadní vzduch o
průměru 150 mm, instalovanému zákazníkem.
Závěs dveří vlevo
Podstavec ve speciální výšce
Podstavec na kolečkách (N 100 - N 300, N 140 E - N 280 E)
Podstavec na kolečkách se dodává se dvěma řídicími a dvěma pevnými kolečky. Stojan se zkrátí tak, aby výška
zavážení do pece zůstala beze změn.
Zavážecí podstavec pro komorové pece
Podstavec s položenými vrstvami se do pece zaváží pomocí zdvižného paletového vozíku. Vhodný pro zdvižné vozíky
o šířce vidlice max. 520 mm. Maximální hmotnost vsázky je 150 kg.

Zdvižný vozík s nasazeným zavážecím
podstavcem

Zdvižný vozík pro zavážecí stojan
Šířka vidlice je 520 mm, délka vidlice 1150 mm
Zakládací desky a podpěrky pro ukládání zboží do vrstev. Odladěné sady vypalovacích pomůcek pro každý model
pece.

Instalační servis
Jako alternativu k dodání pece spediční firmou nabízíme ve většině zemí Evropy dodání až na místo použití. Školený
personál umístí pec na místo instalace během velmi krátké doby.

Dodání až na místo použití včetně zaškolení
v používání nové pece
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