PIEC KOMOROWY NT BIG 50 ze sterownikiem KXP4 lub MX

NT BIG 50 jest piecem komorowym o
przeznaczeniu laboratoryjno-przemysłowym,
który charakteryzuje się wysoką jakością
wykonania, nowoczesnym wzornictwem i
długim czasem eksploatacji.
W piecu zastosowano wysokiej jakości
izolacyjne materiały ogniotrwałe, podwójną
wentylowaną obudowę i trzy grzejne ściany
komory.
Piec przeznaczony jest do prac wymagających precyzyjnego pomiaru temperatury w
tym do wygrzewania, spopielania, topienia,
obróbki cieplnej metali, wypalania ceramiki
oraz witraży.

Komora grzejna pieca:
Wymiary zewnętrzne:
Pojemność komory grzejnej:
Element grzejny komory:
Materiał obudowy:
Ogniotrwałe materiały izolacyjne:
Masa:
Temperatura max:
Zasilanie:
Moc znamionowa:
Czujnik temperatury:
Czas nagrzewania do 1000°C:

Piec wyróżnia się:
b trzema grzejnymi ścianami, które zapewniają równomierny
rozkład temperatury w komorze pieca,
b podwójną, wentylowaną obudową ze stali nierdzewnej
zapewniająca niską temperaturę powierzchni zewnętrznej,
b wielowarstwową, energooszczędną izolacją komory pieca,
b wyłącznikiem drzwiowym - rozłączającym zasilanie grzałek,
zabezpieczającym użytkownika przed porażeniem prądem,
b termoparą płaszczową, zamkniętą o podwyższonej trwałości i
małej stałej czasowej,
b cichą pracą układu sterowania grzałkami,
b zabezpieczeniem przed przegrzaniem, przy awarii termopary,
b kominkiem umożliwiającym podłączenie wyciągu,
b płytą w dnie komory tworzącą odporną na ścieranie powierzchnię
załadowczą.

szer. 345 mm / wys. 305 mm / głęb. 475 mm
szer. 790 mm / wys. 710 mm / głęb. 870 mm
3

50 dm
Kanthal A1 na trzech ścianach komory
stal nierdzewna polerowana
ziarniste i włókniste
95 kg
1100°C
400V (3/N/PE) 50Hz
4.5 kW
termoelement płaszczowy NiCr-NiAl (typ K)
< 110min

sterownik MX

sterownik KXP4
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czytaj więcej ...

KXP4 to programowany sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem
MX to sterownik mikroprocesorowy z dwoalfanumerycznym, sygnalizacją dźwiękową i modemem Bluetooth.
ma 4-cyfrowymi wyświetlaczami LED, który:
- wyświetla jednocześnie temperaturę
nastawioną/nastawianą oraz temperaturę w
komorze pieca,
- programowany jest za pomocą klawiatury
4 przyciskowej,
- posiada dokładność odczytu temperatury
+/- 1°C,
- sygnalizuje grzanie i zużycie termopary,
- realizuje regulację PID (nastawy dobrane
fabrycznie).

KXP4 dostępny jest w trzech wersjach:
[P]odstawowa - 1 program 1 etapowy,
[S]tandardowa - 3 programy max. 3 etapowe, opóźnienie włącz. pieca do 9dni,
[R]ozszerzona - 9 prog. max. 5 etapowych, opóźnienie włącz. pieca do 9dni,
Wersje posiadają: wszystkie etapy z programowaną szybkością nagrzewania i
czasem przystanku, etapy 2,3,4 i 5 z możliwością programowania szybkości
chłodzenia [wersje S i R], program specjalny C, sygnalizację grzania i zużycia
termopary, oprogramowanie automatycznie zmniejszające przeregulowania,
możliwość zmiany programu w trakcje jego realizacji, licznik godzin pracy pieca.
Opcjonalnie modem Bluetooth
umożliwia rejestrację parametrów i
wizualizację procesu na komputerze.

Zakres nastaw temperatury: 40°C - 1100°C
Czasy przystanków: od 0min do 9g59min
Program. szybkość nagrzewania: od 1 do 20 [°C/min]

