For metal industry > Chamber furnaces
HEAT TREATMENT CHAMBER FURNACE FCF-V500C

Type
Max. temp [ °C]
Volume [dm3]
Power [kW]
Supply voltage [V~]
Chamber dimensions [mm] width x height x depth
Overall dimensions [mm] width x height x depth

FCF-V500C
1100
500
69
400/3N
650 x 350 x 1500
1590 x 1715 x 2200

Firma nasza oferuje nowoczesne komorowe piece do obróbki cieplnej metali, które znajdują
zastosowanie zarówno w laboratoriach jak i w zakładach przemysłowych. Wykonanie
komory z wysokogatunkowych materiałów izolacyjnych oraz zastosowanie ogrzewania ścian
bocznych, trzonu i drzwi pieca, czyni komorę grzejną stabilną temperaturowo, co tak
niezbędne jest w procesach obróbki cieplnej wysokogatunkowych stali konstrukcyjnych i
narzędziowych. Dla zredukowania utleniania wsadu w czasie wygrzewania, oferujemy
wykonanie pieców z układem zasilania komory pieca w gaz ochronny.
Wyposażenie standardowe pieców:
programator temperatury (10 programów), czujnik temperatury typ S, drzwi uchylne do
góry, ceramiczna płyta trzonowa, wizjer w drzwiach pieca, otwór wylotowy w tylnej ścianie
pieca.
Wyposażenie specjalne:
żaroodporna metalowa płyta trzonowa, niezależny zestaw pomiaru temperatury: przenośny
lub stały, rejestrator temperaturykomputerowy zestaw sterujący z oprogramowaniem,
sterowanie z dotykowego panelu sterującego, dodatkowe – stałe punkty pomiaru
temperatury, wózek załadowczy, wanna hartownicza
M-PROGRAMATOR TEMPERATURY

Jeden czteroznakowy i dwa pojedyncze wyświetlacze umożliwiają
łatwy odczyt temperatury rzeczywistej obiektu i parametrów zadanych. Dzięki
możliwości zaprogramowania czasu opóźnionego startu jak również czasu wygrzewania,
tzn.utrzymania temperatury pieca przez określony czas, możliwe jest automatyczne
przeprowadzenie cyklu wypału bez nadzoru. Daje to możliwość pracy np. w czasie
obowiązywania taryfy nocnej na energię elektryczną lub wcześniejsze nagrzanie pieca do
wymaganej temperatury unikając niepotrzebnych przestojów w pracy. Posiada możliwość
programowania czasu (czyli szybkości) dojścia do zadanej temperatury. Cechuje się
możliwością zaprogramowania 10 etapów w każdym programie pracy, przy czym przez
etap rozumie się temperaturę zadaną, czas dojścia do tej temperatury oraz czas
wygrzewania w temperaturze zadanej. Umożliwia to kształtowanie dowolnej krzywej
wypału dla danego urządzenia grzewczego ze zmiennymi odcinkami przyrostu lub
opadania temperatury w czasie.
If you have any questions please contact us:
tel. 32 47 07 495
tel./fax 32 47 07 502
e-mail: czylok@czylok.com.pl

