Tillval Kammarugn
Manuell zonstyrning (från modell N 100)
I samband med golvvärmen kan den valfria styrningen P470 manuell styra en andra uppvärmningszon. Som vanligt
ställer du in din brännkurva i controllern. När Du upptäcker att jämnheten av temperaturen behöver förändras
uppifrån och ned så kan du helt enkelt justera detta manuellt för att anpassa den till nästa bränning.
Motorstyrd tilluftslucka
När det kemiskt bundna vatten under bränningen har drivits ut ur keramiken (max. 600 °C), skall ugnens tilluftslucka
stängas för att förhindra luftdrag och för att säkra en bra temperaturutjämning i det övre temperaturområdet.
Nabertherm kammarugnar med värme på tre och fem sidor (NW 150 - NW 300, N 100.. - N 300.., N 140 E - N 280 E)
levereras som standard med en torkningsfunktion där tilluftluckan stängs automatiskt när den inställda temperaturen
har uppnåtts. Som alternativ kan ugnen också utrustas med en motorstyrd tilluftlucka. Luckan kan öppnas och
stängas programavhängigt via en särskild controller-funktion. Denna särskilda funktion rekommenderas i synnerhet
om luckan ska öppnas automatiskt för snabbare kylning.
Kylfläkt
För snabbare nedkylning kan man även installera en kylfläkt som finns som tillval. Kylfläkten aktiveras och
frånkopplas segmentvist via en särskild controller-funktion.
Utsugshuv i rosttfritt stål (från modell NW 440, N 440 - N 660/H, N 500 E)
Utsugshuven i rosttfritt stål kan levereras för ugnar som har en frånluftlucka. Ånga och gas från frånluftluckan samlas
under huven och förs bort i riktning uppåt. Huven ansluts till kundens frånluftrörledning med en diameter på 150 mm.
Gångjärn till vänster
Understativ i specialhöjd
Understativ med rullar (N 100 - N 300, N 140 E - N 280 E)
Underredet på rullar levereras med tvår styrrullar och två fasta rullar. Underredet kortas så mycket att ugnens
beskickningshöjd inte förändras.
Lastningsenhet för kammarugnar.
Enheten körs in i ugnen med påliggande stapel och en palettlyftarvagn. Passande för lyftvagnar med en gaffelbredd
på maximala 520 mm. Max. beskickningsvikt är 150 kg.
Lyftvagn för beskickningsunderrede
Gaffeln har en bredd på 520 mm och en längd på 1150 mm

Lyftvagn med påmonterad lastningsställning

Extraplattor och extrastöd för bättre stapling av gods. Anpassade enheter till brännmedel för varje ugnsmodell.

Uppställningsservice
Som ett alternativ till leverans per spedition, erbjuder vi även inom de flesta europeiska länderna, leverans direkt till
uppställningsplatsen. Kvalificerad personal kan på mycket kort tid transportera ugnen till uppställningsplatsen.

Leverans till uppställningsplatsen inkl.
driftsinstruktioner för den nya ugnen
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