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Muhvelahi XKL15 on sobilik: erinevate materjalide põletamiseks, degaseerimiseks, 
eelsoojendamiseks, kõvendamiseks, karastamiseks, metallide lõõmutamiseks, stabiliseerimiseks, katseteks jne

Efektiivne küttesüsteem.
Küttekehad ümbritsevad kogu ahju sisekambrit, et tagada ahjus ühtlane 
kuumutamine. Kütteelementide sisse- ja väljalülitamiseks kasutatakse 
töökindlaid kontaktivabasid releesid.

Väliskest on valmistatud tugevast korrosioonikindlast 
roostevabast terasest. Ahju siseosa on valmistatud 
keraamilisest kiust. 
Lõõmutusahi on kompaktse disainiga. Ahju juhtpaneel 
on käepäraselt paigaldatud esikülje allserva. Ahjul on 
hea asbestivaba isolatsioonikiht, mis tagab väiksema 
energiatarve ja madala pinnatemperatuuri.

Ohutu kasutamine.
Regulaatoril on sisseehitatud häiresignaal, 
mis on reguleeritava kõrvalekalde piiriga, 
mis tagab klassi 3.1 kaitse. Juhtpaneelil on 
lüliti, mis võimaldab ahju sisse ja välja 
lülitada.

Lihtne laadimine!
Käsitsi avatav uks avaneb 
allapoole.

Täpne ja usaldusväärne temperatuuri reguleerimine.
PID elektrooniline kontroller. Seadistatud ja mõõdetud 
temperatuuri selge näiduga digitaalne ekraan. 
Reguleeritav soojendusvahemik. Kütte sisselülituse 
indikaator. Temperatuuri andur on S-termopaar.

lVäljuva õhu kanal
20mm läbimõõduga väljalaskeava on 
ahju tagaosas.

Jalad l 
Muhvelahi on reguleeritava kõrgusega
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TEHNILISED ANDMED

Internal width (mm) 
Internal depth (mm) 
Internal height (mm) 
External width* (mm) 
External depth* (mm) 
External height* (mm) 

Heating power (W) 
Electrical supply 

3500 
230V NlP 50/60Hz 

* Some options may change the sizes of the furnace 
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Nädalaprogrammiga digitaalne taimer

D 
2 kanaliga andmeloger 

Temperatuuri profileerija 

Termopaar K andur pistikugaKaasaskantav paberivaba 
graafiline salvesti 4 või 6 kanalit

www.france-etuves.com 

Non-contractual images and photographs 

D Nädalaprogrammiga digitaalne taimer
Seadke erinevad ahju tööajad igal 
nädalapäeval.
D Temperatuuri profileerija
4 programmi, igas segmendis 16 osa.
Ideaalne, kui peate protsessi käigus 
kuumutama erinevatel temperatuuridel või 
pakkuma järkjärgulisi temperatuurilangusi.

D 2 kanaliga andmeloger 
Salvestab kahe eraldi anduri abil mõõdetud 
temperatuurid.Tarkvara 2 kanaliga andmelogija 
jaoks. Saab seadistada andmelogerit ja saada 
salvestatud andmeid.

D Kaasaskantav paberivaba graafiline salvesti 
Täisvärvides ekraan. Temperatuuri muutuste 
reaalajas jälgimine. USB ja RJ45 pistikutega ning 
4 või 6 pistikuga erinevate andurite jaoks.
D Termopaar K andur pistikuga 

Lisavarustus andmesalvestajatele
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