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·  1800ºC

SOOJUSTUS  
 

LABORATORY & INDUSTRIAL DIVISIONS 
www.fornshobersal.com

OBERSAL 
FURNACES & OVENS TECHNOLOGY

TURVAFUNKTSIOONID 
• Toruahi lülitub anduri rikke korral välja
• Ukse / kaane avamise korral küte peatub

LISAVARUSTUS  

• II turvaklass. Kaitse ülekuumenemise eest
• Sisselaskegaasi sisendklapp
• Vooluhulga mõõtur
• Küsi meilt lisavõimaluste kohta lisaks. Valmistame ka 

eritellimusel tooteid

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

FURNACE CONTROLS

• Juhtseade on ahju all servas või eraldiseisva moodulina
• Kontaktivaba väljundreleega
• PAD digitaalne juhtimine. Mikroprotsessor. Märguande signaal.
• Toruahi lülitub anduri rikke korral turvalisuse huvides välja
• Üld-turvalüliti
• PAD Digital control

• PID parameters

• Non-volatile memory

• Microprocessor-based temperature controls

TORUAHJU KONTROLLSEADMED  

• 1 programm 8 sammu (funktsiooni)
• 4 programmi 15 sammu (funktsiooni)
• 64 funktsiooni
• Andmeloger ja programmeerija suhtlus Ethernet / 

RS232 kaudu

· 30ºC - 2000ºC  ·  1L - 2000L

Manufactured in Barcelona since 1946 · 70 years

http://www.fornshobersal.com/
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SPETSIFIKATSIOON 

Manufactured in Barcelona since 1946 · 70 years OBERSAL 
FURNACES & OVENS TECHNOLOGY

OMADUSED  
• Tugevdatud konstruktsiooniga A-304 roostevast terasest väliskest
• Valmistatud tulekindlatest tedailidest, mis on konstrueeritud vastu pidama äärmuslikele temperatuurimuutustele, ja kasutatud on ka keraamilised 

pasta tüübid, mis sobivad vastavalt iga osa temperatuurile ja töökoormusele
• Väga madala soojusjuhtivuse koefitsiendiga tulekindlad materjalid.
• Avatud ja suletud toruahjud. Lisaks ka vajadusel vertikaal versioonid.

HORISONTAAL TORUAHJUD 
ST  SEERIA · KUNI +1800ºC 
TUGEVA KONSTRUKTSIOONIGA · FIIBERKIUD SOOJUSTUS ISOLATSIOONIGA 

Toruahjud on töökindlad ja sobilikud kasutamiseks pidevas töörežiimis 24/7 
Avatavad ja suletud mudelid

Fully customized solutions by request 

We reserve the right to change technical specifications

http://www.fornshobersal.com/
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OBERSAL 
FURNACES & OVENS TECHNOLOGY

Manufactured in Barcelona since 1946 · 70 years 

HORISONTAAL TORUAHJUD 
ST  SEERIA · KUNI +1800ºC 
TUGEVA KONSTRUKTSIOONIGA · FIIBERKIUD SOOJUSTUS ISOLATSIOONIGA 

Toruahjud on töökindlad ja sobilikud kasutamiseks pidevas töörežiimis 24/7 
Avatavad ja suletud mudelid

SPETSIFIKATSIOON 

Klienditugi: Heatline OÜ
Müük - Paigaldus - Hooldus
Tel. +372 53033990


