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Made in Germany
Firma Nabertherm, zatrudniająca na całym świecie 500 pracowników, od 70 lat tworzy i produkuje piece
przemysłowe przeznaczone do najrozmaitszych zastosowań. Jako producent, dysponuje ona wyjątkowo szerokim i
bogatym asortymentem pieców. Sukces przedsiębiorstwa dokumentuje świetny projekt, wysoka jakość i atrakcyjne
ceny u 150 000 klientów w ponad 100 krajach świata. Duża dokładność produkcji i szeroka oferta standardowych
pieców gwarantują krótki czas dostawy.
Standardy jakości i niezawodności
Firma Nabertherm oferuje nie tylko szeroki asortyment standardowych pieców. Profesjonalna inżynieria połączona z
produkcją na miejscu pozwala na projektowanie i konstruowanie indywidualnych instalacji do procesów termicznych,
wyposażonych w technikę transportu i przyrządy do załadunku. Kompleksowe procesy produkcji z zakresu techniki
cieplnej są realizowane za pomocą właściwych rozwiązań systemowych.

Front ze strukturalnej stali szlachetnej

Innowacyjna technika sterowania, regulacji i automatyzacji firmy Nabertherm umożliwia kompleksowe sterowanie
oraz kontrolę i dokumentowanie procesów. Decydująca zaletę w zakresie konkurencyjności stanowi wprowadzenie
konstrukcji instalacji aż do samych szczegółów, zapewniających – obok wysokiej równomierności temperatury i
wydajności pod względem energetycznym – również wysoką trwałość.
Ogólnoświatowa dystrybucja - blisko klienta
Atutem Nabertherm jest bycie jednym z największych oddziałów R&D w przemyśle piecowym. Połączenie centralnej
produkcji w Niemczech oraz dystrybucji i serwisu w pobliżu klienta daje nam przewagę nad konkurencją i pozwala
sprostać Państwa wymaganiom. Wieloletni partnerzy dystrybucyjni oraz własne spółki dystrybucyjne we wszystkich
większych krajach na świecie gwarantują indywidualną obsługę i doradztwo na miejscu. Piece i urządzenia piecowe
znajdują się u klientów referencyjnych również w Państwa okolicy.
Duże centrum testowe dla klientów
Jaki piec będzie najlepszy do tego specyficznego procesu? Odpowiedź na to
pytanie nie zawsze jest prosta. Z tego powodu uruchomiliśmy jedyne w swoim
rodzaju, duże i nowoczesne centrum testowe, udostępniające klientom szeroki
wybór pieców do testowania.
Obsługa klienta i części zamienne
Nasi eksperci z zespołu obsługi klienta są do Państwa dyspozycji na całym
świecie. Dzięki szerokiej ofercie produkcyjnej większość części zamiennych
możemy dostarczyć z magazynu w ciągu jednego dnia lub wyprodukować je,
dotrzymując krótkiego czasu dostawy.
Doświadczenie w wielu obszarach zastosowania obróbki cieplnej
Poza piecami laboratoryjnymi oferta firmy Nabertherm obejmuje szeroki asortyment pieców standardowych i
instalacji do najróżniejszych zastosowań. Modułowa konstrukcja naszych produktów pozwala w przypadku wielu
aplikacji na rozwiązanie problemu za pomocą pieca standardowego bez konieczności kosztownego dostosowania go
do indywidualnych potrzeb klienta.
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Piec wysokotemperaturowy z podnoszonym stołem do 1650 °C z układem szybkiego chłodzenia
do spiekania przejrzystego tlenku cyrkonu

Piec wysokotemperaturowy z podnoszonym
trzonem LHT 01/17 LB Speed wyposażony
w układ szybkiego chłodzenia

Piec wysokotemperaturowy z podnoszonym trzonem LHT 02/17 LB Speed
wyposażony w układ szybkiego chłodzenia

Dzięki maksymalnej temperaturze do 1650 °C piec do wysokiej temperaturowy z systemem podnoszonego dna jest
optymalnym rozwiązaniem do spiekania przezroczystego tlenku cyrkonu. Napędzany silnikiem podnoszony stół znacznie
ułatwia załadunek pieca do wysokiej temperatury. Obwodowe ogrzewanie komory pieca zapewnia bardzo równomierny
rozkład temperatury.

Pojemnik załadowczy, dwie płaszczyzny do
LHT 02/17 LB Speed

Zestaw startowy do jednej płaszczyzny do
LHT 01/17 LB Speed
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Specjalne elementy grzewcze wykonane z dwukrzemku molibdenu w znacznym stopniu eliminują skutki wzajemnych
reakcji chemicznych zachodzących między wsadem i podzespołami pieca. Spiekane detale są umieszczane w
pojemnikach załadowczych wykonanych z ceramiki technicznej. W piecu LHT 01/17 LB Speed można użyć maks. 2
pojemników załadowczych zawierających łącznie nie więcej niż 15 pojedynczych koron na każdej powierzchni. Piec
LHT 02/17 LB Speed ma miejsce na maks. 3 pojemniki załadowcze zawierające nie więcej niż 25 pojedynczych koron na
każdej powierzchni, co gwarantuje dużą wydajność.
Piec z podnoszonym dnem do wysokich temperatur dodatkowo ma funkcję suszenia i szybkiego chłodzenia. W celu
usunięcia resztek wilgoci piec podczas nagrzewania do określonej temperatury tworzy otwartą szczelinę, przez którą
w sposób bezpieczny jest usuwana wilgoć. W celu przyspieszonego chłodzenia piec jest otwierany automatycznie,
stopniowo, w sposób sterowany programowo. Zależnie od stosowanego wsadu i pojemników załadowczych ten rodzaj
pieca do wysokich temperatur umożliwia uzyskanie całkowitego czasu cyklu krótszego niż 2,5 godziny. Piec można
indywidualnie programować dla krzywych spiekania wymaganych przez prawie wszystkich producentów cyrkonu.

Temperatura [°C]

LHT ../17 LB Speed - czasy nagrzewania i chłodzenia

LHT 01/17 LB Speed bez funkcji szybkiego chłodzenia
LHT 01/17 LB Speed z funkcją szybkiego chłodzenia
LHT 02/17 LB Speed bez funkcji szybkiego chłodzenia
LHT 02/17 LB Speed z funkcją szybkiego chłodzenia

Czas [h]

Tmax 1650 °C
Komora pieca o pojemności 1 lub 2 l, stół o dużej powierzchni
Wysokiej jakości elementy grzewcze z dwukrzemku molibdenu zapewniają wszechstronną ochronę przed skutkami
reakcji chemicznych zachodzących między wsadem i elementami grzewczymi
Estetyczna, dwuścienna obudowa wykonana z blach ze stali nierdzewnej
Stosowane są wyłącznie materiały izolacyjne, które nie są klasyfikowane jako rakotwórcze
zgodnie z TRGS 905 (klasa 1 lub 2)
Doskonała równomierność temperatury dzięki wielokierunkowemu ogrzewaniu komory pieca
Dostawa obejmuje zestaw startowy do załadunku jednej powierzchni; dla pozostałych
powierzchni jest to wyposażenie opcjonalne
Precyzyjny silnikowy napęd pasowy stołu obsługiwany za pomocą przycisków
Funkcja szybkiego chłodzenia z automatycznym, stopniowym otwieraniem pieca, począwszy
od zadanej temperatury
Wylot powietrza w stropie pieca
Termoelementy typu S
Sterownik P480 z pamięcią 50 programów, w tym 2 programów wzorcowych
Automatyczne opuszczanie stołu do szybkiego chłodzenia
Nadaje się do spiekania półwyrobów pochodzących od wszystkich wiodących producentów
Funkcją suszenia: W momencie uruchomienia programu stół przesuwa się na pozycję
suszenia, natomiast przy temperaturze 500 °C stół zamyka się automatycznie
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem w oparciu o instrukcję obsługi
NTLog Basic do controllera firmy Nabertherm: zapis danych procesowych w pamięci USB
Opis układu regulacji: zob. strona 22
Wyposażenie dodatkowe
Ogranicznik temperatury z regulowaną temperaturą wyłączania zapewnia termiczną klasę ochrony 2 zgodnie
z EN 60519-2 i pełni funkcję zabezpieczenia pieca i wsadu przed nadmierną temperaturą
Pojemniki załadowcze ustawiane jeden na drugim zapewniają możliwość załadunku na dwóch lub trzech powierzchniach
(zależnie od modelu): zob. strona 9
Sterowanie procesami i dokumentacja za pomocą pakietu oprogramowania VCD w celach związanych z monitorowaniem
i sterowaniem: zob. strona 23

Model

Tmax
Wymiary wewn. w mm
Pojemność Maksymalne
Wymiary zewn. w mm1
°C
wl
jednostki
Szer.
Głęb.
Wys.
szer.
głęb.
wys.
LHT 01/17 LB Speed
1650
145
180
100
1
30
350
590
680
LHT 02/17 LB Speed
1650
185
180
185
2
75
390
590
765
*Te piece są dostępne w wersji zasilanej prądem 200 V, 208 V, 220 V - 240 V, 1/N/PE lub 2/PE
1
Wymiary zewnętrzne mogą być inne w zależności od zabudowanego wyposażenia dodatkowego. Wymiary na zamówienie.

Moc w
kW
2,2
3,4

Zasilanie
elektryczne*
1-fazowe
1-fazowe

Ciężar
w kg
40
50

Minuty
do Tmax
85
75
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Piece wysokotemperaturowe 1650 °C
do spiekania przejrzystego tlenku cyrkonu

LHT 01/17 D

LHT 03/17 D

Te piece wysokotemperaturowe są optymalnie dostosowane do spiekania mostów i koron z przeźroczystego tlenku
cyrkonu. Odkryte specjalne elementy grzewcze wykonane z dwukrzemku molibdenu zapewniają bardzo dobrą
ochronę przed skutkami reakcji chemicznych zachodzących między wsadem a wyposażeniem pieca. Mosty i korony
są umieszczane w ceramicznych pojemnikach załadowczych. Te piece wysokotemperaturowe wyróżnia przede
wszystkim bardzo dobry stosunek ceny do parametrów pracy. Piece można indywidualnie programować dla krzywych
spiekania zalecanych przez prawie wszystkich producentów cyrkonu.

Nastawny ogranicznik temperatury
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Tmax 1650 °C
Komora pieca o pojemności 1 lub 4 l
Specjalne elementy grzewcze z dwukrzemku molibdenu zapewniają bardzo dobrą ochronę przed skutkami reakcji
chemicznych zachodzących między wsadem i elementami grzewczymi
Obudowa o podwójnej ścianie wykonana z blach strukturalnych ze stali nierdzewnej z dodatkowym chłodzeniem
dla niskich temperatur zewnętrznych
Stosowane są wyłącznie materiały izolacyjne, które nie są klasyfikowane jako rakotwórcze zgodnie z TRGS 905
(klasa 1 lub 2)
Wersja z drzwiami podnośnymi otwieranymi do góry – zajmuje niewiele miejsca
Dostawa obejmuje zestaw startowy do załadunku jednej powierzchni; dla pozostałych powierzchni jest to
wyposażenie opcjonalne
Bezstopniowa regulacja zasuwy do regulacji powietrza zasilającego

Temperatura [°C]

LHT ../17 D czasy nagrzewania i chłodzenia

LHT 01/17 D
LHT 03/17 D
Czas [h]

We wnętrzu pieca mogą być umieszczone dwa lub trzy pojemniki załadowcze (odpowiednio dla modeli
LHT 01/17D i LHT 03/17D); zależnie od modelu na każdej powierzchni może być umieszczonych 15 lub 25
pojedynczych koron
Wylot powietrza w stropie pieca
Termoelementy typu S
Dokładne sterowanie temperaturą również w dolnym zakresie temperatury w celu przeprowadzenia suszenia
Sterownik P480 (LHT 01/17 D) lub P470 (LHT 03/17 D) z pamięcią 50 programów
Rozdzielnica ze stałym sterowaniem elementami grzejnymi
Nadaje się do spiekania półwyrobów pochodzących praktycznie od wszystkich wiodących producentów
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem w oparciu o instrukcję obsługi
NTLog Basic do controllera firmy Nabertherm: zapis danych procesowych w pamięci USB
Opis układu regulacji: zob. strona 22

Zestaw startowy do pieca
wysokotemperaturowego LHT 01/17 D

Wyposażenie dodatkowe
Ogranicznik temperatury z regulowaną temperaturą wyłączania zapewnia termiczną klasę ochrony 2 zgodnie z
EN 60519-2 i pełni funkcję zabezpieczenia pieca i wsadu przed nadmierną temperaturą
Pojemniki załadowcze ustawiane jeden na drugim zapewniają możliwość załadunku na dwóch lub trzech powierzchniach
(zależnie od modelu): zob. strona 9
Sterowanie procesami i dokumentacja za pomocą pakietu oprogramowania VCD w celach związanych z
monitorowaniem i sterowaniem: zob. strona 23
Pojemnik załadowczy, dwie płaszczyzny do
pieca wysokotemperaturowego LHT 03/17 D

Model

Tmax
Wymiary wewn. w mm
Pojemność Maksymalne
Wymiary zewn. w mm3
°C
szer.
głęb.
wys.
wl
jednostki
Szer.
Głęb.
Wys.2
LHT 01/17 D
1650
110
120
120
1
30
385
425
525+195
LHT 03/17 D
1650
135
155
200
4
75
470
630
770+260
1
W pustym, zamkniętym piecu i przy przyłączu 230 V1/N/PE lub 400 V 3/N/PE
2
Z otwartymi drzwiami podnośnymi
3
Wymiary zewnętrzne mogą być inne w zależności od zabudowanego wyposażenia dodatkowego. Wymiary na zamówienie.

Moc w
Zasilanie
Ciężar
Minuty
kW
elektryczne*
w kg
do Tmax1
2,2
1-fazowe
28
10
3,0
1-fazowe
75
60
*Te piece są dostępne w wersji zasilanej prądem
200 V, 208 V, 220 V - 240 V, 1/N/PE lub 2/PE
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Piec wysokotemperaturowy z ogrzewaniem prętami SiC
do spiekania tlenku cyrkonu w temperaturze maks. 1550 °C

LHTCT 01/16

Piec w wersji ze stołem i z prętami grzewczymi z SiC oferuje porównywalne zalety w zakresie ceny i
osiągów również przy spiekaniu nieprzeźroczystego tlenku cyrkonu o temperaturze roboczej do 1500 °C.
W porównaniu z innymi modelami w tym przypadku koszty wymiany elementów grzewczych są wyższe.
Dzięki dużej komorze grzewczej i krótkim czasom nagrzewania model ten nadaje się szczególnie
dobrze do obróbki CAD/CAM tlenku cyrkonu. Sterownik pieca można dowolnie programować w celu
dostosowania procesu spiekania tlenku cyrkonu do indywidualnych potrzeb. Piec wysokotemperaturowy
jest przeznaczony do zasilania jednofazowego.
LHTCT 01/16

Komora pieca z wysokiej jakości materiału
włóknistego i umieszczonych po obu
stronach prętów grzewczych SiC

Zestaw startowy do pieca
wysokotemperaturowego LHTCT 01/16

Model

Tmax 1550 °C
Temperatura robocza wynosi 1500 °C, w przypadku wyższej temperatury roboczej należy spodziewać się większego zużycia
Przyłącze 1-fazowe (LHTCT 01/16)
Obudowa o podwójnej ścianie wykonana z blach strukturalnych ze stali nierdzewnej z dodatkowym chłodzeniem dla niskich
temperatur zewnętrznych
Stosowane są wyłącznie materiały izolacyjne, które nie są klasyfikowane jako rakotwórcze zgodnie z TRGS 905 (klasa 1 lub 2)
Dostawa obejmuje zestaw startowy do załadunku jednej powierzchni; dla pozostałych powierzchni jest to wyposażenie
opcjonalne
Bezstopniowa regulacja zasuwy do regulacji powietrza zasilającego
Termoelementy typu S
Kontroler C450, dowolna możliwość programowania
Rozdzielnia z przekaźnikiem półprzewodnikowym dostosowana pod względem mocy do obróbki prętów SiC
Łatwa wymiana prętów grzewczych
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem w oparciu o instrukcję obsługi
NTLog Basic do controllera firmy Nabertherm: zapis danych procesowych w pamięci USB
Opis układu regulacji: zob. strona 22
Wyposażenie dodatkowe
Ogranicznik temperatury z regulowaną temperaturą wyłączania zapewnia termiczną klasę ochrony 2 zgodnie
z EN 60519-2 i pełni funkcję zabezpieczenia pieca i wsadu przed nadmierną temperaturą
Prostokątne pojemniki załadowcze ustawiane w stosie zapewniają możliwość załadunku na dwóch płaszczyznach (po 15
pojedynczych koron na każdej z nich): zob. strona 9
Pokrywa górnego pojemnika załadowczego
Sterowanie procesami i dokumentacja za pomocą pakietu oprogramowania VCD w celach związanych z monitorowaniem i
sterowaniem: zob. strona 23

Tmax
Wymiary wewn. w mm
Pojemność Maksymalne
Wymiary zewn. w mm4
°C
szer.
głęb.
wys.
wl
jednostki
Szer.
Głęb.
Wys.1
LHTCT 01/16
1550
110
120
120
1,5
30
340
300
460 + 195
LHTCT 03/16
1550
120
210
120
3,0
60
400
535
530 + 215
*Te piece są dostępne w wersji zasilanej prądem 200 V, 208 V, 220 V - 240 V, 1/N/PE lub 2/PE
2
W pustym, zamkniętym piecu i przy przyłączu 230 V1/N/PE lub 400 V 3/N/PE
4
Wymiary zewnętrzne mogą być inne w zależności od zabudowanego wyposażenia dodatkowego. Wymiary na zamówienie.
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Moc
w kW
3,5
9,0

Zasilanie
Ciężar
Minuty
elektryczne*
w kg
do Tmax2
1-fazowe
18
40
3-fazowe3
40
40
1
Z otwartymi drzwiami podnośnymi
3
Grzanie tylko dwufazowe

Akcesoria do pieców spiekalniczych

Zestaw startowy, Ø 115 mm
Numer artykułu: 699001066

Miska do spiekania, Ø 115 mm
Numer artykułu: 699001054

Pierścień dystansowy z otworami wentylacyjnymi
Numer artykułu: 699001055

Pojemnik załadowczy do pieców spiekalniczych LHT 02/17 LB Speed, LHTCT 03/16 i LHT 03/17 D
Do załadunku produktów z tlenku cyrkonu zaleca się stosować pojemnik załadowczy. Pojemnik załadowczy składa się generalnie z miski do spiekania
(część dolna) i pierścienia dystansowego z otworami wentylacyjnymi. Materiał jest wysoce odporny na zmiany temperatury i umożliwia stosowanie również w
przypadku krótkich czasów nagrzewania i schładzania.
Podczas załadunku produktów do pieca należy uważać, aby dolny pojemnik załadowczy był zawsze ustawiony na pierścieniu dystansowym. Gwarantuje
to, że pod tym pojemnikiem może cyrkulować powietrze, co zapewnia lepszą równomierność temperatury przy wsadzie. Zaleca się zakryć górny pojemnik
załadowczy dodatkową miską do spiekania pełniącą funkcję pokrywy.
Zestaw startowy zawiera pojemnik załadowczy, pierścień dystansowy (podstawa) i dodatkową miskę do spiekania (osłona). Zastosowanie dodatkowych
pojemników załadowczych (miska do spiekania i pierścień dystansowy) umożliwia załadunek produktów na innych piętrach. Oba modele pieca są
przeznaczone do maksymalnie trzech pojemników załadowczych.
Liczba wymaganych płaszczyzn załadunku:
1 płaszczyzna: Zestaw startowy z 2 miskami do spiekania i 2 pierścieniami dystansowymi
2 płaszczyzny: Zestaw startowy + 1 miska do spiekania + 1 pierścień dystansowy
3 płaszczyzny: Zestaw startowy + 2 miski do spiekania + 2 pierścienie dystansowe

Uchwyt dystansowy z otworami
wentylacyjnymi
Numer artykułu: 699000529

Pojemnik załadowczy z otworami
wentylacyjnymi, 110 × 75 × 30 mm
Numer artykułu: 699000279

Pokrywa pojemnika załadowczego
Numer artykułu: 699000985

Zestaw startowy, prostokątny
Numer artykułu: 699001124

Pojemnik załadowczy do pieców spiekalniczych LHT 01/17 Speed, LHTCT 01/16 i LHT 01/17 D
W celu optymalnego wykorzystania komory pieca produkty umieszczane są w ceramicznych pojemnikach załadowczych. W piecu można układać w stos
maksymalnie dwa pojemniki załadowcze + uchwyt dystansowy. Pojemniki załadowcze i uchwyt dystansowy mają szczeliny umożliwiające lepszą cyrkulację
powietrza. Górną miskę można zamknąć za pomocą pokrywy z ceramiki.
Wskazówka: Opisane wyżej pomocnicze środki do wypalania są przeznaczone do podawania i odbioru wsadu w zimnym stanie. Odbiór
wsadu w gorącym stanie nie jest dozwolony.

Części zamienne do pieców spiekalniczych
Model

Elementy grzewcze

Numer artykułu

Ilustracja

Rura wsporcza

Termoelementy

Sprężyny naciągowe
drzwi podnośnych

Płyta denna

Numer artykułu

Numer artykułu

Numer artykułu

Numer artykułu

LHT 01/17 D
LHT 03/17 D
LHTCT ../16
LHT ../17 LB Speed

4 × 692253380
4 × 692252721
4 × 602212884
4 × 692252721

-

540300384
540300554
540300384
540300554

2 × 691400598
2 × 691400599
2 × 691400598
-

601604420
601604420
-

LT 02/13 CR

2 × 692253400

12 × 692040251

540300257

2 × 691400598

-

Więcej informacji lub oferowanych części zamiennych do naszych pieców do zastosowań stomatologicznych można uzyskać w naszym
dziale części zamiennych, dzwoniąc na numer +49 (4298) 922-474.
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Piec spiekalniczy LT 02/13 CR do stopu chromo-kobaltowego

Piec spiekalniczy LT 02/13 CR wykorzystywany jest do
spiekania stopów kobaltowo-chromowych. Spiekany materiał
umieszczany jest w specjalnym dzwonie do spiekania i
poddawany obróbce cieplnej w atmosferze argonu. Dobre
rezultaty spiekania w niemal pozbawionej tlenu atmosferze
przy niewielkim zużyciu argonu osiągane są dzięki wyjątkowej
konstrukcji i stosowaniu pereł do spiekania.
System jest otwarty i można go dowolnie zaprogramować dla
różnych materiałów o temperaturze spiekania do 1300 °C.
Domyślnie ustawione są dwa programy wzorcowe, które można
modyfikować zależnie od indywidualnych potrzeb klienta. Piec
spiekalniczy LT 02/13 CR jest ponadto zaprojektowany do
podłączenia do sieci jednofazowej.

LT 02/13 CR

Szybkie chłodzenie za pomocą sprężonego
powietrza

Przepływomierz do argonu
Model

Tmax 1300 °C
Temperatura robocza do 1280 °C, zależnie od stosowanego materiału CoCr
Przyłącze 1-fazowe
Stosowane są wyłącznie materiały izolacyjne, które nie są klasyfikowane jako rakotwórcze zgodnie z TRGS 905
(klasa 1 lub 2)
Obudowa o podwójnej ścianie z blach strukturalnych ze stali szlachetnej do niskich temperatur zewnętrznych
System napełniania gazem z zaworem elektromagnetycznym i przepływomierzem
Szybkie chłodzenie za pomocą sprężonego powietrza
Dzwon do spiekania o dobrej izolacji do spiekania maks. 30 jednostek w atmosferze argonu
Perły do spiekania, Ø 1,25 mm (200 g), wchodzą w zakres dostawy
Specjalne obcęgi w zakresie dostawy
Termoelementy typu S
Automatyczna regulacja temperatury i sterowanie zasilaniem gazem za pomocą kontrolera C450 z dowolną
możliwością programowania
Rozdzielnia z przekaźnikiem półprzewodnikowym do sterowania ogrzewaniem
Dwie regulowane ilości gazu do optymalnego sterowania procesem spiekania
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem w oparciu o instrukcję obsługi
NTLog Basic do controllera firmy Nabertherm: zapis danych procesowych w pamięci USB
Opis układu regulacji: zob. strona 22
Wyposażenie dodatkowe
Ogranicznik temperatury z regulowaną temperaturą wyłączania zapewnia termiczną klasę ochrony 2 zgodnie
z EN 60519‑2 i pełni funkcję zabezpieczenia pieca i wsadu przed nadmierną temperaturą
Sterowanie procesami i dokumentacja za pomocą pakietu oprogramowania VCD w celach związanych z
monitorowaniem i sterowaniem: zob. strona 23

Tmax
Wymiary wewn. w mm
Pojemność Maksymalne
Wymiary zewn. w mm5
Moc
Zasilanie
Ciężar
Minuty
°C
szer.
głęb.
wys.
wl
jednostki
Szer.
Głęb.
Wys.1
w kW
elektryczne2
w kg
do Tmax4
LT 02/13 CR
1300
130
120
120
1,9
30
422
320 (4303) 430 + 230
2,2
1-fazowe
25
35
1
2
Z otwartymi drzwiami podnośnymi
Te piece są dostępne w wersji zasilanej prądem 200 V, 208 V, 220 V - 240 V, 1/N/PE lub 2/PE
3
4
Z przyłączem sprężonego powietrza do układu szybkiego chłodzenia

W pustym, zamkniętym piecu i przy przyłączu 230 V1/N/PE lub 400 V 3/N/PE
5
Wymiary zewnętrzne mogą być inne w zależności od zabudowanego wyposażenia dodatkowego. Wymiary na zamówienie.
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Akcesoria do pieca spiekalniczego LT 02/13 CR do stopu chromo-kobaltowego

Zestaw dzwonów do spiekania, Ø 95 × 50 mm
Numer artykułu: 699001186

Dzwon do spiekania w piecu LT 02/13 CR
W przypadku spiekania elementów z metali nieżelaznych w
atmosferze argonu stosuje się dzwon do spiekania o bardzo
wysokiej szczelności. Dzwon ten jest wykonany z wytrzymałego,
odpornego na zużycie węgliku krzemu. Materiał jest umieszczany
w dzwonie do spiekania, po czym spiekany w atmosferze argonu.
Możliwe jest jednoczesne spiekanie maks. 30 detali w jednym
cyklu.
Dobre rezultaty spiekania w niemal pozbawionej tlenu atmosferze
przy niewielkim zużyciu argonu osiągane są dzięki wyjątkowej
konstrukcji i stosowaniu pereł do spiekania.

LT 02/13 CR

Perły do spiekania w piecu LT 02/13 CR
Stosowanie pereł w misce do spiekania zapewnia optymalne wyniki dzięki działaniu redukującemu. Ponadto zapobiega to
przywieraniu i zakleszczaniu się koron oraz mostów w czasie spiekania.
Należy zwrócić uwagę na to, że szkielety i korony są pokryte perłami aż do krawędzi korony, jednak nie mogą znajdować
się wewnątrz korony, gdyż w przeciwnym wypadku mogłoby to utrudniać obkurczanie w czasie spiekania.

Specjalne obcęgi do stopów do załadunku dzwonu do spiekania
Do załadunku i rozładunku pieca przeznaczone są specjalne szczypce. Umożliwiają one łatwe wyjmowanie dzwonu
z komory do spiekania.

Perły do spiekania
Numer artykułu: 699001185

Wskazówka: Opisane wyżej pomocnicze środki do wypalania są przeznaczone do podawania i odbioru
wsadu w zimnym stanie. Odbiór wsadu w gorącym stanie nie jest dozwolony.

Specjalne obcęgi, długość: 250 mm
Numer artykułu: 699001185
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Wyżarzanie odprężające po spiekaniu laserowym

Piec komorowy LH 30/12

System pieca komorowego LH 60/12
ma ręcznie podnoszone drzwi i skrzynkę
gazową dla niepalnego gazu ochronnego i
reakcyjnego

Systemy pieców komorowych LH 15/12 - LH 60/12 są od lat używane z powodzeniem jako piece komorowe PROFI.
Do wyżarzania odprężającego po spiekaniu laserowym stosuje się piece ze skrzynkami gazowymi do podawania
ochronnego gazu niepalnego (np. argonem) i z ręczną armaturą wraz z elektrozaworem zasilania gazowego. Piece
ze skrzynkami gazowymi stanowią korzystną cenowo alternatywę w stosunku do pieców retortowych i nadają się do
wielu procesów. Wsad do wyżarzania jest owijany na czas procesu folią do wyżarzania i hartowania w celu ochrony
przed utlenieniem i odwęgleniem. W przypadku użycia skrzynek gazowych, w celu ochrony izolacji dna pieca przed
obciążeniem mechanicznym, konieczne jest użycie płyt wsadowych.
Tmax 1200 °C
Zalecana temperatura robocza maks. 1100 °C. W przypadku temperatur roboczych do 1150 °C zużycie skrzynek
gazowych jest większe.
Dwuścienna konstrukcja obudowy z tylnym nawiewem zapewniająca niską temperaturę ścian zewnętrznych
Wysoka komora pieca z ogrzewaniem pięciostronnym zapewnia bardzo dobrą równomierność rozkładu temperatury
Elementy grzewcze na rurach nośnych zapewniają niezakłócone promieniowanie ciepła i długą żywotność
Wielowarstwowa izolacja z lekkich kształtek ogniotrwałych i specjalna izolacji tylna
Samonośne sklepienie zapewniające wysoką stabilność i najlepszą możliwą ochronę przed wnikaniem pyłu
Mechanicznie napędzana klapa powietrza wylotowego
Bezstopniowo regulowana zasuwa powietrza wlotowego umieszczona na dnie pieca
Wraz z podstawą
Skrzynki do napełniania gazem do atmosfery gazu ochronnego z dodatkowym termoelementem wsadu typu K
Zawór elektromagnetyczny, sterowany za pomocą funkcji dodatkowej kontrolera P470
Regulacja wsadu do pomiaru temperatury bezpośrednio na wsadzie w skrzynce gazowej
Płyta wsadowa i folie do wyżarzania i hartowania
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem w oparciu o instrukcję obsługi
NTLog Basic do controllera firmy Nabertherm: zapis danych procesowych w pamięci USB
Opis układu regulacji: zob. strona 22
Model

System zasilania gazem do niepalnego
gazu ochronnego lub chemicznie
czynnego, z zaworem odcinającym
i przepływomierzem z zaworem
regulacyjnym, opcjonalnie z zaworem
elektromagnetycznym
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Tmax
Piec

Wymiary wewn. skrzynki do
napełniania gazem, w mm

Pojemność

Wymiary zewn. w mm3

Moc

Zasilanie
Ciężar
elektryczne*

Czas (w minutach) do
uzyskania
1100 °C2

°C
szer.
głęb.
wys.
wl
Szer. Głęb. Wys. w kW
w kg
LH 15/12 System 1200
100
100
100
15
680
860
1230
5,0
3-fazowe1
170
44
3-fazowe1
200
60
LH 30/12 System 1200
170
170
170
30
710
930
1290
7,0
3-fazowe
300
85
LH 60/12 System 1200
250
250
250
60
790
1080 1370
8,0
1
Grzanie tylko dwufazowe
*Informacje dotyczące napięcia zasilania - Strona 22
2
W pustym, zamkniętym piecu i przy przyłączu 230 V1/N/PE lub 400 V 3/N/PE
3
Wymiary zewnętrzne mogą być inne w zależności od zabudowanego wyposażenia dodatkowego. Wymiary na zamówienie.

System pieca komorowego N 7/H ze skrzynią do obróbki
elementów w atmosferze ochronnej

Systemy pieców komorowych N 7/H - N 41/H o płaskiej, ale głębokiej
komorze nadają się szczególnie dobrze do wygrzewania wsadu o niewielkich
wymiarach. Proces w tych piecach daje się tak samo dokładnie prowadzić jak w
przypadku systemów pieców komorowych LH 15/12 - LH 60/12.

Tmax 1150 °C
Zalecana temperatura robocza maks. 1100 °C, przy temperaturach roboczych do 1150 °C należy spodziewać się
większego zużycia skrzynki do napełniania gazem
Głęboka przestrzeń grzewcza pieca ogrzewana z trzech stron z obu bocznych i od spodu
Elementy grzewcze na rurach nośnych zapewniają swobodne promieniowanie ciepła i długą żywotność urządzenia
Podgrzewanie dna chronione przez termoodporne płyty SiC
Wielowarstwowa izolacja z wysokiej jakości cegieł ogniotrwałych w komorze pieca
Otwór wylotowy z boku pieca, a od systemu pieca komorowego N 41/H w tylnej ściance pieca
Systemy pieców komorowych N 7/H - N 17/HR są dostępne w wersji stołowej
W przypadku systemu pieca komorowego N 41/H zestaw obejmuje podstawę
Skrzynki do napełniania gazem do atmosfery gazu ochronnego z dodatkowym termoelementem wsadu typu K
Zawór elektromagnetyczny, sterowany za pomocą funkcji dodatkowej kontrolera P470
Chargenregelung zur Messung der Temperatur direkt an der Charge im Begasungskasten
Płyta wsadowa i folie do wyżarzania i hartowania
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem w oparciu o instrukcję obsługi
NTLog Basic do controllera firmy Nabertherm: zapis danych procesowych w pamięci USB
Opis układu regulacji: zob. strona 22
Więcej informacji dotyczących wyposażenia do eksploatacji z gazem ochronnym na kolejnych stronach.

Model

Tmax

Wymiary wewn. skrzynki do
napełniania gazem, w mm
szer.
głęb.
wys.
180
190
90
180
290
90
180
290
90
180
440
90
280
380
200

Pojemność
wl
9
11
11
17
41

Wymiary zewn. w mm3

Moc

Zasilanie

Ciężar

System pieca komorowego N 41/H
ze skrzynią do obróbki elementów w
atmosferze ochronnej

Skrzynia do obróbki elementów w
atmosferze ochronnej dostępna w zestawie

Minuty

°C
Szer.
Głęb.
Wys.
w kW
elektryczne* w kg do Tmax2
N 7/H System
1150
800
650
600
3,0
1-fazowe
60
180
1150
800
750
600
3,5
1-fazowe
70
180
N 11/H System
1150
800
750
600
5,5
3-fazowe1
70
120
N 11/HR System
1
1150
800
900
600
6,4
3-fazowe
90
120
N 17/HR System
1150
1040
1250
1340
15,0
3-fazowe
260
120
N 41/H System
1
Grzanie tylko dwufazowe
*Informacje dotyczące napięcia zasilania - Strona 22
2
W pustym, zamkniętym piecu i przy przyłączu 230 V1/N/PE lub 400 V 3/N/PE
3
Wymiary zewnętrzne mogą być inne w zależności od zabudowanego wyposażenia dodatkowego. Wymiary na zamówienie.
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Wyposażenie do wyżarzania odprężającego po spiekaniu laserowym
Skrzynki gazowe do modeli pieców LH 15/12 - LH 60/12
Skrzynki gazowe z załadunkiem od góry
Dzięki wysokiej komorze wewnętrznej modele pieców komorowych LH 15/12 - LH 60/12 z zabudowanymi skrzynkami
gazowymi nadają się optymalnie do wyżarzania odprężającego wysokiego wsadu po spiekaniu laserowym detali z
kobalto-chromu. Skrzynki gazowe są wyposażone standardowo w termoelement typu K, którego można użyć do
regulacji temperatury wsadu.
Skrzynka gazowa jest wykonana ze stali żaroodpornej 1.4841 (zgodnej z normą DIN) i można ją stosować
do maksymalnej temperatury 1100 °C. Dla temperatur roboczych do 1150 °C oferujemy skrzynki gazowe
wykonane z materiału 2.4633 (zgodnie z DIN). Pokrywa skrzynki jest uszczelniona włóknem ceramicznym i
ma rygiel zamykający. Skrzynka gazowa ma pokrywę umożliwiającą załadunek od góry oraz wlot i wylot gazu
ochronnego.
Przewód gazu ochronnego wchodzi do skrzynki przez dno. Za pomocą tego przewodu skrzynka jest
napełniana niepalnym gazem ochronnym (np. argonem). Gaz ochronny jest doprowadzany do i wyprowadzany
z pieca z drzwiami odchylanymi w lewo przez kołnierz pieca, natomiast w przypadku pieców z drzwiczkami
podnoszonymi – przez dolny kołnierz pieca. Dostawa zawiera szybkozłącze z przyłączem do węża gazu
ochronnego o średnicy wewnętrznej 9 mm.
W dostawie jest zawarty termoelement typu K, którego można użyć do regulacji temperatury wsadu. Skrzynki
gazowe mogą być używane do temperatur do 1100 °C. Do temperatur do 1150 °C oferujemy skrzynki gazowe
wykonane z materiału o numerze 2.4633 (zgodnie z DIN).

Skrzynka gazowa do pieca z drzwiami
uchylnymi

Nr art.

Piec

Wymiary wewn. w mm
szer.
głęb.
wys.

Wymiary zewn. w mm 1
Szer.
Głęb.
Wys.

631001276
LH 15/..
100
100
100
165
182
166
631001277
LH 30/..
170
170
170
235
252
236
631001278
LH 60/..
250
250
250
315
332
316
Nr art. 601655055, 1 kpl. – sznur uszczelniający z włókna ceramicznego składający się z 5 taśm 610 mm
Przestrzeń robocza = wymiary wewnętrzne skrzynki - 30 mm z każdej strony
Skrzynki większe lub wymiary specjalne – dostępne na zamówienie

Metoda załadunku
skrzynki
Hak pociągowy
Hak pociągowy
Hak pociągowy
1
Bez orurowania

Pojemnik odgazowywujący z załadowaniem od przodu
Pojemnik na prace ułatwiajacy odgazowanie z załadowanie od przodu prowadzenie jak w opisanym
pojemniku na prace ale z załadunkiem z przodu, te pojemniki na prace pozostają w piecu i są wyposażone
w zdejmowalne pokrywki - pokrywy. Po zdjęciu pokrywy pojemnika można bezposrednio z niego wyciagnąć
prace-wsad.

Nr art.

Skrzynka gazowa pozostająca w piecu
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Piec

Wymiary wewn. w mm
szer.
głęb.
wys.

Wymiary zewn. w mm 1
Szer.
Głęb.
Wys.

631001310
LH 15/..
100
100
100
170
148
194
631001311
LH 30/..
170
170
170
240
218
264
631001312
LH 60/..
250
250
250
320
298
344
Nr art. 601655055, 1 kpl. – sznur uszczelniający z włókna ceramicznego składający się z 5 taśm 610 mm
Przestrzeń robocza = wymiary wewnętrzne skrzynki - 30 mm z każdej strony
Skrzynki większe lub wymiary specjalne – dostępne na zamówienie

Metoda załadunku
skrzynki
1
Bez orurowania

Skrzynki gazowe do modeli pieców N 7/H - N 41/H
Skrzynka do napełniania gazem z materiału 1.4841
Skrzynki do napełniania gazem z wlotem i wylotem gazu ochronnego wymagane są do wyżarzania odprężającego
przedmiotów obrabianych ze stopu chromo-kobaltowego po spiekaniu laserowym. Za pośrednictwem rury gazu
ochronnego skrzynka jest napełniana niepalnymi gazami ochronnymi, takimi jak argon.
Skrzynka gazowa wykonana z żaroodpornego materiału 1.4841 (zgodnego z normą DIN) jest
dostarczana wraz z pokrywą, uszczelnioną włóknem ceramicznym, wlotem i wylotem gazu
ochronnego znajdującym się w górnym kołnierzu pieca, profilem uszczelniającym oraz szybkozłączem z
przyłączem węża 3/8“. W dostawie jest zawarty termoelement typu K, którego można użyć do regulacji
temperatury wsadu. Skrzynki gazowe mogą być używane do temperatur do 1100 °C. Dla temperatur do
1150°C oferujemy skrzynki gazowe wykonane z materiału o numerze 2.4633 (zgodnie z DIN).
Skrzynki z przyłączem gazu

Armatura gazowa z elektrozaworem
Wyżej opisana skrzynka gazowa dostarczana jest dodatkowo z ręczną armaturą do zasilania gazem z
zaworem elektromagnetycznym do butli gazowych.
W zakres dostawy wchodzi zawór redukcyjny z dobudowanym miernikiem natężenia przepływu
i nasadzonym manometrem do wskazywania ciśnienia w butli. Zawór jest sterowany za pomocą
dodatkowych funkcji kontrolera. Zamontowany rotametr zapewnia możliwość łatwej kontroli pobieranej
ilości. Ciśnienie wejściowe wynosi 200 bar, natomiast wyjściowe – 4 bar. Zakres dostawy zawiera wąż
przyłączeniowy 3/8˝ o długości 4 m oraz złącze gwintowe do butli gazowej.

Regulacja temperatury wsadu do skrzynki gazowej
Procesy nagrzewania i chłodzenia można indywidualnie dopasować do wsadu w skrzynce gazowania. Temperatura
w skrzynce gazowania jest mierzona przez dodatkowy element termiczny. Za pomocą sterownika P470 porównywana
jest temperatura w komorze pieca oraz temperatura w skrzynce gazowania i następuje regulacja temperatury komory
pieca w sposób zapewniający utrzymanie żądanej krzywej temperatury w skrzynce gazowania.

Folie do wyżarzania/hartowania oraz płyty wsadowe
Do ochrony dna przed obciążeniem mechanicznym wymagane jest zastosowanie płyty wsadowej z materiału 1.4841.
Płyta ta została wyposażona w 3 wyprofilowane krawędzie i jest przystosowana do temperatury maks. (Tmax)
wynoszącej 1100 °C.
Płyta wsadowa

Oferujemy folie do wyżarzania i hartowania do ochrony wsadu przed utlenianiem i odwęglaniem w temperaturze
użytkowej wynoszącej maks. 1200 °C.

Folia ze stali nierdzewnej
15

Piece podgrzewcze
do wypalania mufli i mas zalewowych typu Speed

Piec podgrzewczy L 3/12

Piec do wstępnego wygrzewania L 3/11 z
odlewaną muflą

Te piece podgrzewcze są produktem doskonale nadającym się do codziennej pracy w laboratorium dentystycznym.
Seria łączy w sobie doskonałą jakość i atrakcyjne wzornictwo oraz długą żywotność. Piece podgrzewcze optymalnie
nadają się do wypalania mufli i mas zalewowych typu Speed. Bez dodatkowych kosztów można opcjonalnie
wyposażyć piece w drzwi podnoszone lub uchylne. Piece podgrzewcze są wyposażone w izolację włóknistą do pracy
w temperaturze 1100 °C lub 1200 °C.

Bezstopniowa regulacja zasuwy do
regulacji powietrza zasilającego

Nastawny ogranicznik temperatury
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Tmax 1100 °C lub 1200 °C
Podgrzewanie obu stron przez ceramiczne płyty grzewcze w celu zapewnienia optymalnie równomiernej
temperatury
Ceramiczne płyty grzewcze ze zintegrowanym drutem grzejnym, zabezpieczone przed bryzgami i gazami
wylotowymi, łatwe w wymianie
Stosowane są wyłącznie materiały izolacyjne, które nie są klasyfikowane jako rakotwórcze zgodnie z TRGS 905
(klasa 1 lub 2)
Obudowa z blach strukturalnych ze stali szlachetnej
Dwuściankowa obudowa w celu uzyskania niskiej temperatury zewnętrznej i większej stabilności
Opcjonalnie z drzwiami uchylnymi (L), które mogą pełnić funkcję półki, lub bez dopłaty z drzwiami podnoszonymi
(LT), przy których strona gorąca jest odwrócona od operatora
Regulowany otwór dolotowy w drzwiach (patrz ilustracja)
Otwór powietrza odlotowego w tylnej ścianie pieca
Cicha praca ogrzewania z przekaźnikiem półprzewodnikowym
Kontroler B410
Liczba możliwych do zamontowania mufli w różnych modelach: zob. strona 17
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem w oparciu o instrukcję obsługi
NTLog Basic do controllera firmy Nabertherm: zapis danych procesowych w pamięci USB
Opis układu regulacji: zob. strona 22
Wyposażenie dodatkowe
Komin odciągowy, komin odciągowy z wentylatorem lub katalizatorem (poza L 1 i L 15). W przypadku wypalania
mufli i stosowania mas zalewowych typu Speed zalecamy stosowanie katalizatora
Ogranicznik temperatury z regulowaną temperaturą wyłączania zapewnia termiczną klasę ochrony 2 zgodnie
z EN 60519-2 i pełni funkcję zabezpieczenia pieca i wsadu przed nadmierną temperaturą

Temperatura [°F]

Temperatura [°C]

L 9/12 czasy nagrzewania i chłodzenia

Czas [h]

Nagrzewanie
Chłodzenie
Piec podgrzewczy LT 5/12

Przyłącze gazu ochronnego do płukania pieca niepalnymi gazami ochronnymi lub gazami chemicznie czynnymi
(połączenie z kominkiem odciągowym, wentylatorem lub katalizatorem niemożliwe)
Ręczny lub automatyczny system zasilania gazem
Inne akcesoria: zob. strona 20
Sterowanie procesami i dokumentacja za pomocą pakietu oprogramowania VCD w celach związanych z
monitorowaniem i sterowaniem: zob. strona 23
Maksymalny załadunek muflami
Tabela zawiera informacje o maksymalnej liczbie mufli, które można umieścić w różnych piecach podgrzewczych.
LT 3/..
Model
LE 1
LE 2
LE 6
LE 14
L 1
L 3
L 5
L 9
L 15
N 7/H
N 11/H, N 11/HR
N 17/HR
Model
L, LT 3/11
L, LT 5/11
L, LT 9/11
L, LT 15/11

Tmax
°C
1100
1100
1100
1100

Wielkość 1 × (Ø 37 mm)
6
8
20
35
6
12
20
36
54
42
63
91
Wymiary wewn. w mm
szer.
głęb.
wys.
160
140
100
200
170
130
230
240
170
230
340
170

Typ mufli
Wielkość 3 × (Ø 55 mm) Wielkość 6 × (Ø 72 mm)
4
1
6
2
9
4
20
12
4
1
6
2
9
4
16
9
24
12
20
9
28
14
43
20

Pojemność
wl
3
5
9
15

Wymiary zewn. w mm3
Szer. Głęb.
Wys.1
385
330 405+155
385
390 460+205
415
455 515+240
415
555 515+240

Moc
w kW
1,2
2,4
3,0
3,5

Wielkość 9 × (Ø 88 mm)
1
2
2
6
1
2
2-3
4
6
6
11
15

Zasilanie
Ciężar
elektryczne* w kg
1-fazowe
20
1-fazowe
30
1-fazowe
35
1-fazowe
40

L
1/12 1200
90
115
110
1
250
265
340
1,5
1-fazowe
10
L, LT 3/12 1200
160
140
100
3
385
330 405+155
1,2
1-fazowe
20
L, LT 5/12 1200
200
170
130
5
385
390 460+205
2,4
1-fazowe
30
L, LT 9/12 1200
230
240
170
9
415
455 515+240
3,0
1-fazowe
35
L, LT 15/12 1200
230
340
170
15
415
555 515+240
3,5
1-fazowe
40
*Te piece są dostępne w wersji zasilanej prądem 110 - 120 V (do 1,5 kW) lub 200 - 240 V, 1/N/PE lub 2/PE
1
Z otwartymi drzwiami podnośnymi
2
W pustym, zamkniętym piecu i przy przyłączu 230 V1/N/PE lub 400 V 3/N/PE
3
Wymiary zewnętrzne mogą być inne w zależności od zabudowanego wyposażenia dodatkowego. Wymiary na zamówienie.

LT 5/..

Minuty
do Tmax2
60
60
75
95
25
75
75
90
110
LT 9/..
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Kompaktowe piece podgrzewcze

Temperatura [°F]

Temperatura [°C]

LE 6/11 czasy nagrzewania i chłodzenia

Czas [h]
Nagrzewanie
Chłodzenie

Piec podgrzewczy LE 6/11

Piec podgrzewczy LE 1/11

Kompaktowe piece podgrzewcze są optymalnie dostosowane do pracy w laboratorium dentystycznym i
charakteryzują się bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości. Cechują się bardzo krótkim czasem nagrzewania i
atrakcyjnym wzornictwem. Wyznaczniki jakości, takie jak dwuściankowa obudowa ze stali szlachetnej, kompaktowa
lekka konstrukcja i elementy grzewcze w rurach ze szkła kwarcowego, sprawiają, że ten piec podgrzewczy jest
właściwym wyborem w przypadku zastosowań stomatologicznych.
Tmax 1100 °C, temperatura robocza 1050 °C
Podgrzewanie obu stron przez elementy grzewcze w rurach ze szkła kwarcowego
Łatwa wymiana elementów grzewczych i izolacji
Stosowane są wyłącznie materiały izolacyjne, które nie są klasyfikowane jako rakotwórcze zgodnie z TRGS 905
(klasa 1 lub 2)
Obudowa z blach strukturalnych ze stali szlachetnej
Dwuściankowa obudowa w celu uzyskania niskiej temperatury zewnętrznej i większej stabilności
Drzwi uchylne, mogące pełnić funkcję półki
Wylot powietrza w tylnej ścianie
Cicha praca ogrzewania z przekaźnikiem półprzewodnikowym
Kompaktowe wymiary i niewielki ciężar
Kontroler R7
Oszczędność miejsca dzięki kontrolerowi umieszczonemu pod drzwiami
Liczba możliwych do zamontowania mufli w różnych modelach: zob. strona 17
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem w oparciu o instrukcję obsługi
Opis układu regulacji: zob. strona 22
Wyposażenie dodatkowe
Komin odciągowy, komin odciągowy z wentylatorem lub katalizatorem (poza LE 1 i LE 2). W przypadku wypalania
mufli i stosowania mas zalewowych typu Speed zalecamy stosowanie katalizatora
Inne akcesoria: zob. strona 20

Model

Maksymalny załadunek muflami: zob.
strona 17
18

Tmax
Wymiary wewn. w mm
Pojemność
Wymiary zewn. w mm2
Moc
Zasilanie
Ciężar
Minuty
°C
szer.
głęb.
wys.
wl
Szer. Głęb. Wys.
w kW
elektryczne* w kg
do Tmax1
LE 1/11
1100
90
115
110
1
290
280
410
1,5
1-fazowe
10
10
330
385
410
1,8
1-fazowe
10
25
LE 2/11
1100
110
180
110
2
390
435
470
1,8
1-fazowe
18
35
LE 6/11
1100 170
200
170
6
440
535
520
2,9
1-fazowe
25
40
LE 14/11
1100 220
300
220
14
*Te piece są dostępne w wersji zasilanej prądem 110 - 120 V lub 200 - 240 V, 1/N/PE lub 2/PE
1
W pustym, zamkniętym piecu i przy przyłączu 230 V1/N/PE lub 400 V 3/N/PE
2
Wymiary zewnętrzne mogą być inne w zależności od zabudowanego wyposażenia dodatkowego. Wymiary na zamówienie.

Piece podgrzewcze z izolacją kamienną

Dzięki izolacji kamiennej i wytrzymałej konstrukcji
stołowej piece podgrzewcze doskonale nadają
się do codziennego użytkowania w laboratorium
dentystycznym. Elementy grzewcze po obu stronach
i w dnie zapewniają doskonałą równomierność
temperatury również w przypadku pełnego
załadowania. Piec podgrzewczy może pełnić funkcję
pieca do wypalania mufli oraz mas zalewowych typu
Speed.

Piec podgrzewczy N 7/H w wersji stołowej

Tmax 1280 °C
Trójstronne podgrzewanie po obu stronach i na dnie
Elementy grzewcze na rurach nośnych zapewniają swobodne promieniowanie ciepła i długą żywotność urządzenia
Podgrzewanie dna chronione przez termoodporną płytę SiC
Wielowarstwowa izolacja z wysokiej jakości cegieł ogniotrwałych w komorze pieca
Wylot powietrza w boku pieca
Kontroler B400
Liczba możliwych do zamontowania mufli w różnych modelach: zob. strona 17
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem w oparciu o instrukcję obsługi
NTLog Basic do controllera firmy Nabertherm: zapis danych procesowych w pamięci USB
Opis układu regulacji: zob. strona 22
Wyposażenie dodatkowe
Komin odciągowy, komin odciągowy z wentylatorem lub katalizator (akcesoria)
Ogranicznik temperatury z regulowaną temperaturą wyłączania zapewnia termiczną klasę ochrony 2 zgodnie
z EN 60519-2 i pełni funkcję zabezpieczenia pieca i wsadu przed nadmierną temperaturą
Przyłącze gazu ochronnego do niepalnych gazów ochronnych lub reakcyjnych
Ręczny lub automatyczny system zasilania gazem
Inne akcesoria: zob. strona 20
Sterowanie procesami i dokumentacja za pomocą pakietu oprogramowania VCD w celach związanych z
monitorowaniem i sterowaniem: zob. strona 23

Tmax
Wymiary wewn. w mm
Pojemność
Wymiary zewn. w mm3
Moc
Zasilanie
Ciężar Minuty
°C
szer.
głęb.
wys.
wl
Szer. Głęb. Wys.
w kW
elektryczne* w kg do Tmax2
N 7/H
1280
250
250
140
9
800
650
600
3,0
1-fazowe
60
180
800
750
600
3,5
1-fazowe
70
180
N 11/H
1280
250
350
140
11
1
800
750
600
5,5
3-fazowe
70
120
N 11/HR
1280
250
350
140
11
800
900
600
6,4
3-fazowe1
90
120
N 17/HR
1280
250
500
140
17
*Te piece są dostępne w wersji zasilanej prądem 110 - 120 V lub 200 - 240 V, 1/N/PE lub 2/PE
1
Grzanie tylko dwufazowe
2
W pustym, zamkniętym piecu i przy przyłączu 230 V1/N/PE lub 400 V 3/N/PE
3
Wymiary zewnętrzne mogą być inne w zależności od zabudowanego wyposażenia dodatkowego. Wymiary na zamówienie.

Maksymalny załadunek muflami: zob.
strona 17

Model
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Akcesoria do pieców podgrzewczych

Numer artykułu:
631000140

Komin odciągowy do podłączenia do rury
wylotowej.

Numer artykułu:
631000166

Numer artykułu:
631000812

Komin odciągowy z wentylatorem do
lepszego odprowadzania spalin z pieca.
Możliwość sterowania za pomocą kontrolerów
B400 - P480, zależnie od programu (nie
w przypadku modeli L(T) 15.., L 1/12, LE 1/11,
LE 2/11)*.

Katalizator z wentylatorem do usuwania
składników organicznych z powietrza
wylotowego. Składniki organiczne są spalane
katalitycznie w temperaturze ok. 600 °C, tzn.
zostają rozłożone na dwutlenek węgla i parę
wodną. Umożliwia to maksymalną eliminację
uciążliwych zapachów. Możliwość sterowania
katalizatorem za pomocą kontrolerów B400 P480, zależnie od programu (nie w przypadku
modeli L(T) 15.., L 1/12, LE 1/11, LE 2/11)*.

*Wskazówka: W celu stosowania innych kontrolerów należy dodatkowo zamówić kabel z adapterem do podłączenia do oddzielnego gniazda wtykowego.
Urządzenie włącza się po włożeniu wtyczki.

Należy dokonać wyboru spośród różnych płyt dennych i tac w celu ochrony pieców i ułatwienia załadunku. Do modeli L, LT, i LE na stronach 16 - 18.

Ceramiczna płyta falista, Tmax 1200 °C
Do modelu
L 1, LE 1
LE 2
L 3, LT 3
LE 6, L 5, LT 5
L 9, LT 9, N 7
LE 14
L 15, LT 15, N 11

Taca ceramiczna, Tmax 1300 °C

Ceramiczna płyta falista
Numer artykułu
Wymiary w mm
691601835
691601097
691600507
691600508
691600509
691601098
691600506

110 × 90 × 12,7
170 × 110 × 12,7
150 × 140 × 12,7
190 × 170 × 12,7
240 × 220 × 12,7
210 × 290 × 12,7
340 × 220 × 12,7

Taca stalowa, Tmax 1100 °C

Taca ceramiczna
Numer artykułu
Wymiary w mm
691601099
691600510
691600511
691600512
-

100 × 160 × 10
150 × 140 × 20
190 × 170 × 20
240 × 220 × 20
-

Taca stalowa (materiał 1.4828)
Numer artykułu
Wymiary w mm
691404623
691402096
691400145
691400146
691400147
691402097
691400149

85 × 100 × 20
110 × 170 × 20
150 × 140 × 20
190 × 170 × 20
240 × 220 × 20
210 × 290 × 20
230 × 330 × 20

Ogólne akcesoria
Odporne na działanie wysokiej temperatury rękawice do ochrony operatora podczas załadunku pieca lub wyjmowania gorących produktów, odporność
do temp. 650 °C lub 700 °C.
Numer artykułu:
493000004

Rękawice, Tmax 650 °C
20

Numer artykułu:
491041101

Rękawice, Tmax 700 °C

Numer artykułu:
493000002 (300 mm)
493000003 (500 mm)
Różne szczypce do łatwego załadunku
i rozładunku pieca.

Piece produkcyjne do usuwania lepiszcza i spiekania wstępnego lub spiekania

Piec komorowy N 300/14 DB200 do usuwania lepiszcza i spiekania
wstępnego półwyrobów z tlenku cyrkonu w ramach procesu
produkcyjnego

Piece retortowe nagrzewane przez ściany NRA 150/09 do usuwania
lepiszcza i spiekania wstępnego półwyrobów ze stopu chromo-kobaltowego
w atmosferze gazów ochronnych lub reakcyjnych

Oprócz zaprezentowanych pieców do użytku laboratoryjnego
firma Nabertherm oferuje również wiele rozwiązań do celów
produkcyjnych. Do produkcji półwyrobów z tlenku cyrkonu służą
np. urządzenia produkcyjne, w których możliwe jest najpierw
przeprowadzenie usuwania lepiszcza, a następnie wykonanie
spiekania wstępnego. W przypadku tych urządzeń istotna
jest najwyższa precyzja w odniesieniu do równomierności
temperatury i odtwarzalności rezultatów pracy, która umożliwia
spełnienie wymogów dotyczących półwyrobu w zakresie skurczu
i utrzymania temperatury spiekania.
Do końcowego spiekania frezowanych koron i mostów
w procesie produkcyjnym firma Nabertherm oferuje piece
wysokotemperaturowe, które mają znacznie większą pojemność
od przedstawionych tutaj pieców laboratoryjnych. Firma
Nabertherm oferuje również piece retortowe do obróbki
półwyrobów ze stopu chromo-kobaltowego w atmosferze gazów
ochronnych lub reakcyjnych. Informacje na ten temat można
znaleźć w naszym oddzielnym katalogu „Advanced Materials”.
Piec produkcyjny HT 160/17 DB200
spiekania tlenku cyrkonu w ramach
procesu produkcyjnego
21

Sterowanie procesami i dokumentacja
Kontroler
Firma Nabertherm dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektowania i budowy standardowych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta
urządzeń regulacyjnych. Wszystkie układy regulacji charakteryzują się bardzo wysoką wygodą obsługi i już w wersji bazowej oferują wiele funkcji podstawowych.
Kontroler standardowy
Nasza szeroka oferta standardowych kontrolerów spełnia wymagania większości klientów. Kontroler jest dostosowany do określonego modelu pieca i służy do
niezawodnej regulacji temperatury pieca. Jest on ponadto wyposażony w zintegrowane złącze USB służące do rejestracji danych procesowych (NTLog/NTGraph).

B400

C440

P470

Kontroler
R7
3216
B400
C440
P470
B410
C450
P480

LHT 03/17 D

LHTCT ../16

LT 02/13 CR

LH ../12

N 7/H - N 41/H

L 1/12 - LT 15/12

LE 1/11- LE 14/11

N 7/H - N 17/HR

Strona katalogu

LHT 01/17 D

Przyporządkowanie standardowych
kontrolerów do serii pieców

LHT ... LB Speed

Standardowe kontrolery są rozwijane i wytwarzane w ramach grupy Nabertherm. Podczas projektowania kontrolerów zwracamy szczególną uwagę na łatwość
obsługi. Użytkownik ma do wyboru 17 języków obsługi. Pod względem technicznym urządzenia są dopasowane do określonego modelu pieca lub danego
zastosowania. Oferujemy rozwiązania spełniające wszystkie potrzeby – od zwykłego kontrolera o regulowanej temperaturze do jednostki sterującej o dowolnie
ustawianych parametrach regulacyjnych, zapisywanymi w pamięci programami i regulatorem mikroprocesorowym PID z systemem autodiagnozy.
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Zakres funkcji standardowych kontrolerów

R7

3216

Liczba programów
Segmenty
Funkcje dodatkowe (np. dmuchawa lub autom. klapy) maks.
Maksymalna liczba stref regulacyjnych
Sterowanie ręczną regulacją strefy
Samooptymalizacja
Zegar czasu rzeczywistego
Tekstowe komunikaty o statusie
Wprowadzanie danych za pomocą pokrętła i przycisków
Wprowadzanie nazwy programu (np. „Spiekanie”)
Blokada przycisków
Zarządzanie użytkownikami
Funkcja Skip do zmiany segmentu
Wprowadzanie programu w krokach co 1 °C lub 1 min
Możliwość ustawienia czasu uruchomienia (np. w przypadku nocnej taryfy opłat za energię
elektryczną)
Przełączanie °C/°F
Licznik kWh
Licznik godzin pracy
Wyjście wartości zadanej
NTLog Basic do controllera firmy Nabertherm: zapis danych procesowych w pamięci USB
Interfejs do oprogramowania VCD
Pamięć błędów
Liczba języków do wyboru
l Standard
¡ Opcja

1
1

1
8

1

1

Zasilanie elektryczne pieców Nabertherm
B410/C450/P480

l
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l

l

l

¡

¡

B400/
B410
5
4
2
1
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

C440/
C450
10
20
2
1
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

P470/
P480
50
40
2–6
3
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1-fazowe: Wszystkie piece są dostępne w wersji zasilanej prądem 110 - 240 V, 50 lub 60 Hz.
3-fazowe:	Wszystkie piece są dostępne w wersji zasilanej prądem 200 - 240 V lub 380 - 480 V, 50 lub 60 Hz.
Wszystkie podane w katalogu wartości przyłączeniowe dotyczą wersji standardowych 400 V (3/N/PE) lub 230 V (1/N/PE).

Dokumentacja procesu
Zapisywanie danych z kontrolerów Nabertherm za pomocą programu NTLog Basic
Kontrolery B400/B410, C440/C450 i P470/P480 są standardowo wyposażone w złącze USB umożliwiające
rejestrację danych przy użyciu programu NTLog Basic. Za pomocą pamięci USB klienta, znajdującej się w trakcie
wypalania w kontrolerze, można rejestrować dane procesowe.
Dokumentacja procesów przy użyciu NTLog Basic nie wymaga dodatkowych termoelementów ani sensorów.
Zapisywane są tylko dane, które są udostępniane przez kontroler. Zapisane w pamięci USB dane (nawet 80 000
rekordów danych, format CSV) można następnie przeanalizować na komputerze za pomocą programu NTGraph
lub arkusza kalkulacyjnego klienta (np. MS Excel). W celu zabezpieczenia przed zmianą danych utworzone rekordy
danych zawierają sumy kontrolne.
Wizualizacja za pomocą NTGraph do sterowania pojedynczym piecem
Klient może wizualizować dane procesu rejestrowane w programie NTLog, używając swojego arkusza kalkulacyjnego
(np. MS-Excel) lub programu NTGraph (freeware). Program NTGraph firmy Nabertherm to kolejne łatwe w obsłudze,
bezpłatne narzędzie służące do prezentacji danych wygenerowanych za pomocą programu NTLog. Warunkiem jest
zainstalowanie przez klienta programu MS-Excel dla systemu Windows (wersja 2003/2010/2013). Po zaimportowaniu
danych można wygenerować schemat, tabelę lub raport. Layout (kolory, powiększenie, nazwy) można odpowiednio
dostosować, korzystając z gotowych zestawów. Obsługa jest dostępna w siedmiu językach (DE/EN/FR/SP/IT/CH/
RU). W przypadku wybranych tekstów można także ustawić dodatkowe języki.
Oprogramowanie NTEdit do wprowadzania programów za pomocą komputera
Wprowadzenie do programów przy pomocy bezpłatnego oprogramowania NTEdit jest znacznie bardziej przejrzyste
i przez to łatwiejsze. Program można najpierw wprowadzić do komputera, a następnie zaimportować do sterownika
przez pamięć USB (dostawa klienta). Zadana krzywa jest pokazywana na komputerze w formie tabelarycznej lub
graficznej. Również możliwy jest import programu do NTEdit. Oprogramowanie NTEdit jest narzędziem przyjaznym
dla użytkownika, oferowanym bezpłatnie przez Nabertherm. Warunkiem korzystania z tego programu jest
zainstalowanie przez klienta programu MS Excel dla systemu Windows (wersja 2007/2010/2013). Oprogramowanie
jest dostępne w ośmiu językach (DE/EN/FR/ES/IT/CH/RU/PT).

NTGraph z licencją freeware do przejrzystej
analizy zapisanych danych za pomocą
programu MS Excel

Program VCD do wizualizacji, sterowania i dokumentacji
W przypadku zapewnienia jakości coraz większe znaczenie mają dokumentacja i odtwarzalność wyników. Wydajne
oprogramowanie VCD jest optymalnym rozwiązaniem do zarządzania pojedynczym i kilkoma piecami, a także do
dokumentacji wsadu z wykorzystaniem kontrolerów firmy Nabertherm.
Oprogramowanie VCD służy do rejestracji danych procesowych udostępnianych przez sterowniki B400/
B410, C440/C450 i P470/P480. Można zapisać maks. 400 różnych programów obróbki cieplnej. Sterowniki są
programowo uruchamiane i zatrzymywane za pomocą komputera. Proces jest dokumentowany i odpowiednio
archiwizowany. Dane mogą być prezentowane w formie wykresu lub tabeli. Możliwe jest również przesłanie
danych do programu MS Excel (w formacie *.csv) lub wygenerowanie raportu w formacie PDF.
Specyfikacja
Dostępność dla kontrolerów B400/B410/C440/C450/P470/P480
Kompatybilność z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 lub 8/8.1 lub 10 (32/64 bit)
Łatwa instalacja
Programowanie, archiwizacja i wydruk danych programu i grafik
Obsługa kontrolera za pomocą komputera
Archiwizacja temperatur w maks. 16 piecach (również wielostrefowych)
Redundantny zapis plików archiwum na dysku serwera
Zwiększony poziom bezpieczeństwa dzięki przechowywaniu danych binarnych
Swoboda wprowadzania danych wsadu z wygodną funkcją wyszukiwania
Możliwość analizy danych, konwersji danych do formatu Excel
Generowanie raportu w formacie PDF
17 języków do wyboru

Program VCD do sterowania, wizualizacji
i dokumentacji
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Cały świat Nabertherm: www.nabertherm.com
Pod adresem www.nabertherm.com
można znaleźć wszystko na temat naszej firmy
– w szczególności o naszych produktach.
Oprócz aktualnych informacji i terminów
targów strona zawiera również oczywiście
dane, umożliwiające bezpośredni kontakt
z osobami kontaktowymi lub najbliższymi
dystrybutorami.
Profesjonalne rozwiązania:
Arts & Crafts
Szkło
Advanced Materials
Laboratorium
Zastosowania stomatologiczne
Technologia procesów termicznych
w obróbce metali, tworzyw
sztucznych i powierzchniowej
Odlewnictwo

Centrala:
Nabertherm GmbH
Bahnhofstr. 20
28865 Lilienthal, Niemcy
contact@nabertherm.de

Chiny
Nabertherm Ltd. (Shanghai)
150 Lane, No. 158 Pingbei Road, Minhang District
201109 Szanghaj, Chiny
contact@nabertherm-cn.com

Szwajcaria
Nabertherm Schweiz AG
Altgraben 31 Nord
4624 Härkingen, Szwajcaria
contact@nabertherm.ch

Francja
Nabertherm SARL
20, Rue du Cap Vert
21800 Quetigny, Francja
contact@nabertherm.fr

Hiszpania
Nabertherm España
c/Marti i Julià, 8 Bajos 7a
08940 Cornellà de Llobregat, Hiszpania
contact@nabertherm.es

Włochy
Nabertherm Italia
Via Trento N° 17
50139 Florencja, Włochy
contact@nabertherm.it

USA
Nabertherm Inc.
64 Read’s Way
New Castle, DE 19720, USA
contact@nabertherm.com

Wielka Brytania
Nabertherm Ltd., UK
contact@nabertherm.com

Benelux
Nabertherm Benelux, Holandia
contact@nabertherm.com

Mieszkańców pozostałych krajów zapraszamy do odwiedzenia
naszej strony internetowej: http://www.nabertherm.com/contacts
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