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Priemyselné pece – rad XL  

Priemyselné pece sú vhodné pre širokú škálu aplikácií v rôznych 
priemyselných odvetviach – od vypaľovania a odplynenia cez 
polymerizáciu, predhrievanie, vytvrdzovanie, sušenie, stabilizáciu 
a vulkanizáciu až po testovanie.  
Všetky priemyselné pece sú vysoko ventilované, aby bola 
zaistená presnosť a homogenita teploty v celom objeme. 

� teplotný rozsah: od +20 °C nad teplotou okolitého prostredia 
až do +200 °C alebo voliteľne +300 °C 

� stabilita regulácie lepšia ako ± 0,2 °C 
� homogenita v celom objeme: ± 1,2 °C pri +105°C a ± 2,5°C pri +200°C (9bodová kalibrácia) 

 

Rozmery 
v (mm) 

Užitná komora Komora celkovo* Objem užit. 
komory 
(dm3) 

Hmotnosť 
bez nákladu 

(kg) š h v š h v 

XL 0112 500 450 500 750 920 1200 112 138 

XL 0343 700 700 700 944 1190 1368 343 210 

XL 0490 700 700 1000 944 1178 1668 490 270 

XL 0686 700 700 1400 1162 1125 2017 686 350 

XL 1000 1000 1000 1000 1240 1527 1727 1000 450 
* Rozmery sa môžu pri použití voliteľného príslušenstva líšiť. 

Pre objemy nad 1000 l nás, prosím, kontaktujte. 

 

Konštrukcia 

K dispozícii sú modely priemyselných pecí s 5 rôznymi objemami od 112 l do 1000 l, pre väčšie 
objemy nás, prosím, kontaktujte. 

Ovládací panel sa nachádza na vrchnej alebo bočnej časti pece v závislosti na jej výške.  

Vnútorný kryt je vyrobený z nerezovej ocele a je odolný voči korózii a vysokým teplotám. 
Vonkajší kryt je vyrobený z pozinkovanej ocele potiahnutej svetlo sivou epoxidovou farbou 
alebo lakovaným hliníkovým plechom. 

Steny a dvere sú izolované 110 mm vrstvou sklenej vaty, ktorá zaisťuje, že sa vonkajší kryt 
nezahrieva a vynikajúcu teplotnú stabilitu. Medzi dverami a telom pece sa nachádza špeciálne 
tesnenie. Izolácia aj tesnenie sú bez obsahu azbestu.  

Dvere majú robustné dvojbodová zatváranie a pánty na pravej strane.  
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Zahrievanie 

Opláštené zahrievacie trubice sú vyrobené z nerezovej ocele. Najlepšiu teplotnú homogenitu 
dosiahnete, ak sú umiestnené vo ventilácii.  

 

Vnútorná ventilácia 

Odstredivý ventilátor sa nachádza na vrchnej strane pece a od pracovaného priestoru je 
oddelený prepážkou z nerezovej ocele. 

Vzduch je do ventilátoru privádzaný z prostriedku vrchnej steny cez teplotné čidlo a opláštené 
zahrievanie. Ohriaty vzduch je potom privedený do spodnej časti pece po celej jej šírke a opäť 
rozvedený ventilátorom.  

 

Výmena vzduchu 

Výmena vzduchu je ovládaná odvzdušňovacím nastaviteľným ventilom s priemerom 60, 80 
alebo 100 mm (podľa modelu). 

 

Regulácia, ovládanie bezpečnosť 

Teplota je snímaná termočlánkom typu J. 

Na digitálnom ovládaní je neustále zobrazená nastavená i 
skutočná aktuálna teplota. 

Zahrievanie je v prípade poruchy hlavného regulačného 
systému zastavené nezávislým termostatom triedy II, ktorý 
zaisťuje bezpečnosť pece a materiálu vo vnútri.  

 

Vybavenie 

Police je možné nastaviť do rôznych polôh pre pohodlné vkladanie a vyberanie materiálu.  

Priemyselné pece sú dodávané s 2 policami. 
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Voliteľné prvky (nutné objednať spolu s pecou) 

OPT9001 
Navýšenie maximálnej teploty  
na +300°C 

OPT9030 
Továrenská kalibrácia teploty v 1 
bode (105, 150 alebo 200°C) 

OPT9005 Prevodovka vnútornej ventilácie OPT9031 
Továrenské ovládanie homogenity 
pre 1 teplotu (105, 150 alebo 200°C) 

OPT9006 Priezor vo dverách OPT9034 Chladenie vzduchu 

OPT9008 
Týždenná automatizácia 
digitálnym časovačom 

OPT9038 Odsávanie vzduchu 

OPT9012 
Zastavenie vetráku a zahrievania 
pri otvorení dverí 

OPT9047 
Kruhový priezor s priemerom 60 
mm uprostred ľavej bočnej steny 

OPT9021 
Programovanie cyklov (4 
programov so 16 krokmi) 

OPT9049 
Programovanie a digitálny záznam 
3 kanálov 

 

Príslušenstvo 

ACC9001 Prídavná polica ACC9009 
Silikonová zátka s kruhovým 
priezorom s priemerom 60 mm 

ACC9002 Prídavná zosilnená polica ACC9013 
Prenosné zariadenie pre záznam 
2 kanálov bez použitia papiera 

ACC9003 
Zásobník na odpad z nerezovej 
ocele (20 mm príruba) 

ACC9014 
Prenosné zariadenie pre záznam 4 
kanálov bez použitia papiera 
s grafickou obrazovkou 

ACC9004 
Konštrukcia na usadenie dvoch 
pecí 

ACC9015 
Prenosné zariadenie pre záznam 
6 kanálov bez použitia papiera 
s grafickou obrazovkou 

ACC9005 Pomocný rám ACC9016 3m termočlánok typ J so zástrčkou 

ACC9006 Pomocný rám s kolieskami ACC9020 Software pre záznam 2 kanálov 
 

 

 

https://www.gamin.sk/priemyselne-pece-xl/  

 


