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Komora grzewcza Amarc, 1 strefa grzewcza, 2*200 l, 1 

poziom, ogrzewanie elektryczne, 100°C

169.200.102Kod produktu:
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Komora (szafa) grzewcza służąca ogrzewaniu surowców w beczkach lub zbiornikach.

CECHY:

Instalowana wszędzie, gdzie w procesach technologicznych wymagane jest ogrzanie produktów, mieszanin lub surowców 

znajdujących się w beczkach lub zbiornikach w celu zmiany ich stanu skupienia, lepkości lub poddania procesowi topienia 

i przygotowania do użycia na kolejnym etapie produkcji

Wysoka wytrzymałość na obciążenia i naprężenia oraz przypadkowe uderzenia w trakcie czynności eksploatacyjnych

Konstrukcja zbudowana w oparciu o spawaną ramę stalową, do której mocowane są ściany wykonane z odpowiednio 

uformowanych blach stalowych oraz płyt izolacyjnych z wełny mineralnej o grubości 100mm i gęstości 100kg/m3, nie 

zawierających azbestu, dzięki czemu do minimum ograniczone są straty ciepła

Układ grzewczy o wysokiej wydajności, dzięki specjalnie zaprojektowanemu, wysokowydajnemu systemowi cyrkulacji 

powietrza

Czujniki zbliżeniowe zatrzymujące maszynę po otwarciu drzwi (zatrzymują wentylację, zapobiegają uderzeniu operatora 

przez strumienie powietrza o wysokiej temperaturze i niepożądane mgły)

System antypaniczny (drzwi, które można otworzyć od wewnątrz)

Sygnalizator świetlny poprawności działania

Przycisk bezpieczeństwa zatrzymujący pracę maszyny

System łagodzenia niebezpiecznych temperatur

Do każdego urządzenia indywidualnie dla klienta wykonywana jest ewaluacja bezpieczeństwa pracy maszyny na 

podstawie MSDS substancji podgrzewanych

Wszystkie szafy grzewcze mieszczą się w zakresie stosowania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i odnoszą się do 

norm zharmonizowanych oraz norm europejskich w zakresie bezpiecznej konstrukcji maszyn

Wyposażenie opcjonalne: wersja urządzenia do 150°C; wersja ATEX (zgodna z najnowszymi wytycznymi, SIL2); 

wykonanie ze stali nierdzewnej (wnętrze lub całość); system sterowania procesami i temperaturą PLC; podłączenie do 

DCS / wewnętrznego systemu IT; automatyczny system blokowania drzwi na czas procesu podgrzewania; detektory gazu 

i wycieku; układ wentylacji wyciągowej; inne źródła zasilania: parowe, elektryczno-parowe, gorąca woda, gazowe, olej 

termalny; malowanie komory na dowolny kolor z palety RAL; podstawa z profili zamkniętych z nogami; wanna 

wychwytowa; wanna wychwytowa z nogami; dach do ustawienia na zewnątrz
*Zdjęcie poglądowe

PARAMETRY TECHNICZNE:

Głębokość (G) 1650 mm

Gwarancja 3 lata

Ilość poziomów składowania 1 poziom

Ilość stref grzewczych 1 strefa

Marka Amarc

Norma EN12100, EN60204-1, EN13849-1, EN62061, EN61508-1, 2, 6

Pojemność 2 x 200 l

Szerokość (S) 1580 mm

Typ produktu Komora grzewcza jednoprzedziałowa

Wysokość (W) 1950 mm

Zasilanie Elektryczne


