
LABORATÓRNE PECE (NABERTHERM) 

1. Model: Muflové pece so sklápacími alebo zdvíhacími dvierkami

Pre každodenné použitie v laboratóriu sú muflové pece L 1/12 - LT 40/12 správnou voľbou. Táto modelová 
rada sa vyznačuje výborným spracovaním, moderným a dobrým dizajnom a vysokou mierou spoľahlivosti. 
Muflové pece je možné voliteľne a bez príplatku dodať so sklápacími alebo zdvíhacími dvierkami. 

 Tmax 1100 ° C alebo 1200 °C

 Vykurovanie z dvoch strán pomocou keramických vyhrievacích dosiek (vykurovanie
z troch strán u muflových pecí L 24/11 - LT 40/12)

 Keramické výhrevné dosky s integrovaným vyhrievacím drôtom chráneným pred
oplachom a spalinami, možno ľahko vymeniť

 Izolácia z neklasifikovaného vláknitého materiálu

 Plášť zo štruktúrovaných plechov z ušľachtilej ocele

 Plášť pece s dvojitými stenami pre nízke vonkajšie teploty a vysokú stabilitu

 Voliteľne so sklápacími dvierkami (L), ktoré sa môžu použiť ako odkladacia plocha,
alebo bez príplatku sa zdvíhacími dvierkami (LT), pričom horúca strana je
odvrátená od obsluhy

 Regulovateľný otvor prívodu vzduchu vo dvierkach

 Otvor odpadového vzduchu v zadnej stene pece

 Nehlučná prevádzka vykurovania s polovodičovým relé

 Použitie podľa určenia v rámci návodu na obsluhu

 NTLog Basic pre regulátor Nabertherm: záznam procesných dát na USB flash disk

´ 

Dodatočné vybavenie 

 Spalinový komín, spalinový komín s ventilátorom alebo katalyzátorom (s výnimkou
L1)

 Obmedzovač teploty s nastaviteľnými vypínacími teplotami pre teplotnú triedu
ochrany 2 podľa EN 60519-2 na ochranu výrobkov a pece pred nadmernou
teplotou

 Prípojka ochranného plynu pre vyplachovanie pece nehorľavými ochrannými alebo
reakčnými plyny (Kombinácia so spalinovým komínom, spalinový komín s
ventilátorom alebo katalyzátorom nie je možný)

 Manuálne alebo automatický zaplyňovací systém

 Riadenie procesov a dokumentovanie prostredníctvom sady softvéru VCD pre
kontrolu, dokumentovanie
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Technické  špecifikácie(sklápacie dvierka) 
Model – 

sklápacie 

dvierka 

Tmax 

(°C) 

Vnútorné 

rozmery mm 

(ŠxHxV) 

Objem (l) Vonkajšie 

rozmery mm 

(ŠxHxV) 

Príkon 

(kW) 

Pripojovacie 

napätie 

Hmotnosť 

(kg) 

Čas do 

Tmax 

(min) 

LT 3/11 1100 160x140x100 3 385x330x405 1,2 1fázové 20 60 

LT 5/11 1100 200x170x130 5 385x390x460 2,4 1fázové 30 60 

LT 9/11 1100 230x240x170 9 415x455x515 3,0 1fázové 35 75 

LT 15/11 1100 230x340x170 15 415x555x515 3,5 1fázové 40 90 

LT 24 /11 1100 280x340x250 24 490x555x580 4,5 2fázové 55 95 

LT 40/11 1100 320x490x250 40 530x705x580 6,0 2fázové 65 95 

LT 1/12 1200 90x115x110 1 290x280x430 1,5 1fázové 10 25 

LT 3/12 1200 160x140x100 3 385x330x405 1,2 1fázové 20 75 

LT 5/12 1200 200x170x130 5 385x390x460 2,4 1fázové 30 75 

LT 9/12 1200 230x240x170 9 415x455x515 3,0 1fázové 35 90 

LT 15/12 1200 230x340x170 15 415x555x515 3,5 1fázové 40 105 

LT 24/12 1200 280x340x250 24 490x555x580 4,5 3fázové 55 110 

LT 40/12 1200 320x490x250 40 530x705x580 6,0 3fázové 65 110 

       Technické špecifikácie (zdvíhacie dvierka) 
Model – 

zdvíhacie 

dvierka 

Tmax 

(°C) 

Vnútorné 

rozmery mm 

(ŠxHxV) 

Objem 

(l) 

Vonkajšie rozmery 

mm (ŠxHxV) 

Príkon 

(kW) 

Pripojovacie 

napätie 

Hmotnosť 

(kg) 

Čas do 

Tmax 

(min) 

LT 3/11 1100 160x140x100 3 385x330x405+155 1,2 1fázové 20 60 

LT 5/11 1100 200x170x130 5 385x390x460+205 2,4 1fázové 30 60 

LT 9/11 1100 230x240x170 9 415x455x515+240 3,0 1fázové 35 75 

LT 15/11 1100 230x340x170 15 415x555x515+240 3,5 1fázové 40 90 

LT 24 /11 1100 280x340x250 24 490x555x580+320 4,5 3fázové 55 95 

LT 40/11 1100 320x490x250 40 530x705x580+320 6,0 3fázové 65 95 

LT 3/12 1200 160x140x100 3 385x330x405+155 1,2 1fázové 20 75 

LT 5/12 1200 200x170x130 5 385x390x460+205 2,4 1fázové 30 75 

LT 9/12 1200 230x240x170 9 415x455x515+240 3,0 1fázové 35 90 

LT 15/12 1200 230x340x170 15 415x555x515+240 3,5 1fázové 40 105 

LT 24/12 1200 280x340x250 24 490x555x580+320 4,5 3fázové 55 110 

LT 40/12 1200 320x490x250 40 530x705x580+320 6,0 3fázové 65 110 

L3/12 L5/11 LT 5/12 
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2. Model: Muflové pece – základné modely

Vďaka neporaziteľnému pomeru ceny a výkonu sú tieto kompaktné muflové pece vhodné na mnohostranné 
použitie v laboratóriu. Znaky kvality ako plášť pece s dvojitými stenami z nerezovej ušľachtilej ocele, 
kompaktná a jednoduchá montáž alebo vykurovacie prvky vložené v kremenných rúrkach robia z týchto 
modelov spoľahlivého partnera pre Vaše ciele. 

 Tmax 1100 ° C, pracovná teplota 1050 °C

 Vykurovanie z dvoch strán pomocou vykurovacích prvkov v kremenných rúrkach

 Jednoduchá výmena vykurovacích prvkov a izolácie

 Izolácia z neklasifikovaného vláknitého materiálu

 Plášť zo štruktúrovaných plechov z ušľachtilej ocele

 Plášť pece s dvojitými stenami pre nízke vonkajšie teploty a vysokú stabilitu

 Sklápacie dvierka, ktoré sa môžu použiť ako odkladacia plocha

 Otvor odpadového vzduchu v zadnej stene

 Nehlučná prevádzka vykurovania s polovodičovým relé

 Kompaktné odchýlky a nízka váha

 Kontrolér priestorovo úsporný pod dverami

 Použitie podľa určenia v rámci návodu na obsluhu

Dodatočné vybavenie 

 Spalinový komín, spalinový komín s ventilátorom alebo katalyzátorom (s výnimkou L1)

 Obmedzovač teploty s nastaviteľnými vypínacími teplotami pre teplotnú triedu ochrany 2 podľa EN
60519-2 na ochranu výrobkov a pece pred nadmernou teplotou

 Prípojka ochranného plynu pre vyplachovanie pece nehorľavými ochrannými alebo reakčnými plynmi

 Manuálny zaplyňovací systém

      Technické špecifikácie 

Model Tmax 

(°C) 

Vnútorné 

rozmery mm 

(ŠxHxV) 

Objem (l) Vonkajšie 

rozmery mm 

(ŠxHxV) 

Príkon 

(kW) 

Pripojovacie 

napätie 

Hmotnosť 

(kg) 

Čas do 

Tmax 

(min) 

LE 1/11 1100 90x115x110 1 290x280x430 1,5 1fázové 10 10 

LE 2/11 1100 110x180x110 2 330x385x430 1,8 1fázové 10 25 

LE 6/11 1100 170x200x170 6 390x435x490 1,8 1fázové 18 35 

LE 14/11 1100 220x300x220 14 440x535x540 2,9 1fázové 25 40 

LE 1/11 LE 6/11 
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3. Model: Muflové pece s tehlovou izoláciou, so sklápacími dvierkami alebo zdvíhacími dvierkami

Vďaka vykurovacím prvkom umiestneným na nosných trubkách a vyžarujúcim priamo do 
priestoru pece majú tieto muflové pece veľmi krátku dobu zahriatia. S ich robustnou izoláciou z 
pórovitých ohňovzdorných tehál možno realizovať maximálnu pracovnú teplotu 1 300 °C.  

 Tmax 1300 °C

 Vykurovanie z dvoch strán

 Vykurovacie prvky na nosných trubkách zaisťujú voľné vyžarovanie tepla a dlhú životnosť

 Viacvrstvová izolácia z robustných žiaruvzdorných pórovitých tehál v priestore pece

 Plášť zo štruktúrovaných plechov z ušľachtilej ocele

 Plášť pece s dvojitými stenami pre nízke vonkajšie teploty a stabilitu

 Voliteľne so sklápacími dvierkami (L), ktoré sa môžu použiť ako odkladacia plocha, alebo bez príplatku
sa zdvíhacími dvierkami (LT), pričom horúca strana je odvrátená od obsluhy

 Regulovateľný otvor prívodu vzduchu vo dvierkach

 Otvor odpadového vzduchu v zadnej stene pece

 Nehlučná prevádzka vykurovania s polovodičovým relé

 Použitie podľa určenia v rámci návodu na obsluhu

 NTLog Basic pre regulátor Nabertherm: záznam procesných dát na USB flash disk

Dodatočné vybavenie 

 Spalinový komín, spalinový komín s ventilátorom alebo katalyzátorom

 Obmedzovač teploty s nastaviteľnými vypínacími teplotami pre teplotnú triedu ochrany 2 podľa EN
60519-2 na ochranu výrobkov a pece pred nadmernou teplotou

 Prípojka ochranného plynu pre vyplachovanie pece nehorľavými ochrannými alebo reakčnými plynmi

 Manuálny alebo automatický zaplyňovací systém

 Riadenie procesov a dokumentovanie prostredníctvom sady softvéru VCD pre kontrolu, dokumentovanie
a riadenie

      Technické špecifikácie 

Model Tmax 

(°C) 

Vnútorné 

rozmery mm 

(ŠxHxV) 

Objem 

(l) 

Vonkajšie rozmery 

mm (ŠxHxV) 

Príkon 

(kW) 

Pripojovacie 

napätie 

Hmotnosť 

(kg) 

Čas do 

Tmax 

(min) 

L, LT 5/13 1300 200x170x130 5 490x450x580+320 2,4 1fázové 42 45 

L, LT 9/13 1300 230x240x170 9 530x525x630+350 3,0 1fázové 60 50 

L, LT 

15/13 

1300 260x340x170 15 530x625x630+350 3,5 1fázové 70 60 

LT 5/13 L 9/13 

www.ites.sk



4. Model: Spopolňovacie pece so sklápacími alebo zdvíhacími dvierkami

Špeciálne pre spopolnenie v laboratóriu je možné použiť muflové pece LV 3/11 - LVT 15/11. 
Špeciálnym systémom prívodného a odpadového vzduchu je možné dosiahnuť viac ako 6-
násobnú výmenu vzduchu za minútu. Vstupujúci vzduch sa pritom predhrieva, tým je zaistená 
rovnomernosť teploty. 

 Tmax 1100 °C

 Vykurovanie z dvoch strán

 Keramické výhrevné dosky s integrovaným vyhrievacím drôtom
chráneným pred oplachom a spalinami, možno ľahko vymeniť

 Viac ako 6-násobný výmena vzduchu za minútu

 Dobrá rovnomernosť teploty predhrievaním vstupujúceho
vzduchu

 Izolácia z neklasifikovaného vláknitého materiálu

 Plášť zo štruktúrovaných plechov z ušľachtilej ocele

 Plášť pece s dvojitými stenami pre nízke vonkajšie teploty a
stabilitu

 Voliteľne so sklápacími dvierkami (LV), ktoré sa môžu použiť
ako odkladacia plocha, alebo bez príplatku so zdvíhacími
dvierkami (LVT), pričom horúca strana je odvrátená od obsluhy

 Nehlučná prevádzka vykurovania s polovodičovým relé

 Použitie podľa určenia v rámci návodu na obsluhu

 NTLog Basic pre regulátor Nabertherm: záznam procesných dát
na USB flash disk

Dodatočné vybavenie 

 Obmedzovač teploty s nastaviteľnými vypínacími teplotami pre
teplotnú triedu ochrany 2 podľa EN 60519-2 na ochranu
výrobkov a pece pred nadmernou teplotou

 Riadenie procesov a dokumentovanie prostredníctvom sady
softvéru VCD pre kontrolu, dokumentovanie a riadenie

      Technické špecifikácie 

Model – 

sklápacie 

dvierka 

Tmax 

(°C) 

Vnútorné 

rozmery mm 

(ŠxHxV) 

Objem (l) Vonkajšie 

rozmery mm 

(ŠxHxV) 

Príkon 

(kW) 

Pripojovacie 

napätie 

Hmotnosť 

(kg) 

Čas do 

Tmax 

(min) 

LV 3/11 1100 160x140x100 3 385x360x735 1,2 1fázové 20 120 

LV 5/11 1100 200x170x130 5 385x420x790 2,4 1fázové 35 120 

LV 9/11 1100 230x240x170 9 415x485x845 3,0 1fázové 45 120 

LV 15/11 1100 230x340x170 15 415x585x845 3,5 1fázové 55 120 

Model – 

zdvíhacie 

dvierka 

Tmax 

(°C) 

Vnútorné 

rozmery mm 

(ŠxHxV) 

Objem 

(l) 

Vonkajšie 

rozmery mm 

(ŠxHxV) 

Príkon 

(kW) 

Pripojovacie 

napätie 

Hmotnosť 

(kg) 

Čas do 

Tmax 

(min) 

LVT 3/11 1100 160x140x100 3 385x360x735 1,2 1fázové 20 120 

LVT 5/11 1100 200x170x130 5 385x420x790 2,4 1fázové 35 120 

LVT 9/11 1100 230x240x170 9 415x485x845 3,0 1fázové 45 120 

LVT 15/11 1100 230x340x170 15 415x585x845 3,5 1fázové 55 120 

LV 3/11 

LVT 9/11 
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5. Model: Muflová pec so zapustenými topnými prvkami v keramickej mufli

Muflová pec L 9/11 / SKM možno predovšetkým odporučiť, ak k Vašej oblasti použitia patria 
agresívne substancie. Pec má k dispozícii keramickú mufli so zapusteným vykurovaním zo 4 
strán. Uzavretá spaľovacia pec tak spája veľmi dobrú rovnomernosť teploty s dobrou ochranou 
vykurovacích prvkov pri agresívnej atmosfére. Ďalším aspektom je hladká mufla takmer bez 
prachu (dvierka pece z vláknité izolácie), ktorá u niektorých muflových procesov predstavuje 
dôležitý znak kvality. 

 Tmax 1100 ° C

 Vykurovanie mufle zo 4 strán

 Priestor pece s vloženou keramickou muflou, vysoká odolnosť
voči agresívnym plynom a parám

 Plášť zo štruktúrovaných plechov z ušľachtilej ocele

 Voliteľne sa sklápacími dvierkami (L), ktoré sa môžu použiť ako
odkladacia plocha, alebo bez príplatku sa zdvíhacími dvierkami
(LT), pričom horúca strana je odvrátená od obsluhy

 Regulovateľný otvor prívodu vzduchu vo dvierkach

 Otvor odpadového vzduchu v zadnej stene pece

 Nehlučná prevádzka vykurovania s polovodičovým relé

 Použitie podľa určenia v rámci návodu na obsluhu

 NTLog Basic pre regulátor Nabertherm: záznam procesných dát
na USB flash disk

Dodatočné vybavenie 

 Spalinový komín, spalinový komín s ventilátorom alebo
katalyzátorom

 Obmedzovač teploty s nastaviteľnými vypínacími teplotami pre
teplotnú triedu ochrany 2 podľa EN 60519-2 na ochranu
výrobkov a pece pred nadmernou teplotou

 Prípojka ochranného plynu pre vyplachovanie pece
nehorľavými ochrannými alebo reakčnými plynmi

 Manuálny alebo automatický zaplyňovací systém

 Riadenie procesov a dokumentovanie prostredníctvom sady
softvéru VCD pre kontrolu, dokumentovanie a riadenie

        Technické špecifikácie 

Model Tmax 

(°C) 

Vnútorné 

rozmery mm 

(ŠxHxV) 

Objem 

(l) 

Vonkajšie rozmery 

mm (ŠxHxV) 

Príkon 

(kW) 

Pripojovacie 

napätie 

Hmotnosť 

(kg) 

Čas 

do 

Tmax 

(min) 

L 9/11/SKM 1100 230x240x170 9 490x505x580 3,0 1fázové 50 90 

LT 9/11/SKM 1100 230x240x170 9 490x505x580+320 3,0 1fázové 50 90 

L 9/11/SKM 
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6. Model: Vážiaca pec s váhou a softwarom pre určenie žíhacej straty

Táto vážiaca pec s integrovanou presnou váhou a softvérom bola vyvinutá špeciálne pre určenie 
žíhacej straty v laboratóriu. Určenie žíhacej straty má význam okrem iného pri analýze kalov z 
čističiek a domového odpadu, používa sa ale tiež u mnohých technických procesoch na 
vyhodnotenie výsledkov. Rozdiel medzi vstupnou celkovou hmotnosťou a zvyšku po žíhaní tvorí 
žíhaciu stratu. Počas procesu sa pomocou dodávaného softvéru zapisuje ako teplota, tak i 
priebeh hmotnosti. 

 Tmax 1100 ° C alebo 1200 ° C

 Vykurovanie z dvoch strán

 Keramické výhrevné dosky s integrovaným vyhrievacím drôtom
chráneným pred oplachom a spalinami, možno ľahko vymeniť

 Izolácia z neklasifikovaného vláknitého materiálu

 Plášť zo štruktúrovaných plechov z ušľachtilej ocele

 Voliteľne so sklápacími dvierkami (L), ktoré sa môžu použiť ako
odkladacia plocha, alebo bez príplatku so zdvíhacími dvierkami
(LT), pričom horúca strana je odvrátená od obsluhy

 Regulovateľný otvor prívodu vzduchu vo dvierkach

 Otvor odpadového vzduchu v zadnej stene pece

 Nehlučná prevádzka vykurovania s polovodičovým relé

 Dodávka vrátane podstavca, keramického razidlá s podložkou
vo vnútornom priestore pece, presné váhy a softvérový balík

 4 váhy s možnosťou voľby rôznych maximálnych hmotností a
stupníc

 Riadenie procesov a dokumentovanie teploty a straty žíhanie
prostredníctvom softvérovej sady VCD pre kontrolu,
dokumentovanie a riadenie

 Použitie podľa určenia v rámci návodu na obsluhu

Dodatočné vybavenie 

 Spalinový komín, spalinový komín s ventilátorom alebo
katalyzátorom

 Obmedzovač teploty s nastaviteľnými vypínacími teplotami pre
teplotnú triedu ochrany 2 podľa EN 60519-2 na ochranu
výrobkov a pece pred nadmernou teplotou

     Technické špecifikácie 

Model – 

sklápacie 

dvierka 

Tmax 

(°C) 

Vnútorné 

rozmery mm 

(ŠxHxV) 

Objem 

(l) 

Vonkajšie 

rozmery mm 

(ŠxHxV) 

Príkon 

(kW) 

Pripojovacie 

napätie 

Hmotnosť 

(kg) 

Čas 

do 

Tmax 

(min) 

L 9/11/SW 1100 230x240x170 9 415x455x740 3,0 1fázové 50 75 

L 9/12/SW 1200 230x240x170 9 415x555x740 3,0 1fázové 50 90 

L 9/11/SW 
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Model – 

zdvíhacie 

dvierka 

Tmax 

(°C) 

Vnútorné 

rozmery mm 

(ŠxHxV) 

Objem 

(l) 

Vonkajšie rozmery 

mm (ŠxHxV) 

Príkon 

(kW) 

Pripojovacie 

napätie 

Hmotnosť 

(kg) 

Čas 

do 

Tmax 

(min) 

LT 9/11/SW 1100 230x240x170 9 415x455x740+240 3,0 1fázové 50 75 

LT 9/12/SW 1200 230x240x170 9 415x555x740+240 3,0 1fázové 50 90 

Váha typ Odčítateľnosť 

(g) 

Rozsah váženia 

(g) 

Váha razidla 

(g) 

Kalibračná 

hodnota (g) 

Minimálne 

zaťaženie 

(g) 

EW-2200 0,01 2200 vrátane 

razidla 

850 0,1 0,5 

EW-4200 0,01 4200 vrátane 

razidla 

850 0,1 0,5 

EW-6200 0,01 6200 vrátane 

razidla 

850 - 1,0 

EW-12000 0,10 12000 vrátane 

razidla 

850 1,0 0,5 

LABORATÓRNE PECE (LAC) 

1. Model: Gravimetrická pec LC

Gravimetrická pec LG je kombináciou komorovej pece, presných 
laboratórnych váh a software pre stanovenie a vyhodnotenie merania 
úbytkov hmotnosti vsádzky. Výstupom merania je termogravimetrická 
krivka dokumentujúce úbytok hmotnosti vzoriek v závislosti na teplote a 
čase. V peciach LG možno skúšať rôzne biomasy, niektoré druhy 
odpadov ako RDF, plasty či papier atď. 

Štandardné vybavenie: 

 regulátor Ht40P (10 programov po 15 krokoch)

 digitálna váha s presnosťou 0,01 g

 váživosť 2/5/10 kg

 ručne otvárané dverí smerom nadol

 vykurovacie elementy v keramických paneloch

 izolácia doskami z minerálneho vlákna

 vetrací komín pre odvetranie pracovného priestoru pece

 posúvač vo dverách na ovládanie prívodu vzduchu

 termočlánok typu "S"

 bezkontaktné spínacie relé pre bezhlučnú prevádzku

 koncový spínač pre bezpečné otvorenie pece

 stolné prevedenie
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Príslušenstvo za príplatok: 

 regulátor HtIndustry / Ht205 (30 programov po 15 krokoch)

 injektor s odťahovým ventilátorom a prerušovačom ťahu pre
odťah splodín

 (Iba s regulátorom HtIndustry / Ht205)

 prívod ochrannej atmosféry (manuálne alebo automaticky
ovládaný prívod plynu)

 kalibrácia meracieho vstupu regulátora

 rozhranie RS232 alebo EIA485 vrátane softvéru a kabeláže

 sada HtMonit (softvér + rozhranie)

Technické špecifikácie 
Typ pece Tmax 

(°C) 

Tmax pre 

dlhodobú 

prevádzku 

(°C) 

Objem 

(l) 

Vonkajšie 

rozmery 

(ŠxVxH) 

(mm) 

Vnútorné 

rozmery 

(ŠxVxH) 

(mm 

Príkon 

(kW) 

Hmotnosť 

(kg) 

LG 09/12 1200 1100 9,4 490x720x515 190x170x290 2,8 34 

2. Model: Komorová kaliaca pec PKE

Štandardné vybavenie 

 regulátor Ht40P (10 programov po 15 krokoch)

 na bokoch vykurovacie elementy v keramických paneloch

 vo vnútri pece vykurovacie elementy v keramických paneloch
prekryté keramickou žiaruvzdornou doskou

 trojvrstvová izolácia doskami z keramického vlákna

 vetrací komín pre odvetranie pracovného priestoru pece

 termočlánok typu "S"

 PKE 12/12 až PKE 18/12 sú konštruované na 230 V, opatrené
pripojovacie flexo šnúrou 3m

 PKE 18 / 12R až PKE 90/12 sú konštruované na 400 V,
opatrené prívodným káblom 3m s CEE koncovkou

 ručne otvárané dvere smerom nadol

 stýkač

 koncový spínač na dverách pre bezpečné otvorenie pece

 stolové (PKE 12 a PKE 18) alebo samostatne stojace
prevedenie (výška zakladacia hrany 900 mm)

Príslušenstvo za príplatok 

 injektor s odťahovým ventilátorom a prerušovačom ťahu pre
odťah splodín (neodporúčame v kombinácii s prívodom
ochrannej atmosféry)

 upchávka vetracieho komínu

 prívod ochrannej atmosféry s manuálne alebo automaticky
ovládaným prívodom plynu napr. pre prípad použitia pracovnej
nádoby (nie je možné vyrobiť v poloplynotesnom prevedení)
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 grafický zapisovač teploty

 kovová doska na dno (len do teploty 1000 ° C)

 optimalizácia teplotného poľa pre splnenie normy DIN 17052-1
ΔT20 ° C vo vnútornom úžitkovom priestore pece (v prázdnej
peci pri Tmax)

 protokol merania rovnomernosti teploty (je nutná priechodka pre
TUS test)

 rozhranie RS232

 sada HtMonit (softvér + rozhranie)

 kalibrácia meracieho vstupu regulátora

 veľký kaliace stôl pre PKE 25/12 až PKE 90/12 vr., s
kombináciou kaliacich nádob a ventilátora

 malý kaliaci stôl pre PKE 12/12 a PKE 18/12 (R) s kombináciou
kaliacich nádob, ventilátora a PP 20

 atypický regulátor

 atypický stojan

 pracovná nádoba na kalenie v ochrannej atmosfére (do 950 ° C
žiaruvzdorná oceľ, do 1100 ° C Inconel)

 neriadené pretlakové nútené chladenie

 riadené pretlakové nútené chladenie

Technické špecifikácie 

Typ pece Tmax 

(°C) 

Doporučený 

rozsah 

pracovných 

teplôt 

(°C) 

Objem 

(l) 

Vonkajšie 

rozmery 

(ŠxVxH) 

(mm) 

Vnútorné 

rozmery 

(ŠxVxH) 

(mm 

Príkon 

(kW) 

Hmotnosť 

(kg) 

Max 

nosnosť 

dna 

(kg) 

PKE 12/12 1280 700-1200 12,2 700x650x850 250x200x250 3,0 95 20 

PKE 18/12 1280 700-1200 17,5 700x650x900 250x200x350 3,5 101 30 

PKE 

18/12R 

1280 700-1200 17,5 700x650x900 250x200x350 5,5 101 30 

PKE 25/12 1280 700-1200 25 700x1300x1100 250x200x500 7,0 132 50 

PKE 45/12 1280 700-1200 44 800x1350x1100 350x250x500 13,0 160 100 

PKE 65/12 1280 700-1200 65 800x1350x1300 350x250x750 16,0 195 130 

PKE 90/12 1280 700-1200 87 800x1350x1550 350x250x1000 18,0 225 150 
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3. Model: Laboratórna komorová pec L

V laboratóriách všetkého druhu oceníte všestrannosť tohto zariadenia. 
Vďaka vykurovacím špirálam ukrytým v keramických doskách je pec 
čiastočne chránená proti mechanickému aj chemickému poškodeniu. 
Pece L majú vetrací komín pre odvod splodín, nie sú však vhodné pre 
pyrolýzu. Kvalitná konštrukcia a použité materiály zas zaručujú, že pece 
L zvládnu aj náročnejšie prevádzku. 

Štandardné vybavenie 

 regulátor Ht40AL (1 program: 2x nábeh, 2x výdrž)

 výhrevné elementy v keramických paneloch

 izolácia doskami z minerálneho vlákna

 vetrací komín pre odvetranie pracovného priestoru pece

 termočlánok typu "S"

 bezkontaktné spínacie relé pre bezhlučnú prevádzku

 koncový spínač pre bezpečné otvorenie pece

 ručne otvárané dvere smerom nadol

 prívodný kábel osadený jednofázovú vidlicou

 stolné prevedenie

Príslušenstvo za príplatok 

 regulátor HtIndustry / Ht205 (30 programov po 15 krokoch) /
HT200 (30 programov po 25 krokoch, USB rozhranie)

 injektor s odťahovým ventilátorom a prerušovačom ťahu (len s
regulátorom HtIndustry / Ht205 / HT200)

 ochranná doska dna

 prívod ochrannej atmosféry (manuálne alebo automaticky
ovládaný prívod plynu)

 kalibrácia meracieho vstupu regulátora

 rozhranie RS232 alebo EIA485 vrátane softvéru a kabeláže

 sada HtMonit (softvér + rozhranie)

Technické špecifikácie 
Typ pece Tmax 

(°C) 

Doporučený 

rozsah 

pracovných 

teplôt 

(°C) 

Objem 

(l) 

Vonkajšie 

rozmery 

(ŠxVxH) 

(mm) 

Vnútorné 

rozmery 

(ŠxVxH) 

(mm 

Príkon 

(kW) 

Hmotnosť 

(kg) 

Max 

nosnosť 

dna 

(kg) 

L 03/12 1200 700-1150 3 380x440x400 180x100x410 1,2 20 4 

L 05/12 1200 700-1150 5 430x470x430 230x130x170 2,4 26 6 

L 09/12 1200 700-1150 9 430x505x500 230x170x240 3,0 30 6 

L 15/12 1200 700-1150 15 450x505x600 250x170x340 3,5 40 6 
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4. Model: Laboratórna komorová pec LH

Pece LH sú flexibilné zariadenia pre široké využitie v laboratóriách. Túto 
pec si kúpte, keď potrebujete testovať materiály pri vyšších pracovných 
teplotách. Vykurovacie elementy uložené v drážkach výmurovky zaisťujú 
veľmi rýchly prestup tepla do vsádzky. Pre agresívne vsádzky však pec 
LH nie je vhodná. Splodiny by totiž mohli napadnúť nekryté špirály alebo 
tehlovú výmurovku. 

Štandardné vybavenie 

 regulátor Ht40AL (1 program: 2x nábeh, 2x výdrž)

 ručne otvárané dvere smerom nahor

 vykurovacie špirály v drážkach výmurovky

 výmurovka komory z ľahčených tehál

 vetrací komín pre odvetranie pracovného priestoru pece

 termočlánok typu "S"

 bezkontaktné spínacie relé pre bezhlučnú prevádzku

 koncový spínač pre bezpečné otvorenie pece

 prívodný kábel osadený jednofázovú vidlicou

 stolné prevedenie

Príslušenstvo za príplatok 

 regulátor HtIndustry / Ht205 (30 programov po 15 krokoch) /
HT200 (30 programov po 25 krokoch, USB rozhranie)

 injektor s odťahovým ventilátorom a prerušovačom ťahu pre
odťah splodín (iba s regulátorom HtIndustry / Ht205 / HT200)

 prívod ochrannej atmosféry (manuálne alebo automaticky
ovládaný prívod plynu)

 kalibrácia meracieho vstupu regulátora

 rozhranie RS232 alebo EIA485 vrátane softvéru a kabeláže

 sada HtMonit (softvér + rozhranie)

Technické špecifikácie 

Typ pece Tmax 

(°C) 

Doporučený 

rozsah 

pracovných 

teplôt 

(°C) 

Objem 

(l) 

Vonkajšie 

rozmery 

(ŠxVxH) 

(mm) 

Vnútorné 

rozmery 

(ŠxVxH) 

(mm 

Príkon 

(kW) 

Hmotnosť 

(kg) 

Max 

nosnosť 

dna 

(kg) 

LH 06/13 1340 700-1300 6 610x590x715 200x150x230 1,5 72 10 

LH 09/13 1340 700-1300 9 600x590x715 230x170x230 2,0 73 10 

LH 15/13 1340 700-1300 15 630x670x715 250x250x250 2,4 82 15 

LH 30/13 1340 700-1300 30 680x770x0 310x310x310 3,2 105 25 
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5. Model: Muflová laboratórna pec LMH

Vykurovacie špirály sú mimo komory pece kryté odolnou keramickou 
muflou, takže sa k nim agresívne splodiny ani nedostanú. Pec je navyše 
chránená aj odvetrávaním, ktoré zabraňuje kondenzácii pár pri výpale. 

Štandardné vybavenie 

 regulátor Ht40AL (1 program: 2x nábeh, 2x výdrž)

 vykurovacia špirála navinutá na mufli, mimo pracovný priestor
pece

 mufla izolovaná rohožou z minerálnych vlákien, obložená
izolačnými doskami

 vetrací komín pre odvetranie pracovného priestoru pece

 v priezore dverí ochranné sklo

 termočlánok typu "S"

 bezkontaktné spínacie relé pre bezhlučnú prevádzku

 koncový spínač pre bezpečné otvorenie dverí

 ručne otváranie dverí smerom nahor

 prívodný kábel osadený jednofázovú vidlicou

 stolné prevedenie

Príslušenstvo za príplatok 

 regulátor HtIndustry / Ht205 (30 programov po 15 krokoch) /
HT200 (30 programov po 25 krokoch, USB rozhranie)

 injektor s odťahovým ventilátorom a prerušovačom ťahu (len s
regulátorom HtIndustry / Ht205 / HT200)

 prívod ochrannej atmosféry (manuálne alebo automaticky
ovládaný prívod plynu)

 kalibrácia meracieho vstupu regulátora

 rozhranie RS232 alebo EIA485 vrátane softvéru a kabeláže

 sada HtMonit (softvér + rozhranie)

Technické špecifikácie 

Typ pece Tmax 

(°C) 

Doporučený 

rozsah 

pracovných 

teplôt 

(°C) 

Objem 

(l) 

Vonkajšie 

rozmery 

(ŠxVxH) 

(mm) 

Vnútorné 

rozmery 

(ŠxVxH) 

(mm 

Príkon 

(kW) 

Hmotnosť 

(kg) 

Max 

nosnosť 

dna 

(kg) 

LMH 07/12 1200 700-1150 4 490x540x720 170x90x275 3,0 42 10 

LMH 07/12 1200 700-1150 7 490x540x720 170x170x275 3,0 48 10 

LMH 11/12 1200 700-1150 11 570x540x720 255x165x255 3,5 53 15 
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6. Model: Muflová vertikálna pec LMV

Túto variantu muflovej pece vyberte, ak potrebujete vsádzku do pece 
spúšťať, zakladať zhora. Aj u tejto muflovej pece sú vykurovacie špirály 
mimo komory pece kryté odolnou keramickou muflou, takže sa k nim 
agresívne splodiny ani nedostanú. Pec je navyše chránená aj 
odvetrávaním, ktoré zabraňuje kondenzácii pár pri výpale. 

Štandardné vybavenie 

 regulátor Ht40AL (1 program: 2x nábeh, 2x výdrž)

 vykurovacia špirála navinutá na mufli, mimo pracovný priestor
pece

 mufle izolované rohožou z minerálnych vlákien

 veko nakladacieho otvoru vystlanej izoláciou z minerálneho
vlákna

 termočlánok typu "S"

 bezkontaktné spínacie relé pre bezhlučnú prevádzku

 koncový spínač pre bezpečné otvorenie dverí

 všetky elektro prvky umiestnené v priestore pod muflou

 prívodný kábel osadený jednofázovou vidlicou

 odnímateľné veko opatrené madlom

 stolné prevedenie

Príslušenstvo za príplatok 

 regulátor HtIndustry / Ht205 (30 programov po 15 krokoch) /
HT200 (30 programov po 25 krokoch, USB rozhranie)

 prívod ochrannej atmosféry (manuálne alebo automaticky
ovládaný prívod plynu)

 kalibrácia meracieho vstupu regulátora

 rozhranie RS232 alebo EIA485 vrátane softvéru a kabeláže

 sada HtMonit (softvér + rozhranie)

Technické špecifikácie 

Typ pece Tmax 

(°C) 

Doporučený 

rozsah 

pracovných 

teplôt 

(°C) 

Objem 

(l) 

Vonkajšie 

rozmery 

(ŠxVxH) 

(mm) 

Vnútorné 

rozmery 

(ØxV) 

(mm 

Príkon 

(kW) 

Hmotnosť 

(kg) 

Max 

nosnosť 

dna 

(kg) 

LMV 2/12 1200 700-1150 2 300x470x300 110x160 1,8 30 5 

LMV 5/12 1200 700-1150 5 350x550x350 170x230 2,6 40 5 
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7. Model: Plynotesná komorová pec PKR

Presne definovaná ochranná atmosféra ochráni povrch vsádzky pred 
nezadanými zmenami alebo naopak zabezpečí, aby povrch materiálu 
prešiel presne tou zmenou, akou chcete, a žiadnu inú. Tieto pece sa 
môžu pochváliť pomerne nízkou spotrebou plynu, čo je, najmä ak ide 
napr. o drahší argón, veľké plus. Bežne dodávame tiež pece s dusíkom, 
formovacím plynom atď. Za retortu z Inconel si priplaťte, ak potrebujete 
pracovať na vyšších teplotách. Nerezová retorta síce zvládne teploty do 
950 ° C, Inconelová však ešte o 150 ° C viac. 

Štandardné vybavenie 

 regulátor HtIndustry / Ht205 (30 programov po 15 krokoch) /
HT200 (30 programov po 25 krokoch, USB rozhranie)

 retorta

 ručne ovládaná vetracia klapka pre chladenie priestoru mimo
retorty

 ručne ovládané dvere

 limitná jednotka

 stojan

 automaticky ovládaný prívod ochrannej atmosféry pre 1 druh
plynu (bez vývevy), dva prietokomery - jeden pre preplach a
jeden pre proces

 štandardný manovakuometr pre kontrolu pretlaku v retorte

 nástavec pre pripojenie gumovej hadice G ½ "na chladenie
goliera

 termistor pre kontrolu teploty príruby a signalizáciu prítomnosti
chladiacej kvapaliny v golieri retorty

 pretlakový poistný ventil na výstupe ochranného plynu z retorty
s pretlakom 4-6 mbar

 ampérmetre pre kontrolu stavu vykurovacích elementov (počet
podľa počtu fáz zapojených na vykurovanie)

 vykurovacie špirály na keramických trubkách mimo pracovného
priestoru pece

 termočlánok typu "S"

 bezkontaktné spínacie relé pre bezhlučnú prevádzku

 koncový spínač pre bezpečné otvorenie pece

 samostatne stojace prevedenie

Príslušenstvo za príplatok 

 náhradná retorta zo žiaruvzdornej nerezovej ocele

 výveva pre odsatie atmosféry po manipulácii so vsádzkou

 automatická vetracia klapka pre chladenie priestoru mimo retorty

 Vsádzkový termočlánok + zobrazovač teploty Ht40

 riadené nútené chladenie (chladenie po navolení chladiacej krivky)

 chladenie pomocou automaticky ovládanej prisávacej a vetracej klapky (bez ventilátora)

 grafický zapisovač teploty

 optimalizácia teplotného poľa pre splnenie normy DIN 17052-1 ΔT20 ° C vo vnútornom úžitkovom
priestore (v prázdnej peci pri Tmax)

 kalibrácia meracie slučky

 rozhranie RS232 alebo EIA485
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 sada HtMonit (softvér + rozhranie)

 retorta z materiálu Inconel

 iné plynové hospodárstvo podľa špecifikácie (viac plynov, viac prietokov atď.)

 atypický stojan

Technické špecifikácie 
Typ pece Tmax 

(°C) 

Doporučený 

rozsah 

pracovných 

teplôt 

(°C) 

Objem 

(l) 

Vonkajšie 

rozmery 

(ŠxVxH) 

(mm) 

Vnútorné 

rozmery 

(ØxV) 

(mm 

Príkon 

(kW) 

Hmotnosť 

(kg) 

Max 

nosnosť 

dna 

(kg) 

PKR 35/95 950** 700-900*** 24 1400x1450x1300 250x490 11 400 75 

PKR 55/95 950** 700-900*** 30 1450x1450x1300 272x516 13 570 150 

PKR 130/95 950** 700-900*** 75 1450x1450x1550 372x690 21 950 200 

PKR 180/95 950** 700-900*** 110 1650x1650x1550 412x825 29 1050 200 

PKR 350/95 950** 700-900*** 230 1800x1750x1850 542x996 50 1350 300 

** V prípade použitia retorty z materiálu Inconel a liate vrtule až 1100 °C 

*** V prípade použitia retorty z materiálu Inconel a liate vrtule až 1050 °C 

8. Model: Plynotesná komorová pec s cirkuláciou PKRC

Pre túto pec platí to isté, ako pre PKR - presne definovaná ochranná 
atmosféra chrániaca povrch vsádzky pred nezadanými zmenami, 
pomerne nízka spotreba plynu, prevedenie s argónom, dusíkom či 
formovacom plynom atď. Pece PKRC však majú navyše ešte lepšie 
rozloženie teploty než pece PKR vďaka cirkulácii vnútornej atmosféry. Aj 
u pece PKRC si môžete priplatiť za retorty z Inconel, ktorá zvládne o 150
° C vyššie teploty ako retorta z nerezu. Na zákazku vám potom môžeme
pece PKRC upraviť na pece nitridačné.

Štandardné vybavenie 

 regulátor HtIndustry / Ht205 (30 programov po 15 krokoch) / HT200
(30 programov po 25 krokoch, USB rozhranie)

 vykurovacie špirály na keramických trubkách mimo pracovného
priestoru pece

 tesnenie dverí

 ručne ovládaná vetracia klapka pre chladenie priestoru mimo retorty

 ručne otvárané dvere smerom do boku

 limitná jednotka

 automaticky ovládaný prívod ochrannej atmosféry pre 1 druh plynu (bez vývevy)

 manovakuometer pre kontrolu pretlaku v retorte

 prívod pre pripojenie vývevy

 nástavec pre pripojenie gumovej hadice G ½ "na chladenie goliera

 termistor pre kontrolu teploty príruby a signalizáciu prítomnosti chladiacej kvapaliny v
golieri retorty

 pretlakový poistný ventil na výstupe ochranného plynu z retorty s pretlakom 4-6 mbar
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 ampérmetre pre kontrolu stavu vykurovacích elementov (počet podľa počtu fáz
zapojených na vykurovanie)

 termočlánok typu "S"

 bezkontaktné spínacie relé pre bezhlučnú prevádzku

 koncový spínač pre bezpečné otvorenie pece

 samostatne stojace prevedenie

Príslušenstvo za príplatok 

 náhradné retorta zo žiaruvzdornej nerezovej ocele

 výveva pre odsatie atmosféry po manipulácii so vsádzkou

 automatická vetracia klapka pre chladenie priestoru mimo retort

 Vsádzkový termočlánok + zobrazovač teploty Ht40

 riadené nútené chladenie (chladenie po navolené chladiacej
krivke)

 chladenie pomocou automaticky ovládanej prisávacej a vetracej
klapky (bez ventilátora)

 grafický zapisovač teploty

 retorta z materiálu Inconel

 iné plynové hospodárstvo podľa špecifikácie (viac plynov, viac prietokov atď.)

 atypický stojan

 liate vrtule

 optimalizácia teplotného poľa pre splnenie normy DIN 17052-1
ΔT20 ° C vo vnútornom úžitkovom priestore (v prázdnej peci pri
Tmax)

 kalibrácia meracie slučky

 rozhranie RS232 alebo EIA485 vrátane softvéru a kabeláže

 sada HtMonit (softvér + rozhranie)

Typ pece Tmax 

(°C) 

Doporučený 

rozsah 

pracovných 

teplôt 

(°C) 

Objem 

(l) 

Vonkajšie 

rozmery 

(ŠxVxH) 

(mm) 

Vnútorné 

rozmery 

(ØxV) 

(mm 

Príkon 

(kW) 

Hmotnosť 

(kg) 

Max 

nosnosť 

dna 

(kg) 

PKRC 55/95 950** 300-900*** 24 1450x1450x1450 272x410 13 600 150 

PKRC 130/95 950** 300-900*** 69 1450x1450x1950 372x635 21 980 200 

PKRC 180/95 950** 300-900*** 83 1650x1650x2050 412x625 29 1100 200 

PKRC 350/95 950** 300-900*** 225 1800x1750x2350 542x975 50 1380 300 

** V prípade použitia retorty z materiálu Inconel a liate vrtule až 1100 °C 

*** V prípade použitia retorty z materiálu Inconel a liate vrtule až 1050 °C 
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9. Model: Popúšťacia pec PP

Rovnomerný ohrev vsádzky vďaka horizontálnej cirkulácii vnútornej 
atmosféry - to je tá najväčšia výhoda popúšťacích pecí. Presnosť 
rozloženie teploty, jej riadený vzostup i pokles a riadené chladenie (ktoré 
je za príplatok) vám dohromady umožňujú úplne riadiť proces 
prebiehajúci vo vnútri komory pece  Pece PP sa bežne využívajú v 
priemysle, takže sú skutočne robustné a odolné, ale menšie objemy sú 
aj veľmi kompaktné a skladné. Ideálne do laboratórií. Ak sa k nim budete 
správať aspoň trochu slušne, budú vám robiť spoločnosť pekne dlhú 
dobu. Priemyselnú pec len tak nejaká laboratórium jednoducho 
nerozhodí. 

Štandardné vybavenie 

 regulátor Ht40AL pre PP 450 ° C (1 program: 2x nábeh, 2x
výdrž)

 regulátor HtIndustry / Ht205 (30 programov po 15 krokoch) pre
PP 650 ° C a 850 ° C

 nerezové mufle

 nerezová obehové vložka s dlhou životnosťou

 horizontálne cirkulácia vnútornej atmosféry

 výhrevné elementy mimo pracovného priestoru pece

 u PP do 850 °C vykurovacej špirály v keramických paneloch

 u PP do 650 °C odporová vykurovacie telesá

 2 nerezové police (okrem PP 20)

 ručne ovládaná vetracia klapka pre chladenie pracovného
priestoru pece

 termočlánok typu "K" alebo "N"

 bezkontaktné spínacie relé pre bezhlučnú prevádzku

 koncový spínač pre bezpečné otvorenie pece

 ručne otvárané dvere smerom do boku

 stolové (PP 20) alebo samostatne stojace prevedenie (ostatné
typy)

Príslušenstvo za príplatok 

 u PP do 450 ° C regulátor HtIndustry / Ht205 (30 programov po 15 krokoch)

 regulátor HT200 (30 programov po 25 krokoch, USB rozhranie)

 prívod ochrannej atmosféry (manuálne alebo automaticky riadený prívod plynu, automatický však iba s
HtIndustry / Ht205 / HT200)

 poloplynotesné prevedenie pece (nie je možné kombinovať s automatickou vetracou klapkou)

 grafický zapisovač teploty (regulátor a zapisovač sú umiestnené v atypickom ovládacom paneli na boku pece)

 automatická vetracia klapka pre chladenie pracovného priestoru pece (len s HtIndustry / Ht205 / HT200)

 optimalizácia teplotného poľa pre splnenie normy DIN 17052-1 ΔT10 ° C vo vnútornom úžitkovom priestore (v
prázdnej peci pri Tmax)

 kalibrácia meracej slučky

 rozhranie RS232

 sada HtMonit (softvér + rozhranie)

 atypický stojan

 otváranie dverí doľava alebo nahor (hydraulicky ovládané, pneumaticky ovládané)

 police
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 jednoručné otváranie (pre modely PP 20 - PP 140 vr. je súčasťou štandardu)

 riadené pretlakové nútené chladenie (nie je možné kombinovať s poloplynotesným prevedením pece)

 neriadené pretlakové nútené chladenie (nie je možné kombinovať s poloplynotesným prevedením pece)

Technické špecifikácie 

Typ pece Tmax 

(°C) 

Doporučený 

rozsah 

pracovných 

teplôt 

(°C) 

Objem 

(l) 

Vonkajšie 

rozmery 

(ŠxVxH) 

(mm) 

Vnútorné 

rozmery 

(ŠxVxH) 

(mm 

Police Príkon 

(kW) 

Hmotnosť 

(kg) 

Max 

nosnosť 

dna 

(kg) 

PP 20/45 450 200-450 20 800x650x1000 300x200x350 - 3,0 115 30 

PP 20/45 450 200-450 35 850x1450x1050 300x300x400 2 6,0 160 50 

PP 20/45 450 200-450 70 850x1550x1150 350x400x500 2 8,0 190 80 

PP 20/45 450 200-450 135 950x1650x1300 450x500x600 2 12,0 250 150 

PP 20/45 450 200-450 270 1200x1750x1450 600x600x750 2 20,0 470 200 

PP 20/45 450 200-450 540 1300x1950x1750 750x800x900 2 24,0 750 250 

PP 20/65 650 300-600 20 800x650x1000 300x200x350 - 3,0 130 30 

PP 20/65 650 300-600 35 850x1450x1050 300x300x400 2 6,0 200 50 

PP 20/65 650 300-600 70 850x1550x1150 350x400x500 2 8,0 250 80 

PP 20/65 650 300-600 135 950x1650x1300 450x500x600 2 12,0 250 150 

PP 20/65 650 300-600 270 1200x1750x1450 600x600x750 2 20,0 470 200 

PP 20/65 650 300-600 540 1300x1950x1750 750x800x900 2 24,0 850 250 

PP 20/85 850 300-800 20 800x700x1050 300x200x350 - 3,0 130 30 

PP 20/85 850 300-800 35 850x1450x1050 300x300x400 2 7,0 200 50 

PP 20/85 850 300-800 70 900x1550x1150 350x400x500 2 9,0 250 80 

PP 20/85 850 300-800 135 1000x1650x1250 450x500x600 2 14,0 310 150 

PP 20/85 850 300-800 270 1200x1750x1650 600x600x750 2 20,0 580 200 

PP 20/85 850 300-800 540 1300x1950x1800 750x800x900 2 30,0 850 250 

10. Model: Spádová pec LSP

Testujte rýchlo, až na piatich rôznych teplotách zároveň. Nečakajte 
úsporu miesta ani bohvieaký dizajn. Za túto pec ale budete rozhodne 
vďační, ak potrebujete skúšať výpal rôznych vzoriek pri rôznych 
teplotách. Vďaka spádovej peci nemusíte mať päť rôznych pecí a ani 
nemusíte jednu pec neustále prenastavovať. So spádovou pecou si 
zvolíte predvolenú teplotu v prvej zóne a v stanovených pomeroch pec 
automaticky nabehne na určité teploty aj v zónach ostatných. Teploty vo 
zvyšných zónach síce nejde priamo samostatne regulovať, ale sú 
neustále kontrolované čidlami. Ak by vám pomery teplôt v jednotlivých 
zónach nevyhovovali, je možné ich na požiadanie upraviť. Spádová pec 
je skvelá najmä pre dlhodobé testovanie, pretože tehlová výmurovka 
dobre akumuluje teplo. 

www.ites.sk



Štandardné vybavenie 

 regulátor HtIndustry / Ht205 (30 programov po 15 krokoch) /
HT200 (30 programov po 25 krokoch, USB rozhranie)

 vykurovacie špirály v drážkach výmurovky na bočných stranách
pece po celej jej dĺžke

 veko izolované rohožou z minerálnych vlákien

 termočlánok typu "S"

 bezkontaktné spínacie relé pre bezhlučnú prevádzku

 koncový spínač pre bezpečné otvorenie pece

 ručne zdvíhané veko pece

 samostatne stojace prevedenie

Príslušenstvo za príplatok 

 multikanálový merač HT100 (možnosť snímania teploty až na
10 miestach)

 kalibrácia meracieho vstupu regulátora

 rozhranie RS232 alebo EIA485 vrátane softvéru a kabeláže

 sada HtMonit (softvér + rozhranie)

Technické špecifikácie 
Typ pece Tmax 

(°C) 

Doporučený 

rozsah 

pracovných 

teplôt 

(°C) 

Objem 

(l) 

Vonkajšie 

rozmery 

(ŠxVxH) 

(mm) 

Vnútorné 

rozmery 

(ŠxVxH) 

(mm 

Príkon 

(kW) 

Hmotnosť 

(kg) 

LSP 30/13 1300 600-1250 30 170x1200x500 1400x140 7,0 240 

11. Model: Trúbková pec LT

Ideálne pece pre výskum a testovanie malých vsádzok. Vďaka stálosti 
teploty v keramickej trubici je táto pec tým najlepším pomocníkom pre 
pokusy a testovanie tepelným spracovaním najrôznejších drobných 
vsádzok. So vsádzkou môžete počas tepelného procesu tiež pohybovať 
bez výrazných prepadov teploty.Tou najväčšou prednosťou pecí LT je 
možnosť upchatia rúrky kovovými zátkami s tesnením. Vďaka nim sa 
potom rúrkové pece blížia svojimi vlastnosťami peciam plynotesným a vy 
v nich tak môžete spracovávať vsádzku pod ochrannou atmosférou. 
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Štandardné vybavenie 

 regulátor Ht40AL (1 program: 2x nábeh, 2x výdrž)

 keramická rúrka

 vykurovacej špirály v drážkach izolácie mimo pracovného
priestoru pece

 izolácia doskami z minerálneho vlákna

 bezrámová konštrukcia pece, nerezový plášť z ohýbaného
plechu

 elektroinštalácia umiestnená v samostatnom rozvádzači

 termočlánok typu "S"

 bezkontaktné spínacie relé pre bezhlučnú prevádzku

 koncový spínač pre bezpečné otvorenie pece

 horná časť pece sa odklápa pomocou madla smerom nahor

 stolné prevedenie

Príslušenstvo za príplatok 

 regulátor HtIndustry / Ht205 (30 programov po 15 krokoch) / HT200 (30
programu po 25 krokoch, USB rozhranie)

 injektor s odťahovým ventilátorom a prerušovačom ťahu pre odťah splodín
(iba s HtIndustry / Ht205 / HT200)

 stojan pre vertikálne umiestnenie pece

 prívod ochrannej atmosféry (manuálne alebo automaticky ovládaný prívod
plynu) sa skrutkovaním na konci rúrky

 upchávky rúrky z minerálneho vlákna

 kovové zátky pre plynotesné prevedenie

 3-zónový vykurovací systém pre modely s dĺžkou rúrky 750 mm

 kalibrácia meracieho vstupu regulátora

 rozhranie RS232 alebo EIA485

 sada HtMonit (softvér + rozhranie)

Technické špecifikácie 

Typ pece Tmax 

(°C) 

Doporučený 

rozsah 

pracovných 

teplôt 

(°C) 

Dĺžka 

trubky 

(mm) 

Dĺžka 

topnej zóny 

(mm) 

Vonkajšie 

rozmery 

(ŠxVxH) 

(mm) 

Vnútorný Ø 

trubky 

(mm) 

Príkon 

(kW) 

Hmotnosť 

(kg) 

LT 50/300/13 1300 600-1250 660 300 520x310x510 50 3,2 75 

LT 50/500/13 1300 600-1250 900 500 805x310x510 50 5,0 85 

LT 50/750/13 1300 600-1250 1220 750 1125x310x510 50 8,0 95 

LT 75/500/13 1300 600-1250 900 500 805x310x510 75 6,5 85 

LT 75/750/13 1300 600-1250 1220 750 1125x310x510 75 10,0 95 

LT 100/500/13 1300 600-1250 990 500 810x450x650 100 7,0 85 

LT 100/750/13 1300 600-1250 1220 750 1125x310x543 100 11,5 95 
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12. Model: Vysokoteplotná pec VP

Pre pokusy, testovanie a teplotné spracovanie, kde nižšie teploty 
jednoducho nestačia. Pece VP sú špeciálne navrhnuté pre 
vysokoteplotné aplikácie. Vyhnite sa im, ak potrebujete pracovať aj na 
nižších teplotách než je 1200 ° C. Na takto nízkych teplotách stráca 
vysokoteplotná pec presnosť rozloženia teploty a môže dochádzať k 
zničeniu vykurovacích elementov. 

 Štandardné vybavenie

 regulátor HtIndustry / Ht205 (30 programov po 15
krokoch)

 bezrámová konštrukcia pece tvorená nerezovým plášťom
z ohýbaného plechu (pece VP 02; VP 04, stolné
prevedenie)

 rámová konštrukcia s nerezovým čelom a dverami (pece
VP 10 - VP 70)

 vykurovacie telesá typu MoSi2 v bočných stenách

 izolácia doskami z keramického vlákna

 nútené chladenie plášťa pomocou ventilátorov

 termočlánok typu "B"

 bezkontaktné spínacie relé regulujúci primárny okruh
transformátora pre bezhlučnú prevádzku

 koncový spínač pre bezpečné otvorenie pece

 dvere otvárané smerom do boku

 stolové (VP 02, VP 04) alebo samostatne stojace (VP 10
- VP 70) prevedenie

Príslušenstvo za príplatok 

 prívod ochrannej atmosféry (manuálne alebo automaticky ovládaný prívod plynu)

 kalibrácia meracieho vstupu regulátora

 rozhranie RS232 alebo EIA485

 sada HtMonit (softvér + rozhranie)

Technické špecifikácie 

Typ pece Tmax 

(°C) 

Doporučený 

rozsah 

pracovných 

teplôt 

(°C) 

Objem 

(l) 

Vonkajšie 

rozmery 

(ŠxVxH) 

(mm 

Vnútorné 

rozmery 

(ŠxVxH) 

(mm) 

Príkon 

max. 

(kW) 

Hmotnosť 

(kg) 

Max 

nosnoť 

dna 

(kg) 

VP 02/16 1600 1100-1550 2 660x680x740 130x150x135 2,5 90 1 

VP 04/16 1600 1100-1550 4 660x380x740 130x160x180 3,5 100 4 

VP 10/16 1600 1100-1550 10 850x1595x775 200x200x250 8,3 290 6 

VP 20/16 1600 1100-1550 20 850x1595x775 250x250x310 8,3 315 10 

VP 70/16 1600 1100-1550 70 1100x1750x1150 400x300x600 20 350 20 
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13. Model: Spopolňovacia pec LZ

Špeciálne navrhnutá pec pre spopolňovanie v laboratóriách. Pec LZ je 
ideálna predovšetkým pre oxidáciu vsádzky a testy stanovenia množstva 
popolovín, ale aj pre akékoľvek iné aplikácie, pri ktorých je nevyhnutný 
dostatočný prísun čerstvého vzduchu a odťah atmosféry z pece. Podľa 
teploty pece sa pohybuje množstvo vymeneného vzduchu celého 
vnútorného objemu pece medzi 6 až 12 násobku za 1 minútu. Silný prúd 
kyslíka podporuje proces oxidácie. Pece LZ sú špeciálne navrhnuté tak, 
aby aj s týmto prietokom kyslíka boli schopné pracovať na vysokých 
teplotách. Aby bolo dodržané rovnomerné rozloženie teploty, je vzduch 
pred vstupom do komory pece predhrievaný. 

Štandardné vybavenie 

 regulátor Ht40AL (1 program: 2x nábeh, 2x výdrž)

 komín pre odťah splodín

 prisávacie kanály pre prísun čerstvého vzduchu a zvýšenie rýchlosti
výmeny vzduchu

 výhrevné elementy v keramických paneloch

 izolácia doskami z minerálneho vlákna

 termočlánok typu "S"

 bezkontaktné spínacie relé pre bezhlučnú prevádzku

 koncový spínač pre bezpečné otvorenie pece

 ručne otvárané dvere smerom nadol

 stolné prevedenie

Príslušenstvo za príplatok 

 regulátor HtIndustry / Ht205 (30 programov po 15 krokoch) /
HT200 (30 programov po 25 krokoch, USB rozhranie)

 ochranná doska dna

 kalibrácia meracieho vstupu regulátora

 rozhranie RS232 alebo EIA485

 sada HtMonit (softvér + rozhranie)

VP 02/17 1700 1100-1650 2 660x680x740 130x150x135 2,5 90 1 

VP 04/17 1700 1100-1650 4 660x380x740 130x160x180 3,5 100 4 

VP 10/17 1700 1100-1650 10 850x1595x775 200x200x250 8,3 290 6 

VP 20/17 1700 1100-1650 20 850x1595x775 250x250x310 8,3 315 10 

VP 70/17 1700 1100-1650 70 1100x1750x1150 400x300x600 20 350 20 

VP 02/18 1800 1100-1750 2 660x680x740 130x150x135 2,5 90 1 

VP 04/18 1800 1100-1750 4 660x380x740 130x160x180 3,5 100 4 

VP 10/18 1800 1100-1750 10 850x1595x775 200x200x250 8,3 290 6 

VP 20/18 1800 1100-1750 20 850x1595x775 250x250x310 8,3 315 10 
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Technické špecifikácie 
Typ pece Tmax 

(°C) 

Doporučený 

rozsah 

pracovných 

teplôt 

(°C) 

Objem 

(l) 

Vonkajšie 

rozmery 

(ŠxVxH) 

(mm) 

Vnútorné 

rozmery 

(ŠxVxH) 

(mm) 

Príkon 

(kW) 

Hmotnosť 

(kg) 

Max 

nosnoť 

dna 

(kg) 

LZ 03/12 1100 700-1050 3 380x940x400 180x100x140 1,2 20 4 

LZ 05/12 1100 700-1050 5 430x970x430 230x130x170 2,4 26 6 

LZ 09/12 1100 700-1050 9 430x1005x500 230x170x240 3,0 30 6 

LZ 15/12 1100 700-1050 12 450x1005x600 250x170x340 3,5 40 6 
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