Ekstraudstyr kammerovne
Manuel zoneregulering (fra model N 100)
I forbindelse med bundvarmeren kan styringen (ekstraudstyr) P470 manuelt styre en ekstra varmezone. Som
sædvanlig indstilles brændekurven på controlleren. Hvis det konstateres, at den jævne temperaturfordeling oppefra
og nedefter skal ændres, kan dette forhold helt let tilpasses ved næste brænding.
Motorstyret luftspjæld
Efter at det kemisk bundne vand under brændingen er blevet drevet ud af keramiken (maks. 600 °C), er det
nødvendigt, at lukke ovnens luftspjæld for at undgå lufttræk og sikre en ensartet temperatur i det øverste
temperaturområde.
De på tre og fem sider opvarmede Nabertherm-kammerovne (NW 150 - NW 300, N 100.. - N 300.., N 140 E
- N 280 E) leveres som standard med en tørrefunktion, hvor luftspjældet lukkes automatisk ved en forud
indstillet temperatur. Alternativt kan ovnen udstyres med et motorstyret luftspjæld. Spjældet åbnes og lukkes
via controllerens ekstrafunktion alt efter program. Dette ekstraudstyr anbefales især, hvis spjældet skal åbnes
automatisk til accelereret afkøling.
Køleblæser
Der kan installeres en køleblæser som ekstraudstyr for at forkorte afkølingstiden. Køleblæseren til- og frakobles
segmentvis via controllerens ekstrafunktion.
Aftræksskorsten i rustfrit stål (fra modell NW 440, N 440 - N 660/H, N 500 E)
Udsugningshætten i rustfrit stål kan leveres med ovne med luftspjæld. Dampe og gasser fra luftspjældet samles
under hætten og føres ud opefter. Hætten tilsluttes til det af kunden installerede udluftningsrørsystem med 150 mm
diameter.
Døranslag på venstre side
Understel i specialhøjde
Understel på hjul (N 100 - 300, N 140 E - N 280 E)
Understelet på hjul leveres med to styre- og to bukkehjul. Stelet afkortes således, at ovnens påfyldningshøjde
forbliver uændret.
Stativ til kammerovne
Stativet med stabelkonstruktion køres ind i ovnen ved hjælp af en pallevogn. Passer til pallevogne med gaffelbredde
op til maksimal 550 mm. Maks. påfyldningsvægt er 150 kg.

Pallevogn med påsat stativ

Løftevogn til påfyldningsstativ
Gaflernes bredde er 520 mm, gaflernes længde 1150 mm
Monteringsplader og monteringsstøtter til at stable varen. Afstemte sæt med brændehjælpemidler til hver
ovnmodel.

Opstillingsservice
Alternativ til levering af ovnen med spedition tilbyder vi i de fleste europæiske lande levering til opstillingsstedet.
Inden for meget kort tid opstilles ovnen på opstillingsstedet af fagpersonale.

Levering til opstillingsstedet inkl. instruktion i den nye ovn
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