
 

 
www.laboplus.pl Tel: 22 646 77 27 Fax: 22 646 77 17 e-mail: poczta@laboplus.pl 

 

Piece firmy Thermolyne serii F30400 

Parametry techniczne: 

- zakres temperatury pracy: 100 - 1093 °C, 

- jednorodność temperatury: ± 3,45°C @ 1000°C,  

- stabilność temperatury: ± 1,2°C @ 1000°C, 

- pojemność komory: 45 l, 

- wymiary komory *:   36/36/36 cm, 

- wymiary zewnętrzne *: 54,6/74,9/64,7 cm, 

- waga:   117,9 kg, 

  * - szer/wys/głęb   

- zasilanie:   220-240V, 50 Hz, 22,9 A, 

- moc:   5500 W, 
  
Kontroler temperatury 

Dostępne są 3 modele pieców serii F30400 zależnie od rodzaju 
kontrolera temperatury: 
 
- F30420C-33: kontroler B1, jednotemperaturowy z 

możliwością programowania funkcji liniowego dojścia do temp. zadanej i 
włączenia/wyłączenia po określonym czasie. 

 
- F30420C-33-80: kontroler C1, programowany 8 segmentowy z podwójnym wyświetlaczem. 
 
-  F30430CM-33:  kontroler D1, programowany 16 segmentowy z podwójnym wyświetlaczem, 4 programy w 

pamięci, RS232. 

Podstawowe parametry kontrolerów: 
- sonda temperaturowa: termopara typu K, 
- rozdzielczość ustawienia temperatury: 1°C, 
- dokładność pomiaru temperatury: ±1% temperatury zadanej, 
- automatyczne strojenie parametrów kontrolera, automatyczne wykrywanie uszkodzenia sondy 

temperaturowej, zabezpieczenie nadtemperaturowe realizowane przez za pośrednictwem zewnętrznego 
przekaźnika mechanicznego.  

 
Konstrukcja: 

- 4 elementy grzejne zatopione w ceramicznych ścianach, dnie i sklepieniu komory, 
- w komplecie 2 półki ceramiczne zwiększające (w razie potrzeby) powierzchnię użytkową komory. 
- wbudowany 2 kominki ceramiczne w sklepieniu komory umożliwiające odprowadzenie spalin, 
- dodatkowy otwór serwisowy w tylnej ścianie komory umożliwiający wprowadzenie czujnika termometru 

kontrolnego, 
- doskonała izolacja termiczna z włókien szklanych, 
- obudowa ze stali pokrywanej farbą proszkową odporną na zarysowania. 

 
Zabezpieczenia: 

- zabezpieczenie nadtemperaturowe kontrolera (z sygnalizacją wizualną), 
- wyłącznik odcinający zasilanie grzałek w momencie otwarcia drzwi (zabezpiecza operatora przed porażeniem 

prądem podczas manipulowania metalowymi szczypcami wewnątrz komory), 
- automatyczne wykrywanie uszkodzenia kontrolera lub sondy temperaturowej, 
- wbudowany bezpiecznik 35 A. 

    
Pozostałe informacje: 

- producent posiada certyfikat ISO9001, 
- piec posiada certyfikat zgodności i jest oznaczony znakiem CE, 
- serwis prowadzi Labo  
- gwarancja: 24 miesiące, 

- dostarczany z instrukcją obsługi po polsku. 


