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Kemence leírása

•Az elektromos univerzális kemence alkalmas:

• tűzzománcozásra, fogtechnikai ki tüzelésre, laboratóriumi 
szervesanyag  hamvasztásra, valamint bármilyen hőtechnikát igénylő 
feadatra.
•Figyelem! Koromképző anyagok égetése tönkre teheti a fűtőtestet.

•A kemence 230 V hálózati feszültségről működik.

•Teljesítmény 2350 Watt.

•A kemence mobilizálható. /45 kg/

•Maximális üzemi hőmérséklet: 1000 Celsius.

•A kemencéhez 16 A –es kismegszakító szükséges.

•A kemence fém vázszerkezetű, hőálló festékkel kezelt lemezszekrény.

•A kemence kamra méretei: 110 mm magas, 190 mm széles és 280 mm 
mély.

•Űrtartalom 6 liter.

•A kemence KD481Bx szabályozóval szerelve.

•Autotuning



Megvásárolható tartozékok

hőálló kesztyű.  /max 100 Celsius/
berakó villa,  berakó kanál.
hőálló tüskés lemez.





A hálózati csatlakoztatás után a főkapcsolót bekapcsoljuk. 
A műszer egy tesztprogramot futtat le, majd az aktuális, a 
kemencetérben lévő hőmérsékletet mutatja. 
Az SP nyomógomb megnyomásával egy időben a mellette lévő 
forgatógombbal a kívánt hőmérsékletet állítsuk be. 
Az AL nyomógomb megnyomásával egy időben a kívánt 
hőntartási időt állítsuk be. 
Maximálisan 600 perc állítható. 
A műszer a beállított hőntartási idő letelte után kikapcsolja a 
kemencét. 
A kemence ajtó nyitásakor a végállás kapcsoló nyit, s feszültség 
mentesíti a kemence belső terét. A jelzőlámpa elsötétül. Zárt ajtónál a 
jelzőlámpa világít. 

Kemence bekapcsolása

KD48Bx műszerrel szerelt változat



Hőfokszabályozó

•Maypin T4 RNR

•PID digitális hőfokszabályozó.

•A tetszőlegesen beállított hőfokon 
automatikusan be-ki kapcsol.

•Tényleges hőfok     PV

•Beállított hőfok      SV

Az AT nyomógomb megnyomásával lehet kiválasztani a kívánt helyiértéket.
A le fel nyomógombbal lehet a  kívánt értéket beállítani.
Majd a kiválasztás után  a SET nyomógombbal nyugtázni a beállítást.
A műszer a beállított hőmérséklet elérésekor ki-be kapcsol, hőntart.



Ajtókapcsoló visszajelző
lámpa

Fűtés jelzőlámpa

Működtetés kapcsoló

Maypin T4 RNR PiD hőfokszabályozó



Fűtés ki-be kapcsoló.
Kikapcsolása esetén a műszer
mutatja továbbra is a kemencében lévő hőmérsékletet,
de a kemence fűtés ki van kapcsolva.

/lántazotláv tlerezs lerrezsűm nipyaM/



Figyelem!  

A kemence csak állandó felügyelet mellett használható. Gyermekek a kemencét egyedül nem
használhatják.  
Célszerű a kemence elé gumi lábtörlőt helyezni.  
Amennyiben a kemence szabadban van elhelyezve, esős, párás időben tilos használni!  
Védőkesztyű használata ajánlott.  

Kemence kezelése:  
Nedves, párás helyen tárolt kemencét felfűtés előtt ki kell szárítani, majd fokozatosan szabad csak 
felfűteni.  A kemence aljára közvetlenül anyagot pakolni tilos, mert leárnyékolja és túlmelegedést okoz.
A kemence ajtaját csak a szükséges ideig, a be és kirakodás idejére hagyjuk nyitva.  
Kisebb hajszálrepedések a kemencetérben a kemence működését nem befolyásolják.  
Szükség esetén a az ajtó forgó pontjait és az ajtó kapcsoló rudazatot olajozni.

Kezelés



Garancia   .vé 3 rezsüm ,vé 1 ecnemek  :       

Érintésvédelem:  

F I G Y E L E M!  
A KEMENCE I. ÉRINTÉSVÉDELMI OSZTÁLYÚ KÉSZÜLÉK.  
KIZÁRÓLAG VÉDŐVEZETŐVEL ELLÁTOTT HÁLÓZATI ALJZATBA  
CSATLAKOZTASSUK AZ ELEKTROMOS KEMENCÉT.  
Fontos! Csatlakozás előtt a konnektor aljzat védővezető folytonosságát feltétlenül  
villamos szakemberrel ellenőriztetni kell!

A garancia a gyártó telephelyén érvényesíthető.

A kemence oda-vissza szállítása a megrendelő feladata

Hobbytechnika Vállalkozás  2903. Komárom, Fenyves utca 27.  

36205
Hőelemre nem vonatkozik garancia.

36205
fusing@fusing.hu      06205949442


