
Hobbytechnika  

 

Alap változat: 
Tűzzománc kiégetése.  
Ezüst gyurma kiégetése. 
 
 
 Teljesítményszabályozóval ellátott változat: 

 
Tűzzománc kiégetése.  
Ezüst gyurma kiégetése. 
Fusing üvegékszer készítése. 
Apró agyagárú kiégetése. 
Dekor festések ik égetése. 
 
  

        Alkalmazási terület: 
 

 
univerzális kemence 

Hobbytechnika T  

Hobbytechnika 

 Apró agyagárú kiégetése. 

 A Hobbytechnika T kemencét olyanoknak  ajánljuk, akik szeretnének 
 kísérletezni, és ezáltal megismerkedni - többféle, csak  kemencében  
 elvégezhető kreatív kézműves technikával. 

    

    



Hobbytechnika univerzális kemence leírása 

 Az elektromos kemence alkalmas: 
 tűzzománcozásra, ezüst gyurma kiégetésére, kiegészítőkkel fusing  

üvegékszer készítésére, stb. 
 A kemence 230 V hálózati feszültségről működik. 
 A kemence mobilizálható. 
 Maximális üzemi hőmérséklet: 1000 Celsius.  
 Teljesítmény  .xam 1100 Watt 
 Felfűtési idő 800 Celsiusra kb. 60 percen belül. 
 A kemencéhez 10 A –es kismegszakító szükséges. 
 Az 1, 7 liter űrtartalmú kemence belső mérete: 130 mm széles, 80 

mm  magas és 170 mm mélységű. 
 A kemence fém vázszerkezetű, hőálló festékkel kezelt 

lemezszekrény, rúgózáras, kémlelőnyílással ellátott ajtóval. 
 Űrtartalom 1,7 liter.  Súly: k 02b   kg 
 A kemence XMTG608 On-Offszabályozóval van szerelve. 
 A kemence ipari felhasználásra nem alkalmas. 

Hobbytechnika Vállalkozá uh.gnisuf.wwws        fusing@fusing.hu 
Tel:  0634 340 914,   06205 949442. 



Hobbytechnika T univerzális kemence 

A kemence a digitális hőfokszabályozón kívül  tartalmaz még egy 

teljesítményszabályozót,  amivel tetszőleges  gyorsaságra állítható be  a 

kemence.10 és 100 % közé állítható a  kemence teljesítménye. 

Ezáltal lehetőség nyílik gyakorlatilag az összes kreatív technika folytatására.  

 

 



Funkció gomb 

Fűtés lámpa 
Aktuális hőmérséklet kijelzése 

Beállított hőmérséklet 

Számérték növelése Számérték csökkentése  

Hőfok beállítása után meg kell nyomni a „Funkció” gombot. 

A műszer PV kijelzője 100 Celsius fokig a tizedfokokat is mutatja.  

Hőfokszabályozó 
 kezelése 



Teljesítményszabályozóval ellátott kemence  kezelése 

Működtetés kapcsoló Teljesítmény  
szabályozó  
forgató gomb Fűtés jelző  

lámpa 

A konnektor aljzatba helyezett fogyasztásmérőbe csatlakoztassuk  
a kemencét.  A fogyasztásmérő mutatja, hogy a kemencét éppen  
milyen  teljesítményre állítottuk. /a fogyasztásmérő nem tartozék./ 



Külön rendelhető tűzzománc alapcsomag 



Külön rendelhető fusing ékszerkészítő alapcsomag 



Elérhetőség 

Hobbytechnika Vállalkozás     http://www.fusing.hu/   mail:  fusing@fusing.hu 

 

Megrendelés, - felvilágosítás és segítség fusing technikával,- készülékkel, olvasztási 

technológiával kapcsolatban. 

2903. Komárom , Fenyves u 27. 

Telefon: 34/340914, Mobil: 205 949442. 

Hobbytechnika Vállalkozás  - Kemencegyártás, kemencejavítás.  

Fusing kemence 
Tűzzománc kemence 

Univerzális kemence 

Olvasztó kemence 

Micro Fusing Box 

Ékszerkészítő 
  


