Extra uitrusting voorladers
Handmatige zoneregeling (vanaf model N 100)
In combinatie met de bodemverwarming kan de optionele besturing P470 handmatig een tweede verwarmingszone
aansturen. Zoals gewoonlijk stelt u de stookcurve in op de controller. Als u vaststelt dat de gelijkmatigheid van
de temperatuur van boven naar onder veranderd moet worden, kunt u deze verhouding gemakkelijk handmatig
aanpassen voor de volgende brand.
Motorische luchttoevoerklep
Nadat het chemisch gebonden water bij het branden uit de keramiek verwijderd is (max. 600 °C), moet de
luchttoevoerklep van de oven gesloten worden om een luchtcirculatie te verhinderen en een gelijkmatige
temperatuur in het bovenste temperatuurbereik te garanderen.
De drie- en vijfzijdig verwarmde Nabertherm-voorladers (NW 150 - NW 300, N 100.. - N 300.., N 140 E - N 280 E)
worden standaard geleverd met een droogfunctie waarbij de toevoerluchtklep bij een tevoren ingestelde temperatuur
automatisch sluit. Alternatief kan de oven worden uitgerust met een motorische toevoerluchtklep. De klep wordt
programma-afhankelijk via de extrafunctie van de controller geopend en gesloten. Deze extrafunctie is vooral aan te
bevelen als de klep zelfstandig moet openen voor een snellere afkoeling.
Koelventilator
Voor een verkorting van de afkoeltijd kan een koelventilator als extra uitrusting worden geïnstalleerd. De
koelventilator wordt per segment via de extrafunctie van de controller in- en uitgeschakeld.
Rvs-afzuigkap (vanaf model NW 440, N 440 - N 660/H, N 500 E)
De rvs-afzuigkap is verkrijgbaar voor ovens met afvoerluchtklep. De dampen en gassen uit de afvoerluchtklep
worden onder de kap verzameld en naar boven afgevoerd. De kap wordt op de bedrijfsinterne afvoerluchtgeleiding
met 150 mm diameter aangesloten.
Deuraanslag links
Frame in speciale hoogte
Frame op wieltjes (N 100 - N 300, N 140 E - N 280 E)
Het onderstel op rollen wordt geleverd met twee stuurrollen en twee bokrollen. Het onderstel wordt zover ingekort
dat de vulhoogte onveranderd blijft.
Laadframe voor voorladers
Het frame met opgelegde stapelopbouw wordt met behulp van een pallethefwagen in de oven gereden. Passend
voor hefwagens met een max. vorkbreedte van max. 520 mm. Het maximale vulgewicht bedraagt 150 kg.

Hefwagen met opgezet uitrustingsframe

Hefwagen voor uitrustingsframe
De vorkbreedte bedraagt 520 mm, de vorklengte 1150 mm
Inbouwplaten en inbouwsteunen voor het stapelen van de producten. Sets afgestemd op bakhulpmiddelen voor
ieder ovenmodel.

Opstelservice
Naast de levering van de oven via een expediteur bieden wij u in de meeste landen van Europa de levering tot op de
werkplek aan. Opgeleid personeel brengt de oven binnen de kortste tijd naar de montageplaats.

Levering tot op de plaats van gebruikincl.
instructie in de werkwijze van de nieuwe
oven
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