Piece próżniowe
REMIX S. A. jest jedną z czołowych firm w Polsce produkująca wysokiej jakości urządzenia do obróbki
cieplnej i cieplno-chemicznej metali. W ramach oferty pieców próżniowych do wyboru przedstawiamy całą
gamę pieców próżniowych, z których w zależności od stosowanej obróbki i oczekiwań możemy wybrać
najlepsze rozwiązanie dostosowane do potrzeb Klienta.
ZASTOSOWANIE:
Hartowanie
Wyżarzanie
Odpuszczanie
Odgazowanie
Lutowanie
Spiekanie
Azotowanie przy obniżonym ciśnieniu
Nawęglanie przy obniżonym ciśnieniu

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
Zwarta i monolityczna budowa
Intuicyjna obsługa oparta o system Siemens
Podzespoły renomowanych światowych firm
Zakres temperatur od 150 do 2500°C
Maksymalna wartość ciśnienia gazu chłodzącego
2 MPa abs.
Maksymalne ciśnienie w piecu do 6 MPa abs.
Zoptymalizowany system dystrybucji gazu
chłodzącego
Równomierność rozkładu temperatury do +/- 3
System pompowy dwu, trzy lub czterostopniowy
Grzanie konwekcyjne
Zewnętrze systemy chłodzenia wody bazujący
na własnej technologii
Kompatybilność z normą AMS 2750E

KONFIGURACJE URZĄDZENIA:
Klient może dowolnie konfigurować produkt aby spełnić własne wymagania. Linia pieców próżniowych
firmy REMIX S. A. zapewnia kompleksowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.
Każde urządzenie może zostać doposażone w odpowiednie oprzyrządowanie aby zapewnić łatwą
i bezpieczną obsługę podczas przeprowadzania procesów.

Izolacja strefy gorącej

Wymiar użyteczny komory grzejnej (mm)

Metalowa ekranowa M
Wolfram
Molibden
Inconel
Stal żaroodporna
Stal nierdzewna
Grafitowa G
Filc grafitowy
Płyta grafitowa twarda
Płyta grafitowa miękka
Folia grafitowa
Kompozyty CFC

System chłodzenia
Zewnętrzne E
Wewnętrzne I

400 x 400 x 600
600 x 600 x 900
900 x 900 x 1200
inny wg potrzeb

Sposób
załadunku wsadu
Poziome H
Z wysuwnym trzonem CB
Ze stałym trzonem
Pionowe V
Załadunek od góry TL
Załadunek od dołu BL

Ciśnienie
Od 1 do 60 bar abs

Medium chłodzące
Gaz G
Olej O

CZĘŚCI ZAMIENNE I SERWIS:
Firma REMIX S. A. oferuje również szeroki zakres
części zamiennych do pieców próżniowych.
Współpracujemy z wieloma firmami, zapewniamy
szybką realizację i dogodne warunki finansowe.
Dysponujemy szeroko wykwalifikowaną kadrą
pracowniczą, wykonujemy remonty oraz usługi
serwisowe na całym świecie w zakresie:

Wszystkie urządzenia wykonanie są zgodnie
z zasadami wymaganymi mającymi zastosowanie
dyrektywy WE i posiadają znak zgodności CE.
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Kompleksowe remonty i modernizacje pieców
próżniowych
Części zamienne
Usługi serwisowe (detektor nieszczelności
ALCATEL ADIXEN AMS-142)

