
TYTAN ECO 25 M

TYTAN PRO 50 V

TYTAN PRO 100 P

GUARANTEE 
3YEARS 



Муфелните пещи TYTAN са създадени за здрава работа с големи натоварвания. Те са с 
висока енергийна ефективност, ниска консумация, с изключително ефективан термална 
изолация и нагревателни реотани с дълъг работен ресурс. Микропроцесорното им 
управление подсигурява температурна точност до 1°C.

TYTAN ECO   

Моделът ECO с ръчно температурно управление е особено подходящ за лаборатории с бърз 
работен цикъл, които се нуждаят от икономична и ефективна муфелна пещ. Предлага се в три 
размера на работната камера (малък, среден и голям). 

TYTAN PRO 

Серията PRO е съставена от модерни, енергоспестяващи пещи с процесорно управление, 
предназначени за повече и по-сложни процедури по подгряване. Продуктовата група се 
състои от модели, различаващи се по броя програми, температурните си граници и по 
размера на муфелните си камери, като отразяват разнообразните потребности на 
лабораторните производствени цикли.
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TYTAN

1700 W
17,5 kg

2000 W 
24 kg

3000 W 
32 kg 

 

TYTAN
Бр.Задържания
Програми

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАМЕРА
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ПЕЩ

ОБЕЗОПАСИТЕЛНО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОКА

Отварянето на вратат автоматично задейства 

обезопасителното прекъсване на тока към 

реотаните на пещта и така предотвратяват токов 

удар (електрошок) на оператора и прегряване на 

реотаните.

ОБЕЗОПАСЕНА ЕРГОНОМИЧНА ВРАТА

Вратата е монтирана вертикално и от лявата 

страна се отваря на далеч от ръката на оператора, 

като намалява риска от случаен допир.   

ПРОГРАМИРУЕМО УПРАВЛЕНИЕ (15 ПРОГРА-

МИ)

Всички модели тип ‘P’ са в състояние да 

съхраняват петнадесет програми за подгряване, 

всяка от които с 1, 2 или 3 нива на температурно 

задържане. 

КОРПУС ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Здрава обвивка от неръждаема стомана 

предпазва пещта и удължава работната и 

експлоатация.  

   

ЗВУКОВИ СИГНАЛИ

Звукови сигнали помагат за следене на цикъла по 

подгряване.

КАМЕРА СЪХРАНЯВАЩА ТОПЛИНАТА НА 

ПЕЩТА

Едночастовия муфел на камерата е изработен от 

хомогенен керамичен блок, което увеличава 

способността му да задържа развитата в него 

топлина.

ОТЛОЖЕН СТАРТ 

Електронния програматор може да бъде 

програмиран за отлагане на процедурата с 99 

часа.

БЪРЗО ПОКАЧВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

Ефикасната термична изолация и минималната 

загуба на топлина ускоряват загряването на 

пещта за достигане на 1000° C (1832° F) в 

рамките на 60 min.

ЗАЩИТА НА ТЕМПЕРАТУРНИЯ СЕНЗОР

Термодвойката е поместена в кварцов кожух за 

защита и увеличаване на ресурса му. 

ЗАЩИТА НА КАМЕРАТА

Керамична подложка предпазва пода на камерата 

на впеща от повреди, които биха могли да се 

причинят от подгряваните обекти или материали.


