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DWUSEKCYJNA KOMORA GRZEWCZA
DO URZĄDZEŃ BADAWCZYCH
INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU
ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. 48 364 42 41, fax 48 364 47 60
instytut@itee.radom.pl, www.itee.radom.pl

D

wusekcyjna komora grzewcza do urządzeń badawczych służy do utrzymywania w określonej, podwyższonej temperaturze badanych próbek materiałów. Charakteryzuje się możliwością bardzo dokładnej regulacji
temperatury – uzyskiwana dokładność w całym zakresie pomiarowym wynosi 0,2°C. Istnieje możliwość przystosowania komory do konkretnego urządzenia badawczego. Może ona być zamontowana jako niezależny
moduł z własnym układem regulacji lub zintegrowana z wyposażeniem istniejącego urządzenia. Możliwy jest także
montaż komory z układem automatycznego przesuwania, wykorzystującego elektryczny napęd liniowy. Innowacyjną
cechą komory jest możliwość pracy przy otwartych wlotach (górnym i dolnym). Ułatwia to instalowanie dodatkowych
układów pomiarowych w trakcie prowadzonych badań.

Komora grzewcza jest przeznaczona głównie do pionowych pełzarek używanych w badaniach odporności materiałów
na pełzanie. Znajduje zastosowanie w urządzeniach badawczych i testujących, szczególnie takich, które wymagają
precyzyjnej regulacji temperatury i równomiernego jej rozkładu na obiektach badań. Komora może być także elementem modernizacji urządzeń badawczych i pomiarowych. Opracowany przyrząd jest dedykowany w szczególności do
laboratoriów badawczych i dydaktycznych w szkołach wyższych i jednostkach badawczo-rozwojowych, a także firm
świadczących komercyjne usługi testów pełzania i innych badań prowadzonych w podwyższonych temperaturach.

Masa:		

			

25 kg

Średnica wewnętrznej przestrzeni grzewczej:		

78 mm

Wysokość wewnętrznej przestrzeni grzewczej:		

310 mm

Zakres temperatury pracy:				1200°C
Dokładność regulacji temperatury:			

±0,2°C

Moc pojedynczej sekcji grzania:				

1200 W

Zasilanie:					230 VAC, 50 Hz
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Model 3D komory grzewczej
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TWO-SECTION HEATING CHAMBER
FOR TEST DEVICES
INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM
K. Pulaskiego 6/10, 26-600 Radom, Poland, phone: (00 48 48) 364 42 41, fax: (00 48 48) 364 47 60
instytut@itee.radom.pl, www.itee.radom.pl

T

he two-section heating chamber for test devices helps to maintain stable conditions of increased temperature
for the samples of materials tested. It enables very precise adjustment of temperature, and the allowed
temperature measurement error does not exceed 0.2°C. The chamber can be adjusted to the requirements
of a particular test device. The chamber can be used as an independent module with own regulation system
or it can be integrated with the device. It is also possible to install the chamber with the automatic shift system
based on the electric linear drive. The innovative feature of the chamber is the fact, that it can operate when the
inlets (bottom and top ones) are open. It allows additional measurement systems to be installed even when the tests
are already conducted. An additional innovative feature of the product is the system for the automatic positioning
of the chamber in the device.
The chamber is particularly intended for vertical creep testing machines. It can also be used in test and research
apparatus, particularly in devices which require precise adjustment of temperature and its even dispersion over all
tested objects. The chamber can also be used for the modernisation of test and research apparatus. The product
is intended for research laboratories, and can also be used as a teaching aid at universities and R&D organisations.
The chamber can also find application in industry and can be used by businesses which offer commercial services
in the area of creep tests at increased temperatures.

Weight:		

			

25 kg

Diameter of the inner heating area:			

78 mm

Height of the inner heating area:			

310 mm

Working temperature range:				1200°C
Accuracy of temperature adjustment:			

±0.2°C

Power of individual heating section:			

1200 W

Power supply:					

230 VAC, 50 Hz
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3D model of the chamber
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