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K

omora ciśnieniowa o pojemności ok. 600 dm3 ma kształt leżącego walca o średnicy wewnętrznej 800 mm i długości wewnętrznej 1200 mm. Zewnętrzna wężownica została zastosowana do podgrzewania glikolem płaszcza
komory. Termohigrometr pozwala na pomiar wilgotności względnej i temperatury wewnątrz komory w całym
zakresie ciśnień. Układ pomiarowo-sterujący jest zrealizowany za pomocą sterownika PLC z Webserwerem, co
pozwala na zdalną kontrolę pracy komory. Z komorą dostarczane jest oprogramowanie monitorujące jej pracę.
Procesy możliwe do przeprowadzenia w komorze:
 utrzymywanie atmosfery beztlenowej – azot/argon z przejściem przez stan próżni,
 utrzymywanie atmosfery azot/powietrze o zadanym stężeniu tlenu,
 utrzymywanie zadanego poziomu ciśnienia, temperatury i wilgotności.
Wymienione procesy można prowadzić łącznie lub oddzielnie. Istnieje także możliwość zaprojektowania ich
sekwencji.
Przeznaczenie komory:
 konserwacja papieru, drewna, tkanin,
 suszenie próżniowe np. drewna egzotycznego,
 kondycjonowanie materiałów,
 badania w atmosferze o zadanym stężeniu tlenu <20,8% vol O2 oraz o zadanym ciśnieniu.
Zakres regulacji temperatury:		

od temperatury otoczenia do +40°C

Zakres regulacji ciśnienia:		

10÷1080 hPa

Zakres regulacji wilgotności:		

30÷95% RH

Zakres pomiarowy stężenia tlenu:

0÷20,8% vol O2

Pojemność komory:			

600 dm3

Waga bez butli:			

700 kg

Zasilanie: 			

230 V/400 V, 50 Hz

Moc:			 2 kW
Istnieje możliwość modyfikacji komory wg wymagań użytkownika.
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T

he pressure chamber with the capacity of ca. 600 dm3 has the shape of the horizontal cone with the inner
diameter of 800 mm and inner length of 1200 mm. The outer coil pipe is used to heat up the chamber
with glycol. The hytherograph allows for the measurement of relative humidity and temperature inside the
chamber in all ranges of pressure. The measurement and control system is realised with the use of the PLC
controller with the Web server, which enables remote control of chamber work.
Processes possible to be conducted within the chamber include the following:
 Maintenance of oxygen-free atmosphere – nitrogen – argon with vacuum state passage,
 Maintenance of nitrogen/air atmosphere with oxygen concentration set,
 Maintenance of the set level of pressure, temperature and humidity.
The above listed processes can be conducted simultaneously or separately. Additionally, there is the possibility to
design sequences of these processes.
Purpose of the chamber:
 Oxygen-free fumigation chamber – for paper, wood, fabric conservation,
 Vacuum drying of, inter alia, exotic wood,
 Chamber for material conditioning
 Tests in the atmosphere with a set concentration of oxygen <20.8% vol O2 and pressure.
Temperature regulation range:

surrounding temperature to +40°C

Pressure regulation range:

10÷1080 hPa

Humidity regulation range:

30÷95% RH

Oxygen concentration measurement range: 0÷20.8% vol O2
Volume:

600 dm3

Weight (without cylinder):

700 kg

Power supply:

230 V/400 V, 50 Hz

Power:

2 kW

There is possibility for the chamber to be modified according to user requirements.
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