Najlepsza maszyna do najlepszych odlewów

PIEC OBROTOWY DO WYPALANIA TULEJ
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RBF 37

DLA UZYSKANIA NAJLEPSZYCH REZULTATÓW
POTRZEBUJESZ PIECA RBF
Wypala jednoczeœnie 45 tulej Ø 89 mm lub 37 tulej Ø 100 mm.
Niezawodne zabezpieczenie przed przegrzaniem do odlewania z kamieniami (opcja).
Usytuowanie tulei jest pokazywane na cyfrowym
wyœwietlaczu, 48 sekcji okreœlaj¹cych pozycjê.
Równomierny rozk³ad ciep³a i jednakowe ogrzewanie
ka¿dej tulei.

£atwy w obs³udze program.
Nie trzeba u¿ywaæ parownika
do wytopienia wosku.
Brak dymu, bezwonna praca.
Bardzo szybkie ch³odzenie przed
nastêpnym cyklem wypalania.
Tuleje gotowe na okreœlon¹ godzinê.

Jednolita temperatura dziêki
rotacji rusztu wewn¹trz pieca

Praktyczny wy³¹cznik no¿ny
do zamykania drzwi pieca.
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CZYSTE WYPALANIE I CZYSTE ŒRODOWISKO
Yasui RBF37 jest naszym nowym rozwi¹zaniem w procesie wypalania tulej.
KORZYŒÆ PIERWSZA:

CZYSTE WYPALANIE

Klasyczna technologia wypalania kuwet i ograniczania dop³ywu powietrza do komory pieca jest znana od
ponad 20 lat. Metoda ta nie jest dobra zarówno dla otoczenia, jak i dla samego pieca:
powoduje rozproszenie w pomieszczeniu gazów powsta³ych po spaleniu wosku oraz wilgoci
kondensuj¹cej siê na ch³odniejszych przedmiotach.
Yasui RBF37 znacznie udoskonala wydajnoœæ wypalania bez ograniczania przep³ywu powietrza.

SPALANIE TWORZYW SZTUCZNYCH :

JEDNOLITE GRZANIE :
Piec obrotowy Yasui RBF daje równomierny
rozk³ad temperatury w ca³ej objetoœci komory.
Mo¿liwe jest to dziêki zmniejszeniu ró¿nicy
temperatur pomiêdzy elementem grzejnym
a œcianami pieca oraz dziêki ci¹g³emu ruchowi
powietrza spowodowanemu rotacj¹ rusztu.
Wszystkie tuleje wygrzewane s¹ równomiernie
w tej samej temperaturze bez wzglêdu na ich
odleg³oœæ od elementu grzejnego.

DOPALACZ SPALIN
Zaawansowana technologia Yasui realizuje
ca³kowicie bezwonny i wolny od zanieczyszczeñ
œrodowiska proces dopalania. Nie jest wymagany
MINIMALNE STRATY CIEP£A PODCZAS
OTWIERANIA DRZWI :

Tuleja
Tuleja

Drzwi

(*Ze wzglêdu na du¿¹ ró¿norodnoœæ materia³ów na rynku,
zalecamy wczeœniejsze sprawdzenie w³asnoœci tworzywa
.
sztucznego przeznaczonego do spalenia.)

¿aden system wentylacyjny (wyci¹g).

Ruszt obrotowy

Nierównomierny rozk³ad temperatury
- uk³ad konwencjonalny

Doskona³y system wypalania w Yasui RBF pozwala
tak¿e na spalanie tworzyw sztucznych (“plastików”).

W Yasui RBF37 s¹ minimalne straty ciep³a i ma³y
spadek temperatury podczas otwierania, poniewa¿
drzwi do pieca s¹ w¹skie. Komfort pracy z w¹skimi
drzwiami jest znacznie wy¿szy przez zastosowanie
SYSTEMU NUMEROWANIA TULEI - FRS :
przy otwarciu drzwi pojawia siê ¿¹dana tuleja.
Poniewa¿ tuleje nie s¹ uk³adane warstwami, szybkie
³adowanie i opró¿nianie pieca jest bardzo u³atwione.

Drzwi

Równomierny rozk³ad temperatury
RBF Yasui

KORZYŒÆ DRUGA: 40% REDUKCJA KOSZTÓW
Dziêki projektom Yasui koszt wypalenia jednej tulei zosta³ zredukowany o 40% w stosunku do
poprzedniego modelu pieca.

PRECYZYJNA KONTROLA I £ATWA OBS£UGA
PRECYZYJNA KONTROLA TEMPERATURY :
Jeden cykl wypalania mo¿e mieæ do 4 kroków.
Optymalna moc grzania jest obliczana i w³¹czana
automatycznie w ka¿dym kroku.

£ATWY W OBS£UDZE PANEL KONTROLNY :
Na panelu kontrolnym pokazywane s¹ nastêpuj¹ce
informacje: numer aktualnego kroku cyklu wypalania,
temperatura panuj¹ca w piecu, aktualna pozycja
rusztu obrotowego, itd.

POWRÓT DO PRACY PO PRZERWIE
W DOSTAWIE PR¥DU:
W wypadku zaniku pr¹du podczas pracy
automatycznego programu wypalania, aktualny
krok w cyklu jest zapamiêtywany.
Po przywróceniu zasilania nastêpuje kontynuacja
ostatniego wykonywanego cyklu od kroku w którym
nast¹pi³ zanik dop³ywu energii.

PROGRAMY :
Mo¿na wprowadziæ do pamiêci 5 ró¿nych
programów wypalania.

BEZPIECZNE WYPALANIE TULEI
PRZY ODLEWANIU Z KAMIENIAMI :
Wartoœæ cennych kamieni zalanych w tulejach jest
czêsto nieporównywalnie wy¿sza od wartoœci pieca.
RBF37 posiadaj¹c podwójn¹ kontrolê temperatury,
zabezpiecza w pe³ni kamienie przed przegrzaniem.
W razie przekroczenia nastawionej temperatury,
zasilanie jest natychmiast wy³¹czane.

Wygodny wy³¹cznik no¿ny pozwala
automatycznie zamkn¹æ drzwi pieca
bez u¿ycia r¹k.

(Wy³¹cznik no¿ny pieca RBF37 )
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PROSTY SYSTEM WPROWADZANIA CZASU - ETSS

PRZYK£AD

W innych piecach trzeba obliczaæ czasy oczekiwania na wypalanie i samego wypalania.
Nowy RBF37 eliminuje uci¹¿liwe obliczenia. Wszystko co nale¿y zrobiæ, to wybraæ numer pamiêci
i nacisn¹æ START. Wszelkie niezbêdne obliczenia wykona komputer. Niezale¿nie od tego jak mocno ró¿ni¹
siê czasy oczekiwania i wypalania, mo¿esz codziennie o tej samej porze rozpoczynaæ odlewanie.
Oczywiœcie funkcja ta uwzglêdnia tak¿e dni wolne.
2 godziny

12 godzin
9 godzin
8 godzin

3 godziny
2 godziny

18:00

20:00

8:00

22:00
WZROST WYGRZANIE

klawisz

naciœniêty

Czas oczekiwania

pocz¹tek
wypalania

Step
1
Krok

Step
2
Krok

Step
3
Krok

Czas wypalania tulej

Step
4
Krok

Mo¿na zacz¹æ
odlewanie
WYŒWIETLACZ
WIELOFUNKCYJNY :
Odlewanie

Wyœwietlacz
temperatury / czasu

ETSS

SYSTEM NUMEROWANIA
TULEI - FRS
Pozycja rusztu obrotowego

WprowadŸ godzinê
odlewania
(np. 8:00)

Wczeœniej zaprogramowana
pozycja tulei, pozwalaj¹ca na
natychmiastowe wyjêcie
w³aœciwej tulei do odlewania,
zapobiega niepotrzebnemu
wych³odzeniu tulei oraz
pozwala na zminimalizowanie
strat ciep³a przy otwarciu pieca.

Wybierz program
wypalania
(od 1 do 5)

Klawisz trybu rêcznego
MANUAL

Naciœnij klawisz
START

(mo¿na ustawiæ ¿¹dan¹ temp.)

Klawisz DOPALACZ

OBRÓT RUSZTU
(prawo / lewo)

(Panel steruj¹cy pieca RBF37 )
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WIELKI OBJÊTOŒCI¥, MA£Y ROZMIARAMI
SPECYFIKACJA
Zasilanie
Moc
Waga netto
Wymiary
Temperatura wypalania
Ruszt obrotowy
Pojemnoœæ
Wysokoœæ tulei

200 / 380 / 415 V AC, 50 / 60 Hz, 3 fazy
14,5 kVA (200V), 17,0 kVA (380V), 18,5 kVA (415V) - z dopalaczem
460 kg
1060 (Sz.) x 1070 (G³.) x 2140 (Wys.) mm z dopalaczem
max 850 °C
Ø 552 mm x 2 poziomy
37 tulei (Ø 100 mm)
45 tulei (Ø 89 mm)
max 230 mm

Dopalacz

prawa strona

przód

YASUI & CO.
YASUI Bidg., 3-7-4 Ikejiri, Setagaya-ku, Tokyo 154-0001, Japan
TEL +81-3-5430-7211
FAX +81-3-5430-5813
http://www.yasui.co.jp/
e-mail: cast@yasui.co.jp

jednostki: mm

dystrybutor i serwis w Polsce :
PROFILEX Jerzy Malicki,
Chopina 11, 40-093 Katowice
TEL / FAX +48 32 2597767
http://www.profilex.net e-mail: profilex@profilex.net
Zastrzega siê mo¿liwoœæ zmian bez podania ich w instrukcji.
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