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LABORATORNÍ KOMOROVÁ PEC LE 
Ekonomičtější verze laboratorní pece L pro krátkodobější provoz

Laboratorní pece LE nejsou sice tak robustní jako pece L, ale mohou se pochlubit neporazitelným poměrem cena/výkon. Pece LE vám poslouží úplně stejně dobře 
jako pece L při zkouškách a testování. Rozhodně od nich ale nečekejte provoz 24/7 – na to jsou vhodnější pece L.  

 1100 °C

Nastavitelný přívod vzduchuRychlý náběh na Tmax Skvělá cena

Jednoduché ovládání i instalace Atypické úpravy Expedice už do 2 dnů Bezhlučnost Okamžitá technická podporaZáruka 24 měsíců
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Standardní vybavení:
•regulátor Ht60B (regulace na konstantní hodnotu)
•topné elementy v křemenných trubkách
•izolace deskami z minerálního vlákna
•větrací komínek pro odvětrání pracovního prostoru pece
•šoupátko ve dveřích pro ovládání přívodu vzduchu
•termočlánek typu „K“
•bezkontaktní spínací relé pro bezhlučný provoz
•koncový spínač pro bezpečné otevření pece
•ručně otevírané dveře směrem dolů
•stolní provedení

Příslušenství za příplatek:
•regulátor Ht40P (10 programů po 15 krocích)
•injektor s odtahovým ventilátorem a přerušovačem tahu
 pro odtah zplodin (pouze s regulátorem Ht40P)
•přívod ochranné atmosféry (manuálně nebo automaticky řízený přívod plynu)
•kalibrace měřicího vstupu regulátoru
•rozhraní RS232 nebo EIA485 včetně software a kabeláže
•sada HtMonit (software + rozhraní)

Pozn.: Při kombinaci příslušenství za příplatek je nutná konzultace
s technickou kanceláří.

1100 °C

Technické změny vyhrazeny.

Typ pece Tmax Tmax pro 
dlouhodobý provoz

Objem Vnější rozměry*
(šxvxh)

Vnitřní rozměry
(šxvxh)

Příkon Hmotnost Jištění ** Napětí

LE 05/11

LE 09/11

LE 15/11

1100

1100

1100

5

9,4

14,4

470x310x455

490x350x515

550x350x565

170x130x230

190x170x290

250x170x340

1000

1000

1000

20

24

28

16/1

16/1

16/1

230

230

230

1,8

2,3

3,0

°C °C l mm mm kW kg V

Max. nosnost
dna

6

6

6

kg

Rychlost náběhu pece na teplotu

31min.17 min.

1100  °C

1000  °C

Topná tělesa v trubicích z křemenného skla

Šoupátko ve dveřích pece
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* Vnější rozměry uvedeny s uzavřenými dveřmi.
**Jištění se může lišit dle zvoleného příslušenství za příplatek.


