
Krosnelių duomenys:

Elektrinės krosnelės su pakrova iš 
viršaus

Elektrinės krosnelės su 
pakrova iš viršaus iki 1320°C

Kamera

KITTEC CB Studio-Line serijos 
krosnelės keramikai yra gamina-
mos nedidelėmis partijomis ir 
pasižymi aukštos kokybės ir 
kainos santykiu. Šios serijos 
krosnelės yra naujo dizaino ku-
rios pakei tė itin sėkm ingas 
„CB Line“ krosnis. Kompanija 
KITTEC 1979m. buvo pirmoji 
Europoje, kuri pradėjo gaminti 
krosnis su pakrova iš viršaus. 
Kompanijos krosnelės palieka 
gamyklą tik po kruopštaus su-
projek tavimo, pagaminimo ir 
atliktų bandymų. Kiekviena pa-
gaminta krosnelė yra ženklina-
ma individualiai inspektoriaus, 
kad užtikrinti gaminių kokybę. 
Suteikiama trijų metų garantija. 
Garantija nėra taikoma susidė-
vinčioms dalims, kaitinimo ele-
mentams.

Išplėtimo žiedas

Išplėtimo žiedas

Išplėtimo žiedas

Išplėtimo žiedas

Talpa Išorės plotis Išorės gylis Išorės aukštis Galia Įtampa Srovė SvorisTemperatūra
  maks.

Aukštis (mm) su
apverstu stovu

Kameros

aukštis

Jūs gaunate mūsų krosneles iš 
mūsų specializuotų platintojų, 
kurie bus mūsų žodžiais, tiek 
darbais. Su malonumu inform-
uosime apie artimiausią platin-
t o j ą  J ū s ų  a p y l i n k ė s e .

Pasirinkimas: Krosnių įrangos 
komplektai

Krosnelėms Ø 330mm

2 plokštės  Ø 250 mm
6 kojelės 50 mm
3 kojelės 100 mm

1 kg priemonės plokščių apsaugai
1 komplektas trikojų atramėlių

Krosnelėms Ø 400mm

3 plokštės  Ø 350 mm
6 kojelės 50 mm
3 kojelės 100 mm

1 kg priemonės plokščių apsaugai
1 komplektas trikojų atramėlių

Krosnelėms Ø 430mm

4 plokštės  Ø 380 mm
9 kojelės 50 mm
6 kojelės 100 mm

1 kg priemonės plokščių apsaugai
1 komplektas trikojų atramėlių
3 kojelės 150 mm

Krosnelėms Ø 510mm

4 plokštės  Ø 470 mm
6 kojelės 50 mm
6 kojelės 100 mm

1 kg priemonės plokščių apsaugai
1 komplektas trikojų atramėlių
3 kojelės 150 mm

Krosnelėms Ø 590mm

4 plokštės  Ø 520 mm
9 kojelės 50 mm
6 kojelės 100 mm

1 kg priemonės plokščių apsaugai
1 komplektas trikojų atramėlių
3 kojelės 150 mm

Krosnelėms Ø 690mm

4 plokštės  Ø 620 mm
9 kojelės 50 mm
6 kojelės 100 mm

1 kg priemonės plokščių apsaugai
1 komplektas trikojų atramėlių
3 kojelės 150 mm “SUVENA” UAB 



kaitinimo elementai sumontuoti 
grioveliuose ratu, garantuoja 
gerą šilumos paskirstymą.

nerūdijančio plieno griebtuvai 
panaudoti krosnelės suvaržymui. 

termopora temperatūros 
registravimui sumontuota 
saugiai

dujų amortizatoriai palengvina 
dangčio atidarymą 
(krosnelėse nuo CB 70)

patogios rankenos 
saugiam ir greitam pernešimui 

papildoma įranga: Krosnelė ant ratukų 
(du iš keturių ratų su stabdžiais) 

galimybė pasirinkti stovo spalvą: anglies pilką, žalią, 
oranžinę, raudoną ar pilką

plačiai atsidarantis dangtis (daugiau nei 90°)

dangtis vienalytis be tarpų, nįra jokio trupėjimo

dviejų sluoksnių izoliacija:
plytos + aukštos kokybės keramikos pluošto izoliacija

ETP Energijos Taupymo Paketas, ypač sumažina elektros suvartojimą visose CB Plus krosnelėse,
kitais atžvilgiais, siūloma kaip papildoma alternatyva 

“Kanthal“ kaitinimo elementai sumontuoti taupant vietą, 
apsaugoti nuo slankiojimo. 

kaitinimo elementai sumontuoti grioveliuose

oro išėjimui iš degimo kameros ventiliacijos vamzdžio
jungtis dešinėje pusėje - pasirinktinai: kairėje

korpusas vienalytis be tarpų, jokio trupėjimo

rakinamas dangčio užraktas

nerudijancio plieno detales leidžia išvengti 
korozijos, mažina korpuso temperatura.

modeliuose nuo CB 70 išspręstas pernešimo 
uždavinys, kai durų plotis 50 cm ir did.

vėlesnis krosnelės išplėtimas modeliuose CB 70 S, CB 80 S, CB 130 S ir CB 200 S
įsigyjus papildomą krosnelės žiedą: 50% didesnė talpa!

apverciamas stovas, galimi du krosneles aukšciai

krosnis paruošta pajungimui su kabeliu ir kištuku

Lengvai valdomi programatoriai (įvairių modelių) su apsauga nuo perkaitimo

išsamus vartotojo vadovas lietuvių kalba

Programuojamo įrenginio TC 44 regulia-
vimo galimybės nėra labai didelės, todėl
jį įsisavinti vartotojas gali per kelias mi-
nutes. Degimo kreivė pritaikyta paprastam
keramikos degimui. 

įkaitimas iki 580°C 
(fiksuota tem.), maksimaliai greitas įkaiti-
mas iki nustatytos galutinės temperatūros, 
išlaikymas nustatytą laiką ir nereguliuoja-
mas aušimas. Palyginus su analogiškais 
automatinio reguliavimo įrenginiais, TC 44 
kontroliaris užtikrina žymiai geresnį degimo 
rezultatą, patikimą apsaugą ir valdymą 
eksploatuojant, kartu su labai paprasta priežiūra ir aptarnavimu. 
Jokių papildomų mokesčių, nes TC 44 kontroleris yra įtrauktas į bazinę kainą. 

Degimo kreivė susi-
deda iš šių segmentų: 

Programuojamas kontroleris TC 66 nau-
dojamas tipiškais keraminių dirbinių de-
gimo atvejais. Reguliatoriaus degimo 
kreivė susideda iš šių segmentų: 
paleidimo uždelsimas (iki 9h 59min), re-
guliuojamas kaitimas dviejų segmentų 
pakopa, išlaikymas (iki 9h 59min), regu-
liuojamas aušimas (nuo 1°C iki 999°C 
per valandą arba nereguliuojamas “SKIP”).
TC 66 kontroleris išsaugo 6 degimo prog-
ramas, kurias galima pasirinkti, o ne kiek-
vieną kartą kurti naujas. Šias programas 
galima savarankiškai keisti. Nustatytos
temperatūros išsaugomos ir išjungus kont-
rolerį. 
TC 66 už papildomą mokestį.

“Visagalis” programuojamas kontroleris
TC 88 yra pats tobuliausias kompaktinių
reguliatorių serijoje. Jis suteikia galimybę
programuoti degimo kreivę labai individu-
aliai, su daugkartiniais įkaitimais, išlaiky-
mais ir aušinimais. Galima pasirinkti bet
kuriuos degimo profilius, pvz.: stiklo lydy-
mą, kristalų auginimą ar laboratorines 
programas. Degimo kreivė susideda iš 
šių segmentų: paleidimo uždelsimas, 
reguliuojamas kaitimas dviejų segmentų 
pakopa, išlaikymas, reguliuojamas au-
šimas. Kiekvieno degimo kreivę maksi-
maliai galima dalinti į 10 segmentų ir
kiekvienam segmentui galima užprogramuoti laiką ir temperatūrą. Priklausomai
nuo prieš tai buvusio segmento, kiekvienas sekantis segmentas gali būti įkaitini-
mo, išlaikymo ar aušinimo segmentu. Kontrolerio atmintyje galima išsaugoti 3
užprogramuotas degimo kreives. Yra sukurta reguliatoriaus versija, kuri gali
išsaugoti 20 programų su 15 segmentų kiekvienoje. 
TC 88 už papildomą mokestį.

88

papildoma įranga: apatinė oro padavimo sklendė + oro tiekimo skylė apačioje 

papildoma įranga: dangčio kaitinimas (reguliuojamas rankiniu būdu, prijungiamas ir atjungiamas)  ir kitos krosnys pagal individualius pageidavimus  

Daugiafunkciniai temperatūros kontroleriai


