
      
           

   ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш»
 

ТЕРМООБРОБКА ЗАЛІЗНИЧНОГО ЛИТТЯ В ПРОХІДНИХ ГАЗОВИХ
ПЕЧАХ серії ТермоГаз®

Спеціальні промислові печі для термообробки залізничного лиття серії ТермоГаз ® 
призначені для безперервних технологічних процесів відпалу, нормалізації, нагрівання для 
загартування, загартовування залізничного лиття.

.

Найменування Розмір робочого простору
печі*, мм

Максимальна
температура **,

°С

Спосіб
транспортування в

печіШирина Довжина Висота

ТермоГаз ® - ТO-25.108.6/950 2500 10800 600 950 Жароміцні піддони по
спрямовуючим балкам

ТермоГаз ®  - TO-32.90.10/950 3200 9000 1000 950 Жароміцні піддони по
глисажним трубам

ТермоГаз ® - ЛO-10.150.10/950 1000 15000 1000 950 Жароміцні піддони по
спрямовуючим балкам

ТермоГаз ® - ЛО-32.168.10/950 3200 16800 1000 950 Вагонетки печі

ТермоГаз ® - ЛO-27.90.7/950 2700 9000 700 950 Вагонетки печі

ТермоГаз ® - ЛO-27.250.7/950 2700 25000 700 950 Вагонетки печі

Особливості печей серії   ТермоГаз     ®   -   ЛО     :  
 Мінімальні витрати газу та електроенергії на термообробку;
 Автоматизація процесу термообробки;
 Повна відповідність печі всім вимогам промислової безпеки, що діють в ЄС, РФ, України,

РБ;
 Низькі витрати на технічне обслуговування;
 Гарантійний термін експлуатації до 5 років (див. «Програму гарантій»).

                                           ТермоМастер®

       TермоГаз ®

http://www.kerammash.ua/ua/pdfs/kerammash-g-program-ua.pdf
http://www.kerammash.ua/


Застосовувані технології:

 Ефективна ізоляція стін, арки та дверей з ке-
рамічного волокна;

 Сучасні опалювальні системи із застосуван-
ням високошвидкісних пальників із 
центральною системою рекуперації тепла 
(температура повітря для горіння до 450 °С);

 Імпульсне нагрівання, контроль співвідно-
шення або комбінований контроль горіння 
залежно від особливостей застосування;

 Система мікропроцесорного управління на 
базі сучасних контролерів ( Siemens та ін.), 
системи негайного запуску печі;

  Багатозонне регулювання температури;
 Камера примусового охолодження садки

Додаткове обладнання та конструктивні особливості
  система SCADA;
 Теплостійкі прилади.
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Всі особливості застосування та побажання 
Замовника по комплектації або додаткових 
опцій обговорюються під час відкриття 
Замовлення. Зв'яжіться з нашими фахівцями 
для додаткових консультацій

84105, Україна, м. Слов’янськ, 
Донецька обл., вул. Свердлова,1А 

т.(+380626) 667301, (+380626) 667338
info  @  kerammash  .  com  

 www  .  kerammash  .  ua  
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