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BİTÜM YAŞLANDIRMA

Ürün Kodu

CRT-VDO    Vakumlu Gaz Giderme Fırını

Güncel ASTMve AASHTO standart tanımları asfalt numunelerin 
Basınçlı Yaşlandırma Kabinlerinde (PAV) işlem gördükten sonra 
vakumlu gaz gidermeye de uğramasını gerektirir. Bu tezgah üstü 
vakumlu gaz giderme fırını tam otomatiktir ve vakum sistemini 
içinde barındırır. Hazne 4 numuneyi teste tabi tutacak şekilde 
tasarlanmıştır. Kabin, hazne ve kapağı korunaklı paslanmaz çelik 
malzemeden üretilmiştir. Kapak üzerinde test sırasında izlemeyi 
mümkün kılmak üzere ısıya dayanıklı bir gözlem penceresi 
bulunmaktadır. 

CRT-VDO Vakumlu Gaz Giderme Fırını haznesini hızla 15 kPA 
(25.5Hg) basınca düşürmek için elektrikle çalışan  bir vakum 
sistemi kullanır. Hassas kontrol ünitesi zaman, sıcaklık ve test 
evresini gösteren bir dijital ekrana sahiptir. Sesli ve görsel alarm 
kullanıcıyı testin bittiğine dair uyarır. Aydınlatmalı Ön-ısıtma, Gaz 
Giderme ve Dur tuşları kolay kullanım sağlar. CRT-VDO Vakumlu 
Gaz Giderme Fırını 4 adet 236 ml'lik (8oz) numune kabı ve 
numunelerin kolay çıkartılması için aparat ile birlikte 
sunulmaktadır. 

Ana Özellikler
• Kompakt Ünite
• Paslanmaz Çelik Yapı
• Mafsallı kapak az yer kaplar ve paslanmaz çelik vakum 

haznesine ulaşmayı sağlar.
• Ekipman üzerindeki kolay temizlenebilen çalışma yüzeyi 

numune hazırlamada ve çıkartmada kolaylık sağlar
• Hazne 4 numuneyi aynı anda teste tabi tutabilecek şekilde 

tasarlanmıştır.
• Vakum sistemini içinde barındırır.
• Aydınlatmalı Ön-ısıtma, Gaz giderme ve Dur tuşları
• Hassas kontrol ünitesi zaman, sıcaklık ve test evresini gösteren 

bir dijital ekrana sahiptir 
• Sesli ve görsel alarm kullanıcıyı testin bittiğine dair uyarır.
• Sıcaklığı 170 ºC'ye kadar +/- 5º C hassasiyet ile çıkarabilir.
• Basınç ölçer hem 'kPa' hem 'hg' birimlerinde gösterim yapar.

Boyutlar

Ağırlık ( yaklaşık )

610 x 406 x 304 mm (Kabin)

84 kg

Güç Kaynağı 115 VAC, 1 Ph. 60 Hz.
230 VAC, 1 Ph. 50 Hz.
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