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Forno Calibre 
AN6300 
 

O Forno para Calibração de Termosensores CALibre 

AN6300 é um equipamento composto pela interligação 

de um conjunto de dispositivos elétricos, eletrônicos e 

mecânicos, especialmente configurado para realização 

de ensaios de calibração de sensores térmicos. 

Seu projeto dirigido para aplicações em laboratório, 

visando atender a demandas de médio porte, 

principalmente para os serviços de calibração de 

termopares, termômetros de resistência de platina e 

termômetros de haste bimetálica. É um equipamento 

versátil, podendo ser utilizado para a execução de outros 

ensaios no campo da instrumentação. 

ESPECIFICAÇÕES FORNO 

 Câmara horizontal cilíndrica, sessão com 102mm x 

305mm; 

 Temperatura Máxima: 1100°C; 

 Potência Nominal: 1.700W; 

 Alimentação: 220VCA, fase-fase; 

 Peso Aproximado: 15kg (Incluindo o Gabinete de 

Controle) 

CARACTERÍSTICAS 

 Montagem é feita com estruturas de chapas e perfis de 

aço, formando um conjunto monobloco para uso 

portátil ou instalação sobre bancada; 

 Resistência fabricada com fio em espiral, formando 

um enrolamento unifilar que garante maior 

homogeneidade térmica; 

 Fonte de calor com câmara especialmente projetada 

para uso em calibração e que incorpora características 

apropriadas para esta aplicação; 

 A isolação térmica através de três seções superpostas 

de material isolante, que garante baixa perda de calor, 

minimiza os gastos de energia e permite baixos 

gradientes térmicos na operação; 

 O AN6300 opera com termopar tipo S (Platina + 

Platina10%Ródio); 

 Possui opção de controle através do forno ou do bloco 

equalizador. 

OPCIONAIS 

 Indicador de referência e três entradas para termopar e 

uma para termoresistência PT100 para até 4 fios; 

 Software de Calibração CALibre; 

 Interfaces de comunicação para PC; 

 Multímetro de 16 ou 20 canais integrado ao software 

para calibração simultânea dos sensores; 

 Blocos de equalização com furação personalizada. 

DIMENSÕES 

 


