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Forno Calibre                          
AN6400 
 

Forno especial para calibração de termo-sensores, modelo 

CALibre AN6400, para uso como fonte de calor em 

ensaios de calibração de termopares, termoresistências, 

termistores, termômetros de vidro e sensores similares, 

operação  da temperatura de 100 C até 1100 C, câmara 

aquecida de 68mm x 460mm, com profundidade de 

inserção de 350mm, com controle de temperatura tipo PID 

em três zonas independentes o que garante baixo gradiente 

térmico longitudinal, com resolução de 1 C e estabilidade 

térmica melhor que 0,25 C. Outras características do 

forno e de seus subsistemas são descritas a seguir:  

 Aquecimento através de 3 resistências de fio metálico 

moldadas em fibra cerâmica de baixa densidade para 

operação contínua até 1100°C e intermitente até 

1200°C; 

 Isolamento térmico em fibra cerâmica de baixa 

densidade e baixa condutividade; 

 Montagem em carcaça metálica dupla, confeccionada 

com perfis e chapas de aço tratadas por processo 

químico de fosfatização e posteriormente pintadas por 

processo eletrostático na cor cinza com detalhes em 

grafite; 

 Câmara cilíndrica horizontal com diâmetro de 75mm 

x 68mm e comprimento total de 630mm; 

 Termopares de controle tipo S (Pt-Pt10%Rh) com 

tubo de proteção de alumina 99,8%; 

 Potência nominal de 3,9 kW, alimentado em 

220VCA-60Hz. 

MÓDULO DE CONTROLE DE TEMPERATURA

Módulo de Controle de Temperatura incorporado à 

estrutura do Forno, composto por três controladores 

digitais de temperatura PID e três módulos de potência 

tiristorizados, tipo relé de estado sólido, com as seguintes 

outras especificações adicionais: 

Três Controladores de Temperatura PID, 

microprocessado, dimensões de 48mm x 48mm, 

indicação digital simultânea da variável de processo e do 

setpoint, classe de exatidão de 0,25% e as seguintes 

características: 

 Indicação simultânea da variável medida e do 

setpoint em dois displays de 4 dígitos, com taxa de 

amostragem de 8 vezes segundo; 

 Entrada de dados por teclado frontal com 

orientações alfanuméricas mostradas no visor, 

permitindo o acesso a todos os parâmetros de 

controle e de configuração. A configuração pode ser 

protegida através de "senhas" com três níveis de 

acesso; 

 Entradas lineares linearizadas para termopares tipo 

K, N, R, S, T, J, L e PT100, protegidas contra quebra 

do termoelemento;  

 Saída configurável em 4-20mA; 0-20mA ou lógica 

com 10VCC. 

 Ajuste de banda proporcional, do tempo integral, do 

tempo derivativo, corte alto e corte baixo. 

 Interface de comunicação padrão RS485 para 

comunicação com o computador; 

Três módulos de potência tiristorizados tipo ângulo de 

fase, sinal de 4a2mA, proteção através de fusíveis ultra-

rápidos. 

Chave geral tipo disjuntor e botão liga / desliga 

aquecimento e pés de borracha.

BLOCOS EQUALIZADORES

Bloco metálico para equalização de temperatura, fabricado em liga aço refratário para uso em temperatura máxima de 

1100º, diâmetro de 66mm x comprimento de 160mm, dotado de poços para inserção de sensores, com número e diâmetro a 

serem definidos de acordo com o Usuário.  
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