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Forno Radiante 
AN8000 
 

Forno Radiante especial para uso em ensaios 

mineralógicos, aquecimento por radiação infravermelha 

emitida por lâmpadas halogênicas de tungstênio. 

CARACTERÍSTICAS 

 Carcaça formada por um bloco de alumínio de seção 

hexagonal, bipartida direção horizontal, com uma 

rede interna de sulcos para refrigeração a água, 

acabamento externo polido e cabeçotes desmontáveis 

para acesso aos terminais de ligação das lâmpadas; 

 Câmara aquecida de formato cilíndrico, diâmetro de 

52mm e comprimento de 246mm; 

 Dimensões externas de 165 x 366mm, apoiado sobre 

pequena bancada conferindo a montagem, dimensões 

de 330mm altura, 355 largura e 464mm comprimento; 

 Aquecimento por 4 lâmpadas halogênicas de 2000 

Watts instaladas nos focos de quatro conchas com 

formato elíptico e superfícies refletoras. As conchas 

concentram a radiação emitida pelas lâmpadas sobre 

amostras colocadas no eixo central da câmara; 

 Operação normal a temperaturas de até 1200C, 

podendo alcançar em condições especiais a 

temperaturas de até 1400C em 4 minutos; 

 Unidade de Programação e Controle de Temperatura 

montada em gabinete metálico dimensões de 266mm 

largura, 475 altura e 435mm profundidade, especial 

para apoio sobre bancada, com fácil acesso para 

manutenção. 

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS 

 Denominação: Forno Radiante Modelo AN8000 

 Câmara: Total: 52 mm de diâmetro e 380 mm 

comprimento 

 Zona Quente: 50 mm x 246 mm 

 Aquecimento: 4 Lâmpadas Halogênicas de 2000W x 

220V 

 Alimentação: 220VAC x 40A 

 Refrigeração: Água, pressão máx. 5 kg/cm2 e Vazão 

mín. 2,2 l/min 

 Potência Máxima: 8000W 

 Temperatura Máxima: 1350ºC (Usual até 1250ºC) 

 Dimensões Externas: 165 mm de diâmetro x 366 mm 

de comprimento 

 Peso aproximado: 45 kg 

DIMENSÕES 

 


