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Kurutma Kabini  

Kurutma Kabini, mühendislik laboratuvarlarında 

hızlı ve efektif bir kurutmanın gerekli olduğu tüm 

uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir 

cihazdır.  

 Kurutma kabini hem nem kontrolü hem de sı-

caklık kontrolü sağlayan PID proses kontrol 

cihazına sahiptir. Böylece kurutma işlemi yapı-

lır iken kabin içi bağıl nem miktarı da kontrol 

edilebilmekte ve kurutma işleminin seyri daha 

iyi gözlemlenebilmektedir. 

 Sıcaklık ve nem kontrolünün yanı sıra kabin için ağırlık ölçüm sistemi sayesinde kurutulmak istenen 

numunelerin sabit tartıma gelip gelmediklerini anlamak için numunelerin kabin dışına alınmasına gerek 

kalmamaktadır. Ağırlık azalmaları kabin kapağını açmaya gerek kalmadan kontrol edilebilmektedir.  

 Hız ayarlı dahili hava sirkülasyon sistemi ile istenilen sıcak hava hızı ile kurutma yapabilmek mümkün-

dür. Böylece özellikle gıda maddelerinin kurutulmasında kurutma işlemini olumsuz etkileyen yüzey 

kabuklaşmasının önüne geçilmekte ve düzgün bir kurutma işlemi elde edilmektedir. 

 Isıtma rezistansları kabin içine kurutulacak malzemelere direk ısı vermeyecek şekilde yerleştirilerek 

hava sirkülasyonunun da yardımı ile kabinin her noktasında eşit sıcaklık elde edilebilmektedir. 

 Kurutma işleminin yanı sıra kabin içine yerleştirilen UV lamba sayesinde üst kurutma tepsisine UV ku-

rutma veya UV kürleme işlemi de yapılabilmektedir. 

 Kurutma kabini maksimum yükleme kapasitesi ve kurutma tepsisi sayısı sipariş ile bildirilerek değişti-

rilebilir. 

 Tüm kurutma işlemi DefneLAB-Soft yazılımı ile bilgisayar ile kontrol edilebilmekte ve veri depolama-

sı yapılabilmektedir. 
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Deney Uygulamaları  

 Kurutma uygulamaları 

 UV kurutma ve UV kürleme uygulamaları 

 

Teknik Özellikler  

 125 litre hacminde uygulam bölgeleri paslan-

maz çelikten imal edilmiş kurutma kabini 

 Max 5 kg a kadar yükleme kapasiteli 2 adet 

kurutma raflı ağırlık ölçüm sistemi ve dijital 

gösterge paneli 

  Dijital göstergeli ±1 oC hassasiyetli PID sıcaklık 

kontrolü ve bağıl nem ölçüm sistemi 

 Maksimum 120 oC çalışma imkanı  

 

 Devir ayarlı kabin için sıcak hava sirkülasyon 

sistemi 

 3 kW ısıtma gücüne sahip elektrikli ısıtma sis-

temi 

 Kabin içi üst tepsi UV kurutma ve UV kürleme 

imkanı 

 Kimyasallara ve korozyona dayanıklı endüstri-
yel epoxy boyalı cihaz gövdesi  

Sistem Gereksinimleri ve Fiziksel Özellikler  

 220 VAC (1P), 50 Hz güç kaynağı 

 Ölçüler : 700 x 600 x 600 mm 

 Yaklaşık Ağırlık   : 100 kg 
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