
Etážová plynová pec 
typ Columbus,  Wachtel, Německo 

 
Jedná se o masivní etážovou pec, s plynovým nebo olejovým hořákem. 
Poskytuje rovnoměrné rozložení a distribuci tepla do všech etáží. 
 
Hlavní znaky:     

 ovládání přes panel IQ Touch, zobrazení všech potřebných 
údajů i během pečení  

 pro snadné ovládání může být panel umístěný mimo pec,  
např. u osazovacího zařízení, přímo na peci je pak u každé etáže 
druhé jednoduché ovládání – „joystick“, kterým se dá přímo 
na peci spustit nebo ukončit program, zapařit, otevřít odtah …. 

 dvě nebo tři samostatně ovladatelné skupiny etáží s možností 
různých teplot pečení při provedení pece „Variomat“ nebo 
„Triomat 

 technologie dvoustupňového hořáku = krátký čas nahřátí 
na stanovenou teplotu 

 pečné desky etáží z minerálních materiálů 
 vysoce výkonné vstřikovače páry jsou umístěné v oblasti 

hořáku, čímž eliminují tepelné ztráty 
 vysoká provozní spolehlivost 
 200 mm silná izolace pece 
 varianta „O“ - provedení pece s hořákem a výměníkem  

v horní části pece nad pečnými komorami 
 pec Columbus Comfort s vnitřní výškou etáží 230 mm je vhodná 

pro automatické osazovací zařízení 
 široký rozsah pečných ploch podle typu pece 
 Columbus Comfort E nabízí až 43,2 m² pečné plochy  
 přístup pro čištění a údržbu je z přední strany pece, to  

umožňuje obestavění pece ze 3 stran   
 

 

 

Technická data Columbus C Columbus E Columbus Comfort 

Počet pater max. 6 6 9 

Šířka patra        mm 1200 1800 1200 / 1800 / 2000 

Hloubka patra  mm 1600 / 2000 1600 / 2000 2000 / 2400 

Výška patra      mm 165 nebo 205 165 nebo 205 230 

Šířka pece        mm 1620 2220 1700 / 2300 / 2500 

Hloubka pece   mm 2380 / 2780 2380 / 2780 3180 / 3580 

Výška pece       mm 2345 / 2700 2345 / 2700 3050 

Pečná plocha: 7,7 - 14,4 m2 11,5 - 21,6 m2 14,4 - 43,2 m2 

Výkon hořáku až 114 kW 139 kW 290 kW 
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