
 

 

 

 :הוראות הפעלה כלליות -מחמם אוויר 

 שעות או יותר. 5000בשימוש נכון במחממי אוויר ניתן לצפות לאורך חיים של 

 

 מקורות אוויר

 ממפוחים. מתוצרת "אוסרם" אוויר דחוס באופן כללי ניתן לספק למחממי האוויר 

 מקור האויר צריך להיות נקי ויבש.לכלוך, גריז, שמן, אדי שמן, או גזים משתכים 
 )קורוזיביים( או ריאקטיביים )מתלקחים( יגרמו למחמם האוויר נזק.

 .יש לעשות שימוש בגז אינרטי או אוויר נקי בלבד 

 תמש בגזים נדיפים או דליקים.אין להש 
 

 מפוחי משוב

 .מפוחי משוב הם מקורות אוויר נקיים, קומפקטיים וזולים 

 .הם יכולים לספק כמויות גדולות של אוויר בלחץ נמוך עבור מערכת חימום האוויר 

 (CFM or LPMגודל המפוח מבוסס על זרימת האויר המקסימאלית שהוא יכול לייצר )

 או יציאה.ללא כל הגבלות כניסה 

 או הגבלה אחרת מחוברים למפוח, זרימת האוויר המרבית פוחתת. גוף חימום כאשר 

 אם המפוח הוגבל במידה רבה, מנוע המפוח יכול להתחמם יתר על המידה ולהפסיק

 לעבוד.

 בעת תכנון מערכת החימום יש לנסות ולמזער את הגבלות האוויר ולבחור במפוח 

 ץ הנגדי הנוצר ע"י המחמם, האבוקה והצנרת שלהם.בגודל מספיק כדי להתגבר על הלח

 מחממי האוויר בגלל גודלם הקטן, אין להשתמש בסדרות Hot Air Tool  וSerpentine II 

 מפוחים. עם

 

 



 

 אוויר דחוס

  בד"כ עד( אוויר דחוס בלחץ גבוהPSI 100) מכיל לעתים קרובות שמן לשימון שסתומים 

 וציוד פניאומטיים.

 .יש הכרח לסנן שמן זה כדי למנוע זיהום ונזק לגופי החימום של התנור החשמלי 

  כאשר מודדים את שיעורי הזרימה של האוויר הדחוס, יש לוודא שמודדים יחידותCFM 

תקניות. המשמעות של "תקני" הינה שהיחידות נמדדות בטמפרטורה ולחץ  LPMאו 

 סטנדרטיים.

 מוני זרימה רבים מסומנים כ- SCFM אבל דבר זה אינו נכון בלחצים הגבוהים המיוצרים 

 על ידי אוויר דחוס.

 למדידות זרימה מדויקות יש לעיין בספר המשתמש של מונה הזרימה שלך בנוגע להמרת 

CFM ל- CFM "תקני". ( בתרשים שלהלן, קריאת מונה הזרימהCFMמומרת ל )-SCFM 

 .Dwyer ballבאמצעות המרת זרימת אויר מסוג 

 

 בקרים

  חיונית לחיים ארוכים של המחמם. מערכת בקרה טובה

 יר מספקת דרך המחמם לפנילפני הפעלת מערכת הבקרה שלך יש לוודא שיש זרימת אוו 

 (.sureheat)חל על מחממים ללא הגנת טמפרטורת יתר  ההדלקה

 "צריכים להיות מותקנים ע"י מתקינים מוסמכים בלבד. הקפד מחממי אוויר ובקרי"אוסרם 

 ל הקודים החשמליים החלים והשתמש בחיווט תקין.על כ

 

 (Open-Loopבקרת חוג פתוח )

 שיטת בקרה פשוטה זו משתמשת בבקר כוח המופעל ידנית כדי להזרים מתח קבוע לגוף 

 החימום ולשנות את טמפרטורת המחמם.

 אם הזרימה נקטעת פתאום, הדבר עלול לגרום לתקלה בגוף החימום.! שים לב 

 

 (Closed-Loop) בקרת חוג סגור

 מסוג "חוג סגור" משתמשת בבקר כוח, בקר טמפרטורה וצמד תרמי בקרה למחמם מערכת 

 כדי לספק תפוקת טמפרטורה קבועה, ללא קשר לשינויים בזרימת האויר. בקר הטמפרטורה

 גם מספק תצוגה נוחה של טמפרטורת האוויר בתהליך שלך.

 

 בקר כוח

  בקר כוח מסוגPhase angle fired SCR מיישר זרם מבוקר סיליקון( יספק למחממי אוויר( 

 "אוסרם" את בקרת הכוח הטובה ביותר.

  גם פקדי כוח אחרים עשויים להתאים, כגוןdistributive zero cross SSR  ממסרי(Solid 

State)  או ממסריSolid State אך עליך לפנות ל מהיר אחרים, עם מיתוג OSRAM SYLVANIA 

 לאלקטרוטרם לקבלת אישור לפני השימוש. או

 

 



 בקר טמפרטורה

  השתמש רק בבקרת טמפרטורה דיגיטלית עם צמדים תרמיים מסוגK. 

  ,פלט בקרת הטמפרטורה חייב להתאים לקלט של בקר הכוח )כלומרmA 4-20  0-10או 

VDC.) 

  בקרתPID מומלצת ביותר כדי לצמצם סטנדרטית עם הגדרת פס רחב פרופורציונלי תהיה ה

 סטיית הטמפרטורה. את

   פרמטרים שלPID יכולים להיות מכוונים אוטומטית, אבל רק בטמפרטורות נמוכות בהרבה 

 מהמקסימום של המחמם.

  את המתח באופן מיידי. בעת אם הטמפרטורה עולה גבוה מדי במהלך כיוון אוטומטי, כבה

מן המחזור של בקר הטמפרטורה צריך להיות , ז Solid Stateבבקר כוח עם ממסר השימוש

 או פחות. ms 100 -מוגדר ל

 

 צמד תרמי

  (, צומת 0.03חוט מרבי של לקריאות טמפרטורה מדויקות השתמש אך ורק בחוט דק )קוטר"

 מיציאת גוף החימום.  אינץ' 1הממוקם במרחק של עד  Kוצמד תרמי מסוג  חשופה,

 ור יגרמו לשגיאות מדידת וי המרחק מיציאת התנסגנונות אחרים של צמדים תרמיים או שינ

 ו/או תקלה במחמם. טמפרטורה

 


