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  1עמוד 

  קרמיאדום-אינפרה מקרן

   

 
 

 של SHTS מסדרת במיוחד גבוהות לטמפרטורות םמקרניה
Elstein המקסימלי הפנים שטח דירוג את להגדיל מנת על פותחו 
 77-ל ר"מ/קילוואט 64 -מ קרמיים אדום-אינפרה מקרני של הקודם
   .ר"מ/קילוואט

 
 חלולה קרמיקה תיציק בתהליך מיוצרים SHTS מסדרת מקרניםה
 וגב מיוחד שחור זיגוג להם ויש ,תרמי בידוד בחומר ממולאיםו

 מהאנרגיה 75% מעל C 900° של תבטמפרטורו זהב. מצופה
 עד בינוני בגל IR כקרינת המחומם לחומר מועברת החשמלית

   ארוך.
  

 מפעלים בבניית לשימוש במיוחד מתאימים SHTS מקרני לכן
 הלקוחות של םספציפיי לצרכים מיוחדים פתרונות נדרשים שבהם

  גבוה. הספק דורשיםה ויישומים
  

 וואט 1200- ל 300 שבין ההספק טווח את מכסים הדגמים ארבעה
 ציוד מחדש להתקין שניתן כך בשוק, סטנדרטיות מידות להם ויש
IR מסדרת מקרניםה עם יחד קיים SHTS של Elstein.  

 
 

 
 
 
 

   SHTS Elstein :1 איור         
 

 

 : מידות הרכבה ומידות מקרן במ"מ2איור 



  2עמוד 

SHTS 

   

 
 

 

  הספק                     'רג 220 משקל ,HTS/1, HTSדגם 

  הספק                             'רג 125 משקל ,HTS/2דגם 

 הספק                               'רג 75 משקל ,HTS/4דגם 

1200 W 

600 W 

300 W 

 kW/m² 76.8 הפנים שטח דירוג

 C° 860 אופיינית הפעלה טמפרטורת

 C° 900  מותרת מרבית טמפרטורה

 µm 10 - 2 גל אורכי טווח

 
 גרסאות

  
   מיוחדים הספקים
   מיוחדים מתחים

  מוארכים יםחוט
 טבעתיים חוט נעלי עם יםחוט

 תרמיים צמדים מקרנים
  

  ,T-HTS, T-HTS/1, T-HTS/2 :ייעוד
                        T-HTS/4 

  K (NiCr‐Ni) סוג משולב תרמי צמד
 מ"מ TC 100 יחוט

 סטנדרטי עיצוב
  

   V 230 הפעלה מתח
   חלולה קרמיקה יציקת
  אינטגרלי תרמי בידוד
  מ"מ 85 םיחוט
  סטנדרטי Elstein שקע
  הרכבה ערכת
  מיוחד שחור זיגוג
 זהבמצופהגב

 
 

 ואבזרים TSE תיריסטור מיתוג יחידות , TRD 1טמפרטורה בקרי עם יחד תרמיים צמדים עם מקרנים מצעותבא בעוצמה לשלוט ניתן
  .אחרים

  
 התקנה משטחיו ,EBI -ו EBF הרכבה רכיבי ,REF הרכבה ערכות ,REO מקרני בעזרת להרכיב ניתן אדומה אינפרא קרינה אזורי

MBO.  
  
  .חשמליים חימום במתקני בטיחות , EN 60519-1תקן או IEC למשל המתאים, היישום עבור הארציות הבטיחות לתקנות לציית יש
  
  .ובטיחות תפעול להרכבה, שלנו ההוראות על להקפיד יש
 

   הרדיאטור: טמפרטורות :3 איור
 כחולה עקומה קירור: - ;אדומה עקומה – חימום   

  : הקרנה : עוצמת4איור 
 קירור: עקומה כחולה -; עקומה אדומה –חימום    


