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 הוא במיוחד גבוהות לטמפרטורות SHTS/100 Elstein מקרן
 דירוג את מקסםל מנת על פותח אשר קרמי אדום-אינפרה מקרן
  .)ר"מ/קילוואט( הפנים שטח

 
 הספק לו יש .ר"מ/קילוואט 80 הוא SHTS/100 של השטח דרוג

  .C° 860 עד של לטמפרטורות מגיע והוא וואט 800 של נומינלי
 

 כן וכמו מ"מ X 96 96 הן SHTS/100 Elstein מקרן של המידות
 מידע מ"מ. X 122 122 במידות SHTS של מיוחד דגם קיים
 להוריד או שלנו המוצרים בקטלוג למצור ניתןSHTS -ה אודות
  מהאינטרנט. אותו

  

 לוחות באמצעות החימום לוחות על SHTS/100 את להרכיב ניתן
  .MTO פלדהמ הרכבה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SHTS/100 Elstein :1 ראיו                     
 

 
 

 
 
 
 

  מ"במ מקרן ומידות הרכבה מידות :2 איור
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 W 800  הספק                    גרם 170:  משקל  SHTS/100: דגם

 kW/m² 80,0 פנים שטח דירוג

 C° 860 אופיינית הפעלה טמפרטורת

 C° 900 מותרת מרבית טמפרטורה

 µm 10 - 2 גל אורכי טווח

 
 גרסאות

  
   מיוחדים הספקים
   מיוחדים מתחים
  םמוארכי חוטים
 טבעתיים חוט נעלי עם חוטים

 תרמיים צמדים ינמקר
  

   T-SHTS/100 :ייעוד
  K (NiCr‐Ni) סוג משולב תרמי צמד
 מ"מ TC 100 חוטי

 סטנדרטי עיצוב
  

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

 

 

 
 ואבזרים TSE תיריסטור מיתוג יחידות , TRD 1טמפרטורה בקרי עם יחד תרמיים צמדים עם יםנמקר באמצעות בעוצמה לשלוט ניתן

  .אחרים
  

  .MTO התקנה בסיסי בעזרת להרכיב ניתן אדומה אינפרא קרינה אזורי
  
  .חשמליים חימום במתקני בטיחות - EN 60519-1ןתק או IEC למשל המתאים, היישום עבור הארציות הבטיחות לתקנות לציית יש
  
  .ובטיחות תפעול להרכבה, שלנו ההוראות על להקפיד יש
  

 

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

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


