Indukční ohřívací zařízení HEATER

Indukční ohřívače SCHAEFFLER jsou považovány za jeden z nejlepších šetrných způsobů
montáže valivých ložisek.
Přibližně 30 procent všech poškození ložisek lze připsat nesprávným metodám montáže nebo
nevhodnému nářadí pro montáž ložisek. Poškození způsobené nesprávnou montáží se projeví
např. neobvyklými zvuky, nepravidelným chodem, rýhami od valivých těles nebo prasknutím
klece, kroužku.
V důsledku toho musí být při montáži zajištěna optimální metoda a nářadí. Údržba také
podléhá dalším požadavkům včetně nižší spotřeby energie, minimalizovaného rizika zranění a
snížených nákladů na údržbu. Šetrný a bezpečný způsob montáže valivých ložisek a dalších
obrobků je dosažen pomocí indukčního ohřevu, který zajišťuje, že valivá ložiska a další obrobky
jsou vždy připraveny a namontovány při ideální teplotě pro technicky správnou montáž.
Společnost Schaeffler nabízí 2 řady - HEATER-BASIC a HEATER-SMART. Obě řady uspokojují
specificky různé aplikační požadavky, se kterými se setkáváme při údržbě.

Hlavní důvody pro použití indukčních topných zařízení od Schaeffler

Velký výběr pro různé požadavky
HEATER-BASIC a HEATER-SMART

Bezpečnost osob a strojů

Ohřev probíhá rychle, bezpečně.
Přitom chrání ložisko či obrobek

Jednotné, řízené vytápění pro trvale dobrou kvalitu montáže

Snížené provozní náklady díky energeticky účinnému ohřevu
a krátkým montážním časům

Také pro velké obrobky do hmotnosti 1 600 kg

HEATER BASIC
Řada BASIC má všechny základní funkce nutné pro indukční ohřev.
Ovládání probíhá pomocí zvláště odolné membránové klávesnice, kterou lze ovládat i v
pracovních rukavicích. Řada BASIC se doporučuje tam, kde postačuje základní funkčnost a také
pro drsné provozní podmínky. HEATER-BASIC jsou k dispozici od stolních jednotek po zařízení
pro velká zatížení pro maximální hmotnost valivých ložisek 20 kg až 1 600 kg.
Důležité vlastnosti HEATER-BASIC:
Pevné, odolné provedení
Odolná membránová klávesnice
Řízení času a teploty
Nízká spotřeba energie

HEATER SMART – Delta T-Control
Modely SMART jsou vybaveny ovládáním Delta-T, které se doporučuje pro valivá ložiska s
menší radiální vůlí.
Dva teplotní senzory pro vnitřní a vnější kroužek lze ovládat samostatně. Zařízení řady SMART
dokážou přesně dokumentovat proces ohřevu, což je zajímavé všude tam, kde musí být
údržbářské práce a servis vždy detailně sledovatelné – například v aplikacích zvláště důležitých
pro bezpečnost. Aby bylo možné optimalizovat fázi ohřevu z hlediska času, mají modely
SMART také funkcionalitu ohřevu teploty za časovou jednotku na každý kroužek zvlášť, která
ovlivňuje topnou křivku. HEATER SMART jsou k dispozici od stolních jednotek po zařízení pro
velká zatížení pro maximální hmotnost valivých ložisek od 50 kg do 1 600 kg.
Funkce kromě těch, které jsou také součástí základní verze, jsou:
Ovládání Delta-T pro valivá ložiska s menší vůlí ložisek
Intuitivní ovládání pomocí dotykové obrazovky (TFT displej)
Dokumentace procesu ohřevu (volitelné)
Automatická regulace výkonu a detekce senzoru
Čtyři způsoby ohřevu

Které indukční ohřívací zařízení je v jaké době vhodné?
Specifikace
Režim teploty
Časový režim
Režim času nebo teploty
Režim teploty a rychlosti
Delta T-control
Funkce protokolu
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Indukční ohřívací zařízení HEATER-BASIC a HEATER-SMART lze použít v celé řadě
průmyslových odvětví.
Zejména je lze snadno použít v následujících aplikacích a průmyslových odvětvích:

Těžba a zpracování

Výroba cementu

Kovovýroba

Dřevozpracující průmysl

Větrná energie

Papírenský průmysl

Potravinářský průmysl.

Chemický průmysl

Chcete s námi prodiskutovat konkrétní projekt nebo získat více
informací o našich specifických řešeních?
Kontaktujte nás – jeden z našich odborníků se vám co nejdříve ozve.
esos@esosostrava.cz

+420 596 624 831

