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ΚΕΡΑΜΙΚΟΙ ΥΠΕΡΥΘΡΟΙ ΕΚΠΟΜΠΟΙ HTS 

 

 

 

Οι Elstein HTS υψηλής θερμοκρασίας υπέρυθροι 
κεραμικοί εκπομποί είναι σχεδιασμένοι για να 
λειτουργήσουν έως 860°C. Η επιφανειακή 
φόρτιση μπορεί να φτάσει τα 64KW/m².  

Η σειρά HTS είναι κατασκευασμένη 
εξολοκλήρου με μια εσωτερική κοιλότητα στο 
καθαρό χυτό κεραμικό υλικό, δημιουργώντας 
ένα πεδίο θερμικής μόνωσης ανάμεσά του, έτσι 
ώστε να βελτιώσει την ισχύ της ακτινοβολίας 
προς το εμπρός μέρος του κεραμικού.  

Επιπλέον αυτή η συγκεκριμένη εφαρμογή 
(κοιλότητα) διευρύνει την απόσταση μεταξύ του 
κεραμικού εκπομπού και του ανακλαστήρα 
αφήνοντας το πίσω μέρος του ψυχρό.  

Συγκρίνοντας την υπέρυθρη ακτινοβολία που 
παράγει ο HTS εκπομπός με τα άλλα μοντέλα 
της εταιρίας μας, διαπιστώσαμε ότι η επιπλέον 
ενέργεια που ακτινοβολούμε στο χώρο φτάνει 
το 25%.  

Οι HTS Elstein υψηλής θερμοκρασίας υπέρυθροι 
εκπομποί είναι διαθέσιμοι και σχεδιασμένοι 
ώστε να καλύπτουν ένα εύρος ισχύος από 60-
100W.  
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Η ισχύς μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας υπέρυθρους εκπομπούς με θερμοστοιχεία μαζί με TRD 1 

ελεγκτές θερμοκρασίας, TSE thyristor και άλλα εξαρτήματα. 

Περιοχές ακτινοβολίας IR μπορούν να συναρμολογηθούν χρησιμοποιώντας REO εκπομπούς, REF σετ 

κατασκευής, EBF και EBI κατασκευαστικά στοιχεία, καθώς επίσης και MBO οδηγίες τοποθέτησης. 

Οι εθνικοί κανονιστικοί μηχανισμοί πρέπει να τηρούνται για την αντίστοιχη εφαρμογή, για 

παράδειγμα, τα IEC ή πρότυπα EN60519-1 ασφάλειας για ηλεκτρικά θερμαινόμενες εγκαταστάσεις.  

Οι οδηγίες μας για την τοποθέτηση, λειτουργία και ασφάλεια πρέπει να μελετούνται πριν την χρήση. 


