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Системи за технологично нагряване
на ХЕРЦ - Иновация-Практическата
ориентация-Достъпен сервиз
Началото си днешните системи от въздухонагреватели и
духалки водят от 60-те години в Германия, с идеята на предприемчив търговец на прахосмукачки да „впрегне” изходящия
топъл въздух от работата на електромотора. С развитието на
керамичните нагреватели с интегриран реотан и неизносващите се компресори за надеждно въздухоподаване, вратата на
индустрията се отваря за въздухонагревателите. В началото те
са с прост метален корпус и държач за нагревателя със запоени изводи за захранване, по-късно революционно навлизат
компактните уреди с вграден компресор и грубо регулиране
на температурата чрез степени на мощността или промяна
на дебита. Електрическите системи с горещ въздух започват
да изместват всички пламъчни и други източници, тъй като са
значително по-безопасни, евтини и компактни. Първото важно
усъвършенстване е конструирането на нагревател с щифтове,
който лесно може да бъде подменен при изгаряне дори от
ползвателя.
Днес въздухонагревателите и духалките са с електронно
регулиране или управление, което не само дава възможност за
точност на температурата, но и предоставя надеждна защита
на нагревателя и уреда като цяло. Казано просто, при занижаване дебита под минималния, нагревателят не изгаря. Температурата на корпуса се контролира постоянно и нагревателят се
самоизключва при опасност от повреда.
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Фирма ХЕРЦ ГмбХ, която е с вече над 50-годишен опит в тази
сфера, си е поставила задачата да изобретява и произвежда
надеждни уреди, дюзи и други принадлежности за технологично нагряване в индустрията и занаятчийството.

Термосвиване с S36

Отличителни черти на продукцията й са:
Иновация-Практическата ориентация-Достъпното сервизиране.
Въздухонагревателите ХЕРЦ са конструирани на модулен
принцип, т.е. чрез модифициране на базовите версии могат
да бъдат реализирани множество приложения. Така напр. към
даден базов модел може да пъръчате: вграден термоелемент,
интегрирано PID регулиране, външен потенциометър за
нагряването, външно регулиране на нагряването посредством
PWM-сигнал, бърза връзка за включване въздуха под налягане
и мн. други. За някои от моделите се предлага защита на уреда
и нагревателя чрез безпотенциален сменяем контакт. HERZ е
в състояние да Ви предложи чрез Plug and Рlay технологията
една комплексна система, състояща се от: уред с горещ въздух
с термоелемент (вграден или външен) и отдалечен регулатор
без окабеляване. Комуникацията между уреда с горещ въздух
и регулатора се осъществява посредством М12 индустриална
щепселна система. Прецизното регулиране чрез термодатчик,
било то чрез измерване на температурата на въздуха или
безконтактно с инфраред, са вече стандартно изискване в
индустрията. При модификациите с дигитален регулатор, чрез
непрекъснато сравняване на Зададена/Действителна температура се поддържа константна зададена температура с висока
точност +/-1°С. Има възможност и за визуализация отчетите на
отдалечен дисплей за въздухонагревателите, както и на вграден нтакъв при комбинираните духалки с горещ въздух. Регулирането комуникира безпроблемно с модерното управление
посредством различни видове „процесни мрежи” (Profibus,
CAN, Modbus ). Ползвателят очаква включване на уредите към
собствената му мрежа без много усилия и средства, поради
което е важно да разполагаме със стандартен интерфейс, с
разпознаваеми функции и протоколи без преобразувател или
адаптер. В отговор на това най-новите електроники във въздухонагревателите ХЕРЦ са с така наречения отворен интерфейс
(Open Collector) и ползвателят сам да може да анализира сигналите/данните от тях. Уредите се тестват съгласно европейските
норми и отговарят на валидните предписания за безопасност.
Безчетковите мотори позволяват най-натоварена индустриална експлоатация при непрекъснат режим на работа. Духалките,
осигуряващи притока на въздух са практически без разходи за
поддръжка, частично снабдени със сменяем филтър от неръждаема стомана.
Възможностите нямат твърди граници и се разширяват
непрекъснато според изискванията на клиента. Областите на
приложение трудно могат да бъдат изброени: тунели за термосвиване на опаковъчно фолио и тапи за бутилки, процеси
на сушене, подгряване, активиране при лепене, запалване
на твърди горива, запояване, преоформяне на повърхности,
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Производство на хладилници в Либхер

стерилизиране, гланциране на хранителни изделия и дражета
и мн.др. посредством множеството накрайници и адаптери
въздушният поток може да бъде направляван, концентриран
или разпределян.
Основното типово подразделяне е:
- Комбинирани въздухонагреватели с вградена духалка като
COMPACT, ERON BL, RION BL. Уредът COMPACT не напразно носи
това име. Вгражда се лесно, пести място и е ценово изгоден,
което го прави много продаван във всичките му модификации.
Освен обширния набор от принадлежности към него, ХерцБългария ООД предлага и изработка на нестандартни накрайници/дюзи и по чертежи и размери на клиента, каквито често
се поръчват за термосвиване.
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- Въздухонагреватели XS, S, M, L, XL с градация в размери,
дължина на нагревателната тръба и мощност. Най-малките XS
и S са с монтажна резба директно върху корпуса за стеснени
зони на монтаж, моделите М са със специална предпазна
изолация за повишени изисквания към въздушния дебит, L с
дълъг тръбен адаптор за трудно достъпни места и XL при найвисоки изисквания към мощност и дебит на въздуха. Покриват
мощности от 450W до 25000W!
- Тръбни въздухонагреватели РН, за интегриране в тръбни
разводки, двустранно с фланци, за захранващ въздушен поток
с температури до макс. 180°С. Като захранване с въздух може
да се използва духалка средно налягане с просто ограничение
на температурата.
- Високотемпературни въздухонагреватели за температура до
900°С! Уредите се доставят винаги без електроника, но посредством модификация S20 могат да бъдат снабдени с управление
чрез силова верига с реле. Чрез издължената конструктивна
форма са идеални при стеснени условия.
- Въздухонагреватели устойчиви на налягане за въздух под
налягане до 10bar! Херметичният въздухонагревател е изключително пестелив откъм пространство за вграждане. Температурата се управлява електронно до 100%. Един или повече
уреди, свързани към системата за въздух под налягане подават
въздушна струя с висока скорост.
- Духалки високо налягане Тип HD и средно налягане Тип MD за
включване към един или повече въздухонагревателя. С възможен монтаж на честотен преобразувател, абсолютно безмаслени и с ниски експлоатационни разходи, поради липса на нужда
от специално обслужване.

Сушене на кенове

Термосвиване с Compact

Комбинацията между типа и броя въздухонагреватели захранвани от една духалка, както и изборът на самата духалка
зависят от дебита и температурата, която търсим на изхода
на системата. От значение са специфичното топлопоглъщане
и масата на нагреваемите детайли, скоростта на движение на
обектите при поточна линия, точното насочване или разпределение на въздушната струя и още много неочаквани понякога
фактори на околната среда. На Ваше разположение за консултация и нестандартни решения са специалистите от Австрийския офис на ХЕРЦ ГмбХ в Тирол, където се произвеждат всички
въздухонагреватели и колегите им от Херц-България ООД,
които с готовност ще Ви посетят на място за оглед , монтаж и
поддръжка.
www.herz-bulgaria.bg

