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KASTVERWARMING
FUNCTIONELE BESCHRIJVING
De elementen zijn leverbaar met een temperatuur
limiter of een zelflimiterende constructie waarbij
een PTC element het element aanstuurt aan de
hand van de omgevingstemperaturen. De Heating
Group kastverwarmers zijn standaard leverbaar in
twee lengtes en zijn altijd voorzien van een kabel
van 50cm.

De toegenomen eisen op het gebied van energiebesparing hebben geresulteerd in de ontwikkeling
van, vaak kleinere, componenten met een lager vermogensverbruik. Deze componenten hebben echter
als nadeel, dat ze gevoeliger zijn voor vocht en temperatuurwisselingen. In regelpanelen en kasten kan
dit probleem worden opgelost door de temperatuur
met een paar graden te verhogen ten opzichte van
de omgevingstemperatuur. Dit resulteert in een
droge kast met een constante temperatuur.

INSTALLATIE

De Heating Group International kastverwarmingen
hebben een relatief groot oppervlak en dus een lage
oppervlaktetemperatuur (max. 65°C). Daarmee zijn
deze kastverwarmingen bij uitstek geschikt voor
montage in vrijwel alle regelpanelen en kasten.
Het element is gemaakt van zwart geanodiseerd
aluminium met een dubbel geribd profiel voor een
optimale warmtegeleiding en –uitstraling en een
lage en egale oppervlaktetemperatuur.

Het verwarmingselement moet altijd met de ribben
in verticale positie worden geplaatst. De beste
circulatie wordt behaald wanneer het element
onderin de kast wordt geplaatst. Door de lage
temperatuur van het element maakt het niet uit
waar deze geplaatst wordt ten opzichte van de
overige componenten. Om de luchtcirculatie te
bevorderen wordt het echter wel aanbevolen om
5cm vrij te houden aan de zijkanten en 3cm aan
de onderkant.
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TYPE TABEL MET TECHNISCHE SPECIFICATIES
Type

Spanning

Vermogen

Afmeting

Graad

Profiel

Lengte

PTC
PTC
OHMSK
Ex T4*
PTC
PTC
PTC
PTC
PTC
PTC
OHMSK
OHMSK

12-48V
110-240V
230V
230V
12-48V
110-240V
220-440V
12-48V
110-240V
220-440V
230V
230V

15W
15W
75W
100W
20W
20W
20W
40W
40W
40W
100W
165W

75x72x57
75x72x57
145x72x57
100x54x54
100x116x33
100x116x33
100x116x33
250x116x33
250x116x33
250x116x33
250x116x33
250x116x33

IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55

Stervorm
Stervorm
Stervorm
Stervorm
Dubbel
Dubbel
Dubbel
Dubbel
Dubbel
Dubbel
Dubbel
Dubbel

0.5m
0.5m
0.5m
0.5m
0.5m
0.5m
0.5m
0.5m
0.5m
0.5m
0.5m
0.5m

* Te gebruiken in de ATEX zone T4

(mm) LxBxH

van beveiliging

van de kabel

ANDERE VERWARMINGEN
Heating Group International is een toonaangevend leverancier op het gebied van industriële elektrische
verwarmingssystemen en is sterk in de volgende sectoren: utiliteit, industrie, scheepsbouw en Olie & Gas. Ons
leveringspakket omvat onder andere flensheaters, ductheaters, ventilatorkachels, heat tracing, silicone matten,
buiselementen, band- en plaatelementen, patroonelementen, remweerstanden en borium nitraat (high flux)
heaters. Voor meer producten en meer informatie verwijzen we u graag naar onze website www.heatinggroup.eu

MARKTLEIDER
Heating Group International is marktleider in het leveren en monteren van opritverwarmingssystemen
in Nederland. Ons leveringspakket omvat als enige in Nederland het volledige pakket op het gebied van
maatwerk in (ATEX) industriële elektrische verwarmingen, inclusief regelingen uit onze eigen productie.
Met onze dochtervestiging in Aberdeenshire in Schotland, Ex Heating Ltd. zijn wij ook daar lokaal
aanspreekpartner voor de Olie & Gas professionals.

ZOEKT U EEN LEVERANCIER MET DE JUISTE EXPERTISE?
Heating Group International is een internationale speler met een unieke aanpak. Enerzijds bieden we u
de allerbeste producten voor elektrische verwarmingssystemen. Dat doen we snel, compleet en vaak uit
voorraad. Anderzijds zijn we een oplossingsgerichte dienstverlener die turnkey oplossingen realiseert. Voor
opdrachtgevers en hun installateurs zijn we een partij die dichtbij staat en graag haar kennis deelt. Een
dienstverlener, die een antwoord heeft op grote en kleine vraagstukken.
Vrijwel alle producten zijn zowel in ATEX als non-ATEX uitvoering verkrijgbaar en zowel in een brede range
standaardproducten als in custom-made producten. Onze engineers denken graag met u mee om de juiste
oplossing te vinden voor uw warmtetechnisch probleem.
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