SES Platta mikanitelement
SES Platta mikanitelement
är uppbyggda av värmetråd och elektriskt isolerande mikanit i en flat inkapsling. Elementet kan
förses med tilledning av glasfiberisolerad nickeltråd eller med skruvterminal M4.
Montering
Mikanitelementet skall ha god kontakt med det
gods som skall värmas. Är värmeöverföringen
dålig kan elementet bli överhettat. God kontakt
fås genom att elementet fästes mot en plan yta
med hjälp av byglar eller bultar. Bultarna skall
placeras så att värmeutvidgningen inte förstör
kontakten. Erfarenhetsvärdet är 100-150 mm mellan bulthålen. Mikanitelementet kan förses med
hål och utskärningar helt efter er ritning.

SES platta mikanitelement kan tillverkas i de
flesta dimensioner rektangulära (min 50 x 15 mm),
L-formade eller vinklade.

Ringelement

Ange vid beställning:
•
•
•
•
•
•

Antal
Form
Mått
Spänning
Effekt
Anslutningstyp eller kabellängd.

Keramiska stripelement och ringelement finns i
ett stort antal standardstorlekar och
standardeffekter. Anslutning med M4-tappar
utplacerade enligt önskemål.
Skruvterminal M4
(direkt på värmeelementet)
Används för direktförbindelse till maskinen.
Minskar risken för anslutningsbrott.
Elementet kan tillverkas med terminalskruvarna
placerade enligt ritning.
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SES Platta mikanitelement
Små mikanitelement med låg ytbelastning är ett
bra och billigt alternativ för avfrostning av kylanläggningar eller som kondensskydd för elektronisk utrustning. Tilledningar, anslutningar och
fästhål enligt önskemål.

Anslutningsbox kan användas som skydd där
höga krav ställs på hållfastheten.

Tilledningen kan skyddas med en metallskyddsslang som ger ett överlägset mekaniskt skydd i
utsatta miljöer.

Mikanitelementen kan tillverkas i princip i vilka
former som helst dvs. enligt ritning, prov eller
mall. Ta kontakt med oss för mer information.
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Tilledningen kan skyddas med en galvaniserad metallfläta, som ger bra nötningsskydd kombinerat
med god flexibilitet.
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