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Produkty do wytwarzania ciepła procesowego

Serpentine

TM

Tutco SureHeat rozumie, że zakłady przemysłowe są uzależnione od produktywności, bezpieczeństwa i
wydajności. Każdy podzespół, maszyna i proces mają wpływ na koszty eksploatacyjne. W dzisiejszych
środowiskach przemysłowych, spełnienie celów produktywności może oznaczać różnicę między
sukcesem, a porażką. Podobnie jak wzrosło zapotrzebowanie na wyższe temperatury tak też wzrosło
zapotrzebowanie na produktywność. Stanowi to problem dla większości nagrzewnic powietrza. Szybkie
osiągnięcie i utrzymanie temperatur może skutkować znacznym ograniczeniem żywotności podzespołów
nagrzewnicy. Zespół inżynierów ds. ogrzewania procesowego firmy Tutco SureHeat opracował
innowacyjny element grzejny SerpentineTM, aby przekroczyć wymagania i sprostać wyzwaniu. Jego użycie
w procesach produkcyjnych zapewnia lepszą wymianę ciepła, szybsze i wyższe temperatury oraz dłuższą
żywotność elementu grzejnego niezrównaną na rynku.
Elektryczne nagrzewnice powietrza Tutco SureHeat są projektowane i wytwarzane w USA. Dostępnych
jest ponad 200 produktów katalogowych Tutco SureHeat, które są używane w przemyśle lotniczym,
motoryzacyjnym, elektronicznym, spożywczym, medycznym, opakowaniowym, tworzyw sztucznych,
farmaceutycznym, drukarskim i wielu innych na całym świecie.
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Zastosowania
Tutco SureHeat opracował setki specjalistycznych produktów do najbardziej wymagających
zastosowań. Dzięki temperaturom powietrza szybko i dokładnie kontrolowanym do 900°C,
nasze nagrzewnice powietrza są idealnymi rozwiązaniami dla krytycznych przemysłowych
procesów w gorącym powietrzu.

Przemysł lotniczy

Przemysł
motoryzacyjny

•
•
•
•

•
•
•
•

Spalanie
Symulacja zaworu/ przepływu
Testowanie podzespołów
Konserwacja, naprawy i przegląd

Przemysł
elektroniczny

Przemysł
opakowaniowy

• Nóż powietrzny do lutowania
falowego
• Lutowanie / rozlutowywanie
• Procesy suszenia płytek
drukowanych

• Zgrzewanie /utwardzanie
• Obkurczanie
• Formowanie

Przemysł medyczny

Przemysł tworzyw
sztucznych

• Wytwarzanie leków
• Procesy pakowania
• Sterylizacja sprzętu medycznego

Przemysł tekstylny
• Zgrzewanie tkanin z tworzyw
sztucznych lub winylowych
• Obróbka cieplna tkanin
specjalnych
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Łączenie paneli nadwozia
Utwardzanie klejów
Formowanie próżniowe
Testowanie i symulacja

• Usuwanie soli z wyrobów
wytłaczanych z gumy
• Wyginanie / formowanie części
• Łączenie części formowanych

Drukowanie na
papierze

• Szybkie suszenie papieru
powlekanego
• Aktywacja i utwardzanie kleju
• Suszenie tuszu

Źródła powietrza
W przypadku prawidłowego użytkowania, oczekiwana żywotność nagrzewnicy
powietrza może osiągnąć 5000 godzin lub więcej. Aby zapewnić dłuższą żywotność
nagrzewnicy i bezpieczną pracę, zaleca się przestrzegać wszystkich wytycznych.
Przed rozpoczęciem użytkowania, proszę przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi
nagrzewnicy. Nieprzestrzeganie wytycznych może być przyczyną uszkodzenia lub
awarii nagrzewnicy lub obrażeń ciała.
Do elektrycznych nagrzewnic powietrza używać jedynie powietrza lub gazów obojętnych. Nigdy nie
używać gazów lotnych lub palnych. Sprężone powietrze lub dmuchawy regeneracyjne są wymagane
do zapewnienia przepływu powietrza i zapobiegnięcia awarii elementu grzejnego. Dostarczane
powietrze powinno być czyste i suche. Zanieczyszczenia, smar, olej, opary oleju i gazy korozyjne lub
reakcyjne mogą spowodować uszkodzenie nagrzewnicy.

Dmuchawy regeneracyjne
Dmuchawy regeneracyjne są kompaktowymi i niedrogimi źródłami czystego powietrza. Mogą
dostarczyć duże ilości powietrza o niskim ciśnieniu do zastosowań grzewczych. Rozmiar dmuchawy
opiera się na maksymalnej wielkości przepływu powietrza (CFM lub l/min), jaką może wytworzyć bez
żadnych ograniczeń wlotu lub wylotu. Gdy nagrzewnica lub inne ograniczenie jest podłączone do
dmuchawy, przepływ zmniejsza się. Jeżeli dmuchawa zostanie mocno ograniczona, silnik dmuchawy
może ulec przegrzaniu i awarii. Podczas projektowania systemu grzewczego, należy starać się
zminimalizować ograniczenia powietrza i wybrać dmuchawę wystarczającą do pokonania ciśnienia
wstecznego wytwarzanego przez nagrzewnicę, dyszę płaską i towarzyszące orurowanie. Nagrzewnice
o mniejszej średnicy takie jak Series I, II, III, Hot Air Tool, Serpentine II i Threaded Inline o mniejszej
średnicy nie powinny być używane z dmuchawami regeneracyjnymi.

Sprężone powietrze
Sprężone powietrze jest powszechnie dostępne w większości fabryk. Jest powietrze regulowane o wysokim
ciśnieniu (zazwyczaj do 100 psi) i często zawiera olej do smarowania zaworów i sprzętu pneumatycznego.
Olej musi być przefiltrowany, aby zapobiec zanieczyszczeniu i uszkodzeniu elementów elektrycznej
nagrzewnicy powietrza. Podczas pomiaru natężenia przepływu sprężonego powietrza, należy się upewnić,
że mierzone są standardowe jednostki CFM lub l/min. „Standardowe” oznacza, że jednostki są mierzone w
standardowej temperaturze i przy standardowym ciśnieniu. Wiele przepływomierzy jest oznaczonych
SCFM, ale jest to w rzeczywistości niepoprawne przy wysokim ciśnieniu wytwarzanym przez sprężarki
powietrza. W celu uzyskania dokładnych pomiarów przepływu, należy zajrzeć do instrukcji przepływomierza
i przeliczyć CFM na standardowe CFM. Na poniższym schemacie, odczyt przepływomierza jest
przeliczany na SCFM przy użyciu instrukcji przeliczania przepływomierza typu kulkowego Dwyer.

www.tutcosureheat.com
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Kroki doboru nagrzewnicy powietrza
Elektryczna nagrzewnica powietrza działa na zasadzie przekazania energii elektrycznej na
przepływający strumień powietrza. Potrzebna moc i wielkość przepływu powietrza określają jaka
gorąca będzie nagrzewnica powietrza.

Krok 1:
Określić standardowe natężenie przepływu (SCFM)
SCFM = CFM x

(P + 14,7) / 14,7

Krok 2:
Obliczyć wymaganie mocy (kW)
kW = SCFM x (Temp. wylot. - Temp. wlot.) / 2500
lub
kW = SCFM x (Temp. wylot. - Temp. wlot.) / 3000 x 1,2
Krok 3:
Sprawdzić krzywą charakterystyki
Krok 4:
Określić wartość ciśnienia nagrzewnicy
Krok 5:
Inne czynniki
- Napięcie zasilające
- Wielkość fizyczna
- Podłączenia mechaniczne
ACFM = natężenie przepływu (stopa sześcienna / min) w rzeczywistych warunkach
P = ciśnienie
T= Temp. wylotowa = Temperatura wymagana (°F)
kW = moc
SCFM = natężenie przepływu (stopa sześcienna / min) w standardowej temp. i ciśnieniu
Temp wlot. = Temperatura wlotowa (zazwyczaj 70°F)
2500 = współczynnik przeliczania jednostki (20% strata ciepła)

Tutco SureHeat oferuje narzędzie aplikacyjne do doboru nagrzewnicy powietrza
i produktów na urządzenia z systemem Android i iOS. To proste narzędzie
oblicza i przelicza powszechnie używane równania, aby pomóc określić
właściwą nagrzewnicę powietrza na podstawie obliczonych wyników. Aplikacja
Serpentine jest bezpłatna dla każdego.
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Przykłady obliczania nagrzewnicy powietrza

Użyć powyższych informacji do obliczenia SCFM.

Aby obliczyć wymagania mocy, należy użyć powyższego przykładu i
wymaganą temperaturę wylotową 800°F.
kW = 23 x (800°F - 70°F) / 2500 = 6,72kW

www.tutcosureheat.com
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Zalecane regulatory nagrzewnicy
Systemy regulacji nagrzewnicy mają podstawowe znaczenie dla prawidłowego
ustawienia i dłuższej żywotności elementu grzejnego.
Przed włączeniem zasilania do jakiejkolwiek nagrzewnicy, należy zapewnić właściwy
przepływ powietrza przez nagrzewnicę. Jedynie wykwalifikowani pracownicy powinni
instalować elektryczne nagrzewnice powietrza i regulatory. Należy przestrzegać
wszystkich obowiązujących przepisów elektrycznych i zalecanego okablowania.

Sterowanie ręczne w pętli otwartej
Ta prosta metoda sterowania wykorzystuje ręcznie obsługiwany regulator mocy w celu doprowadzenia
stałego napięcia do elementu grzejnego. Używając tego systemu, operator ręcznie ustawia regulator w
celu zmiany temperatury nagrzewnicy. Jeżeli przepływ powietrza zostanie nagle przerwany, element
grzejny może ulec uszkodzeniu. Jest to powszechny i niedrogi regulator, który jest często używany z
prostymi jednofazowymi standardowymi katalogowymi nagrzewnicami.

Sterowanie w pętli zamkniętej (ze sprzężeniem zwrotnym)
Systemy regulacji nagrzewnicy w pętli zamkniętej posiadają regulator mocy, regulator temperatury i
termoparę do monitorowania i zapewnienia stałej temperatury wyjściowej, niezależnie od zmian
przepływu powietrza. Typowy regulator temperatury zapewnia wygodne wyświetlanie temperatury
powietrza (nie temperatury elementu grzejnego).

Regulator mocy
Regulatory mocy SCR (krzemowe prostowniki sterowane) zapewniają najrówniejszą regulację mocy dla
elektrycznych nagrzewnic powietrza. Proszę skontaktować się z Tutco SureHeat przed użyciem innych
regulatorów mocy np. przekaźników półprzewodnikowych (SSR) lub innych szybko przełączających
regulatorów.

Regulator temperatury
Używać jedynie cyfrowych regulatorów temperatury z wejściami termopar typu K. Wyjście regulatora
temperatury musi pasować do wejścia regulatora mocy (tj., 4-20mA lub 0-10VDC). Standardowy
regulator PID z szeroką nastawą pasma proporcjonalnego będzie pracować najlepiej, aby
zminimalizować skoki temperatury. Parametry regulatora PID mogą być automatycznie regulowane, ale
tylko przy zakresie temperatury poniżej maksimum nagrzewnicy. Monitorować wzrost temperatury
nagrzewnicy i wyłączać natychmiast zasilanie, jeżeli temperatura wzrośnie powyżej zakresu
nagrzewnicy podczas cyklu automatycznej regulacji.

Termopara
Stosować jedynie cienki drut (maks. średnica drutu 0,8 mm), odkrytą spoinę,
termoparę typu K umieszczoną w odległości 25 mm od wylotu nagrzewnicy dla
zapewnienia dokładnych odczytów temperatury. Inne typy termopar lub inna odległość
od wylotu nagrzewnicy może skutkować błędami pomiaru temperatury, a w
konsekwencji awarią nagrzewnicy.
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Przykłady podłączenia regulatorów nagrzewnicy:
L2
L1
Regulator SCR
Numer części: F066823

* Wbudowana
termopara

Hot Air Tools
Numer części: F068462

Regulator temperatury
Numer części: F076361

Lokalizacja termopary
Lokalizacja termopary jest bardzo
ważna. Odkryte złącze termopary
powinno być nie dalej niż 25 mm od
elementu grzejnego Serpentine (z
lewej strony).

1”
Termopara
typu K

Zapewnić, aby odkryty element
grzejny znajdował się tuż nad
środkiem rury ceramicznej (z prawej
strony).

www.tutcosureheat.com
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Elementy do regulacji nagrzewnicy
Zdjęcie produktu

Numer części

Opis

F057081

– Jednofazowy regulator napięcia
– Potencjometr ze skalą 0-10
– Ręczny regulator mocy w pętli otwartej
– Wejście: 120-277VAC, 50/60Hz, 25A
– Wyjście: 17-99% napięcia wejściowego
– Posiada znak UL recognized

F066823

– Regulator mocy SCR z regulacją kąta fazowego
– Reguluje nagrzewnice OSRAM do 6000W
– Wejścia: 120/240VAC, 50/60Hz, 30A i 4-20mADC
– Duży aluminiowy radiator do chłodzenia
– Do użytku z cyfrowym regulatorem temperatury F076361

F072808

– 2-strefowy przełącznik temp do regulatorów SSR lub SCR
– Zmniejsza sygnał DC między regulatorem temp., a
regulatorem mocy
– Regulowane nastawy: 300°F (149°C) i 1405°F (763°C)
– Wejście: 120VAC, 50 / 60Hz, 1Ø
– Posiada znak UL recognized, CE

F076361

– Regulator temperatury 1/16 DIN
– Panel przedni NEMA 4X (IP65)
– Wejście termopary typu K
– Wejście: 120/240VAC, 50/60Hz, 1ø
– Wyjście: 0-20mA do użytku z regulatorami mocy SCR
– Alarm przekaźnika dla zabezpieczenia elementu grzejnego
– Posiada znak UL recognized, CSA, CE

F074835

– Wyłącznik bezp. analog. do nagrzewnic SureHeat® Jet i Max

– Wyłącznik przerywa główny regulator temperatury
– Regulowana nastawa: 300-1405°F
– Wejście: 120-240VAC, 50/60Hz
– Posiada znak UL recognized, CSA, CE

F075526
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– Używać z F074718 / F074719 / F074723 / F074727
– Obudowa NEMA 4X
– Wejście: 240V, 50/60Hz, 40A
– Zawiera: cyfrowy regulator temp, regulator limitu
wlotowego, regulator mocy SSR, wyłącznik, wskaźnik
zasilanie WŁ
– Komunikacja szeregowa RS-232
– Posiada znak UL recognized, CE

Zdjęcie produktu

Numer części

Opis

Panele regulacji

F076753

– Używać z F074724 / F074728

– 240V / 30A / 3ø / 60Hz
– Obudowa ze stali malowanej NEMA 12
– (wys. x szer. x gł.): 508 x 508 x 254 mm
– Panel zgodny z UL508

F076905

– Używać z F074725 / F074729 / F077082
– 380/400V / 30A / 3ø / 50-60Hz
– Obudowa ze stali malowanej NEMA 12
– (wys. x szer. x gł.): 508 x 508 x 254 mm
– Panel zgodny z UL508

F076754

– Używać z F074726 / F074734 / F074731 / F077083

– 480V / 30A / 3ø / 60Hz
– Obudowa ze stali malowanej NEMA 12
– (wys. x szer. x gł.): 508x508x254 mm
– Panel zgodny z UL508

Wszystkie panele regulacji
Max i Max HT posiadają
następujące elementy:
- Półprzewodnikowy
regulator mocy typu SSR
- Regulator temperatury PID
(1/16 DIN)
- Włącznik/wyłącznik
- Dioda zasilanie WŁ
- Zatrzymanie awaryjne
- Przycisk Reset
- Wyłącznik 3-biegunowy z
pokrętłem zamontowanym
w drzwiczkach
- Port komunikacyjny RS485
- Regulator temp. wysokiego
limitu do małego przepływu
powietrza

F076755

– Używać z F074732 / F077081
– 240V / 60A / 3ø / 60Hz
– Obudowa ze stali malowanej NEMA 12
– (wys. x szer. x gł.): 610 x 610 x 254 mm
– Panel zgodny z UL508

F076906

– Używać z F074735 / F077084
– 380/400V / 60A / 3ø / 50-60Hz
– Obudowa ze stali malowanej NEMA 12
– (wys. x szer. x gł.): 610 x 610 x 254 mm
– Panel zgodny z UL508

F076756

– Używać z F074736 / F077085
– 480V / 60A / 3ø / 60Hz
– Obudowa ze stali malowanej NEMA 12
– (wys. x szer. x gł.): 610 x 610 x 254 mm
– Panel zgodny z UL508

www.tutcosureheat.com
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Nagrzewnice powietrza
Produkt

Opis

Moc (kW)

Series I, II, III

– Niedrogie rozwiązanie do grzania punktowego
– Rura izolująca kwarcowa
– Koniec otwarty lub zakończony dyszą
– Jednofazowa

0,6 - 2,4

Hot Air Tools

– Kompaktowy rozmiar
– Wbudowana termopara typu K
– Dokładna regulacja temperatury +/- 1°F
– Jednofazowa

1,5 - 3,5

Serpentine II, VI

– 3-ciągowy wymiennik ciepła
– Poprawione bezpieczeństwo i wydajność
– Łatwy w serwisowaniu i wymianie element grzejny
– Jednofazowa

2,0 - 8,0

– Zastosowania wysokociśnieniowe
– Opcjonalne podłączenia zasilania
– Krytyczne procesy wysokotemperaturowe
– Jedno- lub trój-fazowa

1-6 - 24-0

Jet

– Uniwersalna nagrzewnica jednofazowa
– (2) Wbudowane termopary typu K
– Wbudowane zabezpieczenie przed nadmierną temp.
– Jednofazowa

3,0 - 8,0

Max

– Uniwersalna nagrzewnica trójfazowa
– (2) Wbudowane termopary typu K
– Wbudowane zabezpieczenie przed nadmierną temp.
– Jedno- lub trój-fazowa

6,0 - 36,0

Max HT

– Zastosowania wysokotemperaturowe
– (1) Wbudowana termopara typu K
– Wbudowane zabezpieczenie przed nadmierną temp.
– Trójfazowa

18 - 36,0

Threaded Inline
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Maks. temperatura powietrza °F (°C)

Maks. ciśnienie powietrza psi (bar)

Czy używać z dmuchawą?

1600 (871)

7 (0,5)

Nie

1400 (760)

60 (4,0)

Nie

1500 (815)

25 (1,7)

Nie

1400 (760)

150 (10,0)

Nie

1400 (760)

60 (4,0)

Tak

1400 (760)

60 (4,0)

Tak

1652 (900)

60 (4,0)

Tak

www.tutcosureheat.com
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Nagrzewnice powietrza Series I, II, III
Opis ogólny
Nagrzewnice Series są uniwersalnymi, kompaktowymi elektrycznymi nagrzewnicami powietrza
wyposażonymi w drutowe elementy grzejne Serpentine™ w rurze kwarcowej z otwartym końcem (typ A)
lub dyszą (typ B) do grzania punktowego. Nagrzewnice Series są zazwyczaj zasilane przez ręczne
regulatory mocy w pętli otwartej. Wlot powietrza stanowi adapter z gumy silikonowej
wysokotemperaturowej wyposażony w złącza zasilające widełkowe i uziemienie. Montaż w istniejącym lub
nowym sprzęcie jest łatwy dzięki zaciskowi.

Schemat połączeń pętli otwartej
Zasilanie

L2

100/270V

L1

Zacisk
montażowy

Potencjometr

Nagrzewnica Series I typ B
F014682
Zasilanie powietrzem

Ręczny
regulator napięcia F057081

Minimalizowanie awarii elementu grzejnego nagrzewnicy Series
• Zawsze najpierw doprowadzić powietrze przed zasileniem elementu grzejnego.
• Wolno regulować czas rozbiegu przy użyciu potencjometru do regulacji napięcia AC.
Series I

Series II

Series III

- Mała średnica
- Długa rura kwarcowa
- Maks. 1400°F
- Do 300 SCFH przy 1000°F

- Taka sama średnica jak Series I
- Mniejsza długość rury kwarcowej
- Znamionowe napięcia zasilające
- 60V przy maks. 1200°F
- 300 SCFH przy 1000°F

- Większa średnica
- Temperatury do 1600°F
- Dostarcza do 600 SCFH przy 825°F

Zewnętrzne osłony ze stali nierdzewnej – Typ A koniec otwarty
Series I P/N F014372

F015509

Series I P/N F010226
Series II P/N F016501, F016503
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Wymiary / Dane instalacyjne

Numer części

Typ

Maks. moc

Maks. napięcie

Maks. prąd

Długość “A”

Średnica “B”

A
A
B
B

1050W
1000W
680W
650W

180V
130V
145V
105V

5,83A
7,69A
4,69A
6,19A

6,88” (175mm)
7,75” (197mm)
7,88” (200mm)
8,75” (222mm)

0,41” (10mm)
0,41” (10mm)
0,41” (10mm)
0,41” (10mm)

A
A
B
B

1125W
850W
600W
650W

130V
80V
95V
70V

8,65A
10,62A
6,32A
9,29A

3,88” (98mm)
3,88” (98mm)
4,88” (124mm)
4,88” (124mm)

0,41” (10mm)
0,41” (10mm)
0,41” (10mm)
0,41” (10mm)

A
B

2050W
1450W

160V
135V

12,81A
0,74A

6,88” (175mm)
7,88” (200mm)

0,59” (15mm)
0,59” (15mm)

Series I
F010226
F014372
F014682
F014683
Series II
F016501
F016503
F016502
F016504
Series III
F017558
F017575

www.tutcosureheat.com
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Nagrzewnice powietrza Hot Air Tools
Opis ogólny
Hot Air Tools są uniwersalnymi elektrycznymi nagrzewnicami powietrza z wbudowaną termoparą do
precyzyjnej regulacji temperatury. Kompaktowy rozmiar czyni ten produkt idealnym do jednofazowych
zastosowań. Konstrukcja korpusu nagrzewnicy ze stali nierdzewnej 304 jest dostosowana do dyszy
płaskiej i wytrzymuje ciśnienie do 60 psi (4 bar) i temperatury do 1400°F (760°C).

Schemat połączeń pętli zamkniętej

L2

Dysza płaska
Numer części: F068472

L1
Regulator SCR
Numer części: F066823

* Wbudowana
termopara

Hot Air Tools
Numer części: F068462

Regulator temperatury
Numer części: F076361

Minimalizowanie awarii elementu grzejnego nagrzewnicy Hot Air Tools
1. Zawsze najpierw doprowadzić powietrze przed zasileniem elementu grzejnego.
2. Wolno regulować czas rozbiegu przy użyciu potencjometru do regulacji napięcia AC.
3. Zastosować regulator temperatury o czasie cyklu 100ms.

16

Wymiary / Dane instalacyjne

Hot Air Tools
Numer części

Maks. moc

Maks. napięcie

Maks. prąd

F068462
F068463
F068464

1,5kW
2,0kW
3,5kW

120V
240V
240V

12,5A
8,3A
14,6A

Akcesoria do Hot Air Tools
Numer części
F068472
F066823
F076361

Opis
Dysza płaska
Regulator mocy SCR w pętli zamkniętej
Cyfrowy regulator temperatury

www.tutcosureheat.com
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Krzywe charakterystyki nagrzewnicy Hot Air Tools

Uwagi:
• Temperatury są mierzone przez wewnętrzne
termopary typu K. Użycie innych typów i/lub
lokalizacji termopar może być przyczyną
uszkodzenia nagrzewnicy.
• Minimalny przepływ powietrza dla zapewnienia
dokładnej regulacji wynosi 60 SCFH.
• Maks. temperatura powietrza wynosi 1400°F
(760°C) przy zamontowanej termoparze typu K.
Eksploatacja powyżej powyższej krzywej
spowoduje unieważnienie gwarancji produktu.
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Nagrzewnice powietrza 3-ciągowe Serpentine II, VI
Opis ogólny
Nagrzewnice powietrza 3-ciągowe Serpentine są modułowymi produktami z możliwością wymiany na
miejscu. Nagrzewnica składa się z elementu grzejnego, który jest wpasowany w obudowę wymiennika
ciepła 3-ciągowego ze stali nierdzewnej i ma podłączenia elektryczne poprzez łączniki wprasowane w
podstawę. Obudowa wykorzystuje powietrze wlotowe do chłodzenia zewnętrznego płaszcza przed jego
przepływem przez element grzejny. Minimalizuje to straty ciepła promieniowania i zapewnia bezpieczne
dotknięcie produktu, eliminując obrażenia operatorów, którzy dotkną nagrzewnicy.

Schemat połączeń pętli zamkniętej

Akcesoria Serpentine II, VI
Numer części
F039739
F042339
F029485
F040299
F039272

Opis
Zespół adaptera podstawy Serpentine II
Zespół adaptera podstawy Serpentine VI
Uchwyt termopary Serpentine II (łącznie z termoparą)
Uchwyt termopary Serpentine VI (łącznie z termoparą)
Termopara typu K

www.tutcosureheat.com
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Wymiary / Dane instalacyjne

Elementy grzejne Serpentine
Numer części
Maks. moc

Maks. napięcie

Maks. prąd

Długość “A”

Średnica “B”

Elementy grzejne Serpentine II
F029765
F029766
F029767
F060418

2,0kW
2,8kW
3,6kW
3,6kW (2-stopniowy)

240V
240V
240V
240V

8A
12A
15A
15A

8,20” / 208mm
8,20” / 208mm
8,20” / 208mm
8,63” / 219mm

0,63” / 16mm
0,63” / 16mm
0,63” / 16mm
0,63” / 16mm

240V
240V
240V
240V
240V
240V

21A
25A
25A
25A
33A
33A

10,88” / 276mm
10,88” / 276mm
10,88” / 276mm
10,88” / 276mm
10,88” / 276mm
10,88” / 276mm

1,25” / 32mm
1,25” / 32mm
1,25” / 32mm
1,25” / 32mm
1,25” / 32mm
1,25” / 32mm

Elementy grzejne Serpentine VI
F040291
5,0kW
F040292
6,0kW
F076634 (patrz rys.1)
6,0kW
F061429
6,0kW (2-stopniowy)
F056548
8,0kW
F076635 (patrz rys.1)
8,0kW
Zespoły obudowy Serpentine
Numer części
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Wymiary
“C”

“D”

“E”

“F”

“G”

Obudowa Serpentine II
F029763

10,0” / 254mm

9,0” / 229mm

1,6” / 40mm

0,7” / 18mm

3/8” NPT

Obudowa Serpentine VI
F057088

12,9” / 327mm

11,9” / 302mm

2,1” / 54mm

1,4” / 35mm

3/4” NPT

Krzywe charakterystyki nagrzewnicy Serpentine II

Uwagi:
•
•
•
•
•

Temperatury są mierzone przez wewnętrzne termopary typu K.
Użycie innych typów i lokalizacji termopar może być przyczyną uszkodzenia nagrzewnicy.
Minimalny przepływ powietrza dla zapewnienia dokładnej regulacji wynosi 60 SCFH.
Maksymalna temperatura powietrza wynosi 1500°F (815°C)
Eksploatacja powyżej powyższej krzywej spowoduje unieważnienie gwarancji produktu.

www.tutcosureheat.com
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Krzywe charakterystyki nagrzewnicy Serpentine VI

Uwagi:
• Temperatury są mierzone przez termoparę typu
K 3/16” (Nr części 039272) zamontowaną
wewnątrz uchwytu termopary (Nr 040299).
• Uchwyt termopary jest montowany na wylocie
obudowy (Nr F057088).
• Użycie innych typów i lokalizacji termopar może
być przyczyną uszkodzenia nagrzewnicy.
• Minimalny przepływ powietrza dla zapewnienia
dokładnej regulacji wynosi 60 SCFH.
• Maks. temperatura powietrza wynosi 1500°F
(815°C).
• Eksploatacja powyżej powyższej krzywej
spowoduje unieważnienie gwarancji produktu.
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Nagrzewnice Threaded In-line
Opis ogólny
Nagrzewnice powietrza Threaded In-line są produktami posiadającymi znak UL Recognized przeznaczonymi
do zastosowań przemysłowego ogrzewania procesów wymagających wysokiej temperatury i wysokiego
ciśnienia powietrza. Elementy grzejne Serpentine™ są instalowane w obudowie ze stali nierdzewnej 304
gwintowanej po obu końcach. Tutco SureHeat oferuje dwa typy nagrzewnic Threaded In-line: typ „A” i typ
„B”. Typ „A” należy stosować gdy wymagany jest system powietrza bezwzględnie szczelny. Czy potrzebujesz
rozwiązania niestandardowego? Dostarczyliśmy setki nagrzewnic dostosowanych do specjalnych wymagań
klienta. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Schemat połączeń pętli zamkniętej
L2
L1

Typ “A” Threaded In-line
Numer części: F038823

Regulator SCR
Numer części: F066823

Uchwyt termopary
Numer części: F077057

Regulator temperatury
Numer części: F076361
Zapewnić prawidłowe zamontowanie złącza
termopary tak, aby termopara znajdowała się tuż
nad prętem ceramicznym biegnącym przez środek
elementu grzejnego Serpentine™. Otwarty koniec
termopary powinien się znajdować w ogrzanym
strumieniu powietrza jak pokazano z lewej strony.

www.tutcosureheat.com
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Adaptery termopary Threaded In-line

Adaptery termopary Threaded In-line
Numer części

Opis

F077056
F077057
F077058
F077059
F206119

Adapter termopary Threaded In-line 3/8”
Adapter termopary Threaded In-line 1/2”
Adapter termopary Threaded In-line 1-1/4”
Adapter termopary Threaded In-line 2-1/2”
Termopara typu K śr. zewn. 1/8”, dł. 12”

Uwagi:
•
•
•
•
•

Adapter termopary Threaded In-line wykonany ze stali nierdzewnej 316.
Lepsza odporność na utlenianie w wyższych temperaturach.
Termopara typu K F206119 jest sprzedawana oddzielnie.
Użycie innych typów i lokalizacji montażu termopar może być przyczyną uszkodzenia nagrzewnicy.
Lokalizacja głębokości montażowej termopary ma krytyczne znaczenie. Przestrzegać wszystkich
instrukcji montażowych.
• Podczas wymiany termopary, zwrócić uwagę na głębokość przez pomiar odległości do łącznika
zaciskowego na starej termoparze.

24

Dane instalacyjne termopary
Zespół nagrzewnicy
Threaded In-line 2-1/2” NPT
Numer części: F074439

Adapter termopary
Uwaga:

Numer części: F077059

Przed stałym zainstalowaniem
nagrzewnicy in-line, ustawić głębokość
łącznika zaciskowego termopary, aby
zapewnić właściwą regulację temperatury.

Termopara typu K
Numer części: F206119

Nagrzewnica Threaded In-line 2-1/2” posiada trzy elementy
grzejne. Podczas zakręcania adaptera na rurę NPT, zapewnić
prawidłowe wyosiowanie i zamontowanie złącza termopary tak,
aby termopara znajdowała się w odległości 3/16” od środka pręta
ceramicznego biegnącego przez środek elementu grzejnego
Serpentine. Otwarty koniec termopary powinien się znajdować w
ogrzanym strumieniu powietrza jak pokazano z lewej strony.

www.tutcosureheat.com
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Wymiary / Dane instalacyjne

Produkty Threaded In-line
Rozmiar (NPT)
Maks. moc
3/8”
1,6kW
1/2”
4,0kW
1-1/4”
6,0kW
1-1/4”
8,0kW
2-1/2”
18,0kW
2-1/2”
18,0kW
2-1/2”
24,0kW

26

Maks. napięcie
170
220
220
240
240
480
240

Maks. prąd
9,4
18,2
27,3
33,3 (1ø)/19,2 (3ø)
75,0 (1ø)/44,0 (3ø)
21,7 (3ø)
100,0 (1ø)/57,8 (3ø)

P/N, Typ “A”
F038821
F038823
F038825
F077065
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

P/N, Typ “B”
F038822
F038824
F038826
F077028
F063007
F076418
F074439

Dane instalacyjne Typ A / Typ B
Produkty Threaded In-line Typ A
•
•
•
•

Posiadają znak UL Recognized
Przepusty zasilania z uszczelnieniem wysokociśnieniowym
Szczelne do 150 psi (10 bar)
Maks. temperatura wlotowa 900°F (482°C)

Strona wlotowa nagrzewnicy znajduje się
blisko przepustów zasilania. Położenie
instalacyjne ma decydujące znaczenie.
Ustawienie nagrzewnicy w złym kierunku
może być przyczyną jej uszkodzenia. Tak
jak w przypadku wszystkich produktów
Tutco SureHeat, nie uruchamiać
nagrzewnicy bez strumienia powietrza.

Produkty Threaded In-line Typ B
• Posiadają znak UL Recognized
• Elastyczne przewody zasilające 12” (305mm)
• Nie zalecane do systemów szczelnych ze
względu na lekką nieszczelność przez
wiązkę przewodów
• Maks. temperatura wlotowa 200°F (93°C).

www.tutcosureheat.com
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Krzywe charakterystyki nagrzewnicy Threaded In-line

Uwagi:
• Temperatury są mierzone przez termoparę typu
K 3/16”.
• Termopara F039272 jest montowana wewnątrz
adaptera termopary o taki samym rozmiarze
NPT.
• Użycie innych typów i lokalizacji termopar może
być przyczyną uszkodzenia nagrzewnicy.
• Minimalny przepływ powietrza dla zapewnienia
dokładnej regulacji wynosi 60 SCFH.
• Maks. temperatura powietrza wynosi 1400°F
(760°C).
• Eksploatacja powyżej powyższej krzywej
spowoduje unieważnienie gwarancji produktu.
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Nagrzewnica powietrza Jet
Opis ogólny
Nagrzewnica powietrza JET stanowi kompaktowe i wydajne rozwiązanie dla temperatur powietrza do
1400°F (760°C). Dostępne są nagrzewnice o mocy 3,0kW lub 8,0kW, 240V 1ø, wyposażone w dwie
termopary typu „K” z wygodną listwą zaciskową dla zapewnienia łatwego okablowania. Dla zapewnienia
bezpieczeństwa, mocy i idealnej regulacji, zaleca się podłączyć nagrzewnicę do opcjonalnego panelu
sterowania Jet. Każda nagrzewnica ma wygodną metodę mocowania obudowy i posiada zacisk
uziemiający na wlocie.

Schemat połączeń pętli zamkniętej

www.tutcosureheat.com
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Wymiary / Dane instalacyjne

Nagrzewnica powietrza Jet
Numer części
F074718
F074719

Moc kW
3,0
8,0

Maks. napięcie / ø
240 / 1
240 / 1

Maks. prąd
12,5
33,3

8,0

240 / 1

40

Panel sterowania Jet
F075526

30

Krzywa charakterystyki nagrzewnicy Jet

Uwagi:
•
•
•
•
•

Temperatury są mierzone przez wewnętrzne termopary typu K znajdujące się wewnątrz obudowy Jet.
Użycie innych typów i/lub lokalizacji termopar może być przyczyną uszkodzenia nagrzewnicy.
Minimalny przepływ powietrza dla zapewnienia dokładnej regulacji wynosi 2 SCFM.
Maks. temperatura powietrza wynosi 1400°F (760°C).
Eksploatacja powyżej powyższej temperatury spowoduje unieważnienie gwarancji produktu.

www.tutcosureheat.com
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Nagrzewnica powietrza Max
Opis ogólny
Nagrzewnica powietrza MAX stanowi kompaktowe i wydajne rozwiązanie dla temperatur powietrza do
1400°F (760°C). Dostępne są nagrzewnice o mocy 6,0kW do 36,0kW, 240V/380V/480V 1ø / 3ø,
wyposażone w dwie termopary typu „K” z wygodną listwą zaciskową dla zapewnienia łatwego
okablowania. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, mocy i idealnej regulacji, zaleca się podłączyć
nagrzewnicę do opcjonalnego panelu sterowania Max. Każda nagrzewnica ma wygodną metodę
mocowania obudowy i posiada zacisk uziemiający na wlocie.

Schemat połączeń pętli zamkniętej
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Wymiary / Dane instalacyjne

Nagrzewnice SureHeat® Max
Numer części
Moc kW
F074723
6,0
F074724
6,0
F074725
6,0
F074726
6,0
F074727
10,0
F074728
10,0
F074729
10,0
F074731
10,0
F074732
18,0
F074733
18,0
F074734
18,0
F074735
30,0
F074736
36,0

Maks. napięcie / ø
240 / 1
240 / 3
380 / 3
480 / 3
240 / 1
240 / 3
380 / 3
480 / 3
240 / 3
380 / 3
480 / 3
380 / 3
480 / 3

Maks. prąd
25
14,5
9,1
7,2
41,7
24,1
15,2
12,0
43,4
27.4
21,7
45,6
43,4

www.tutcosureheat.com

Wymiar “A” “(mm)
12 (304,8)
12 (304,8)
12 (304,8)
12 (304,8)
12 (304,8)
12 (304,8)
12 (304,8)
12 (304,8)
16 (406,4)
16 (406,4)
16 (406,4)
16 (406,4)
16 (406,4)

Wymiar “B” “(mm)
8,21 (208,53)
8,21 (208,53)
8,21 (208,53)
8,21 (208,53)
8,21 (208,53)
8,21 (208,53)
8,21 (208,53)
8,21 (208,53)
12,21 (310,2)
12,21 (310,2)
12,21 (310,2)
12,21 (310,2)
12,21 (310,2)
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Krzywe charakterystyki nagrzewnicy Max

Uwagi:
•
•
•
•
•
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Temperatury są mierzone przez wewnętrzne termopary typu K znajdujące się wewnątrz obudowy Max.
Użycie innych typów i/lub lokalizacji termopar może być przyczyną uszkodzenia nagrzewnicy.
Minimalny przepływ powietrza dla zapewnienia dokładnej regulacji wynosi 12 SCFM.
Maks. temperatura powietrza wynosi do 1400°F (760°C).
Eksploatacja powyżej powyższej temperatury spowoduje unieważnienie gwarancji produktu.

Nagrzewnica powietrza Max HT
Opis ogólny
Nagrzewnica powietrza MAX HT stanowi kompaktowe i wydajne rozwiązanie dla zastosowań
wysokotemperaturowych do 1652°F (900°C). Termopara podwójna typu K z wygodną listwą zaciskową dla
zapewnienia łatwego okablowania. Każda odkryta termopara jest używana do pomiaru temperatury
powietrza wlotowego i wylotowego. Jedna jest zazwyczaj używana do regulacji temperatury procesu, a
druga do monitorowani limitu wysokiej temperatury. Każda nagrzewnica ma wygodną metodę mocowania
obudowy i posiada zacisk uziemiający na wlocie.

Schemat połączeń pętli zamkniętej

www.tutcosureheat.com
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Wymiary / Dane instalacyjne

Nagrzewnice SureHeat® Max HT
Numer części
F077081
F077082
F077083
F077084
F077085

36

Moc kW
18,0
18,0
18,0
30,0
36,0

Maks. napięcie / ø
240 / 3
380 / 3
480 / 3
380 / 3
480 / 3

Maks. prąd
43,4
27,4
21,7
45,6
43,4

Element grzejny na wymianę
F206707
F206662
F206663
F206664
F206598

Krzywe charakterystyki nagrzewnicy SureHeat® Max HT

Uwagi:
•
•
•
•
•

Temperatura jest mierzona przez termoparę podwójną typu K znajdującą się wewnątrz obudowy Max HT.
Użycie innych typów i/lub lokalizacji termopar może być przyczyną uszkodzenia nagrzewnicy.
Minimalny przepływ powietrza dla zapewnienia dokładnej regulacji wynosi 18 SCFM.
Maks. temperatura powietrza wynosi 1652°F (900°C).
Eksploatacja powyżej powyższej temperatury spowoduje unieważnienie gwarancji produktu.

www.tutcosureheat.com
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Wykrywanie i usuwanie problemów nagrzewnic
1. Typowa żywotność elementu grzejnego wynosi 5000+ godzin. Szacowany cykl życia opiera się na
elemencie grzejnym pracującym w określonych temperaturach. Większość uszkodzeń elementów
grzejnych jest spowodowana małym przepływem powietrza lub awarią regulacji mocy i szybkością
narastania napięcia.
2. Jeżeli element grzejny uległ przedwczesnemu uszkodzeniu, należy go sprawdzić, aby określić
przyczynę uszkodzenia.
3. Określenie przyczyny zapobiegnie ponownemu wystąpieniu tego samego problemu.
4. Podczas wymiany lub wykrywania problemu nagrzewnicy, wyłączyć zasilanie i przestrzegać procedur
bezpieczeństwa LOTO dla panelu elektrycznego.
5. Przy wyłączonym zasilaniu i odłączonej nagrzewnicy, przy użyciu miernika uniwersalnego sprawdzić
ciągłość między zaciskami zasilania nagrzewnicy. (H1/H2, H2/H3 i H1/H3)
6. Jeżeli nie ma ciągłości, proszę skontaktować się z działem wsparcia technicznego Tutco SureHeat w
celu uzyskania pomocy.
7. Jeżeli jest ciągłość między wszystkimi testowanymi zaciskami, proszę sprawdzić okablowanie systemu.
8. Zamienione przewody termopary, odwrotne okablowanie termopary i nieprawidłowe ustawienia
temperatury powietrza wlotowego mogą być przyczyną niepożądanej pracy. W razie wykrycia problemu
okablowania, należy go rozwiązać, ponownie podłączyć i przetestować nagrzewnicę.
9. Sprawdzić okablowanie termopary (+ żółty i - czerwony).
10. Sprawdzić czy temperatura powietrza wlotowego jest poniżej zadanej wartości w regulatorze
temperatury wlotowej.

Identyfikowanie uszkodzenia elementu grzejnego z powodu
wyskoku napięcia
Uszkodzenie z powodu wyskoku napięcia przy
występującym przepływie powietrza

Uwaga:
Wyskok napięcia może nastąpić nawet
przy występującym przepływie powietrza.
Uszkodzenie spowodowane wyskokiem
napięcia jest łatwe do zidentyfikowania,
ponieważ występuje ono w pobliżu końca
wylotu powietrza nagrzewnicy. Patrz
przykłady na zdjęciach z lewej strony.

Uszkodzenie z powodu wyskoku napięcia bez
występującego przepływu powietrza
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Przed zainstalowaniem zamiennego
elementu grzejnego, istotnym jest
usunięcie problemu wyskoku napięcia.

Określenie wymagań procesowych nagrzewnicy powietrza
Dostępne są rozwiązania niestandardowe
Proszę skorzystać z poniższego formularza, aby określić wymagania dotyczące nagrzewnicy powietrza.

Typ zastosowania:
Natężenie przepływu powietrza:

SCFM

Lbs/min

kg/s

Inne _______

Doprowadzanie powietrza (gazu):

Sprężarka powietrza

Dmuchawa /
Wentylator

Ciśnienie powietrza systemu:

psi

bar

Inne __________

Temperatura powietrza wlotowego:

°F

°C

°K

Fahrenheit

Celsjusz

Kelvin

°F

°C

°K

Fahrenheit

Celsjusz

Kelvin

Temperatura powietrza wylotowego:
Typ ogrzewanego powietrza (gazu):
Dostępne zasilanie:

120V
1ø

208V-240V

380V-400V

480V

Inne ________

3ø

Informacje opcjonalne
Chociaż nie są wymagane, informacje te pomogą Ci uwzględnić zmienne i wyzwania podczas fazy instalacji.

Maks. spadek ciśnienia powietrza systemu:

psi

bar

Inne _______

Oczekiwany czas pracy nagrzewnicy: (h/dzień)
Wymagany czas rozbiegu nagrzewnicy:
Wymagania dotyczące montażu nagrzewnicy:
Wymagania dotyczące dyszy nagrzewnicy:
Specjalne wymagania z zakresu bezpieczeństwa:
Wysłać do: airheatertechsupport@osram.com

www.tutcosureheat.com
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Dane referencyjne
Wymagana moc nagrzewnicy powietrza
kW = SCFM x (Temp wylot. – Temp wlot.) / 2500
lub
kW = SCFM x (Temp wylot. – Temp wlot.) /3000 x
1,2

Przeliczanie przepływu powietrza
SCFM = SCFH / 60 = SLPM / 28,3
SLPM = SCFH / 2,12
SCMH = SCFH / 35,3
SCFM = (funty powietrza na minutę) / (0,076 lb/ft3)
SCFM = gramy / s x 1,74
SCFM = kg / min x 28,9

Przeliczanie temperatury
°F = 9/5 (°C + 32) lub °F = °C x 1,8 + 32
°C = 5/9 (°F - 32) lub °C = °F - 32 / 1,8

Skróty dotyczące przepływu powietrza
SCFM = standardowe stopy sześcienne na
minutę
SCFH = standardowe stopy sześcienne na
godzinę
SLPM = standardowe litry na minutę
SCMH = standard metry sześcienne na godzinę

Okablowanie termopary / Konfiguracja
typu K
(+) = żółty = alumel (niemagnetyczny)
(-) = czerwony = chromel (magnetyczny)

Układ jednofazowy
V=IxR(V=AxΩ)
I = W / V ( A = W / V)
W = V2 / R ( W = (V x V) / Ω

Układ trójfazowy połączony w trójkąt
R = R1 = R2 = R3
2

Wdelta = 3 ( VL ) / R
Wdelta = 1,73 x VL x IL
IP = IL / 1,73
VP = VL

Połączenie w trójkąt

Układ trójfazowy połączony w gwiazdę
R = R1 = R2 = R3
2

2

Wgw = ( VL ) / R = 3 (VP ) / R
Wgw = 1,73 x VL x IP
IP = IL
VP = VL / 1,73
Połączenie w gwiazdę
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Informacje kontaktowe
Zamówienia i informacje o produktach

129 Portsmouth Ave.
Exeter, NH 03833
Tel. bezpośredni: +1.603.658.4297
Bezpłatny numer: +1.800.258.8290
Faks: +1.603.778.4554
Email: support@tutcosureheat.com

Ograniczona gwarancja
Tutco SureHeat gwarantuje, że wszystkie dostarczone produkty będą wolne od wad materiałowych i
wykonawczych w momencie dostawy. Odpowiedzialność Tutco SureHeat z tytułu niniejszej gwarancji
będzie ograniczona (według jej uznania) do naprawy, wymiany lub zwrotu pieniędzy po cenach
zafakturowanych w czasie wysyłki na wymienione produkty. Niniejsza gwarancja nie będzie dotyczyć
produktów, które zostaną naprawione lub zmienione przez inne strony niż Tutco SureHeat.
Tutco SureHeat będzie ponosić odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji tylko wówczas, gdy (A) Tutco
SureHeat otrzyma zawiadomienie o stwierdzonej wadzie w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty wysyłki; (B)
procedura regulacji podana w dalszej części została wykonana, i (C) takie produkty zostaną, w sposób
satysfakcjonujący Tutco SureHeat, uznane za wadliwe.

GWARANCJA OKREŚLONA W POPRZEDNIM USTĘPIE JEST WYŁĄCZNA I ZASTĘPUJE WSZELKIE
INNE GWARANCJE, WYRAŻONE LUB DOMNIEMANE, W TYM, BEZ OGRANICZENIA, JAKĄKOLWIEK
DOMNIEMANĄ GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB ZBYWALNOŚCI.
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji opierają się na danych uważanych za prawdziwe i dokładne.
Zostały podjęte uzasadnione środki ostrożności dla zapewnienia dokładności w przygotowaniu niniejszej
instrukcji, jednakże Tutco SureHeat nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek pominięcia lub
błędy ani za szkody, jakie mogą wynikać z użytkowania produktu zgodnie z informacjami zawartymi w
niniejszej instrukcji.
Proszę kierować wszelkie prośby lub zapytania dotyczące gwarancji/naprawy do miejsca zakupu, podając
następujące informacje na piśmie:
(A) Numer zamówienia pod którym produkty zostały wysłane
(B) Model/numer seryjny produktu
(C) Powód reklamacji
Produktów nie można zwracać do Tutco SureHeat bez uzyskania wcześniejszej zgody. Wymiana, naprawa
lub zwrot pieniędzy za produkty uznane za wadliwe zostanie zrealizowana przez miejsce zakupu. Wszystkie
produkty uznane za wolne od wad zostaną zwrócone kupującemu; opłaty za transport na koszt kupującego.

www.tutcosureheat.com
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Lokalizacje na świecie

Tutco Heating Solutions Group
Siedziba główna w Ameryce Północnej
500 Gould Drive
Cookeville, TN 38506
www.tutco.com

Tutco SureHeat
129 Portsmouth Avenue
Exeter, NH 03833
www.tutcosureheat.com

Twój dystrybutor Tutco SureHeat:

Lokalizacje dystrybucji:
Albania
Austria
Australia
Białoruś
Belgia
Bośnia
Kanada
Chiny
Chile
Chorwacja
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Niemcy
Wielka Brytania
Grecja
Węgry

Hong Kong
Indie
Indonezja
Włochy
Japonia
Kenia
Korea
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Meksyk
Mołdawia
Holandia
Norwegia
Afryka Północna
Filipiny
Polska
Portugalia

Rumunia
Rosja
Arabia Saudyjska
Szanghaj
Singapur
Słowacja
Słowenia
Afryka Południowa
Hiszpania
Szwecja
Szwajcaria
Tajwan
Tajlandia
Turcja
Ukraina
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Stany Zjednoczone Ameryki
Wietnam

Tutco jest zarejestrowanym znakiem towarowym Smiths Group
SureHeat jest zarejestrowanym znakiem towarowym Tutco Heating Solutions Group
Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli
© 2017 Tutco SureHeat.
Informacje i zalecenia zawarte w niniejszej publikacji opierają się na danych zebranych przez Tutco SureHeat i są uważane za poprawne. Jednakże, nie są udzielane
żadne gwarancje, wyrażone lub domniemane, w odniesieniu do informacji zawartych w niniejszej publikacji i Tutco SureHeat nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
skutki użycia opisanych produktów i procesów. Żadnych oświadczeń ani zaleceń wydanych tutaj nie należy interpretować jako zachęty do naruszenia jakiegokolwiek
patentu, obecnego lub przyszłego.
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