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Когато е възможно, избирайте нагревател с по-голям диаметър, за да намалите специфичната 

мощност W/cm2.  

 
 

Поставете нагревателя ULTRAMAX в пробития отвор.  

Хлабината между нагревателя и отвора: 

 намалява топлопредаването; 

 увеличава температурата на нагревателя; 

 засилва окислителните процеси; 

 увеличава консумираната енергия;  

което съответно намалява живота на нагревателя. 

 

Ако нагревателите са монтирани в подвижни части, проверете дали кабелите са надеждно и добре закрепени 

неподвижно на няколко сантиметра от кабелния изход, за да се избегнат евентуални прекъсвания. Макар, че са допустими малки 

премествания винаги съществува риск от прекъсвания. Препоръчително е да се направят няколко обиколки на кабелите срещу 

изхода с цел удължаване на живота им. Ако приложението на нагревателите изисква продължително движение е необходимо да 

се консултирате, като опишете вида и типа на движението. В повечето случаи използването на междинна кутия е много полезно за 

трансфериране на движението към допълнителен кабел, така че да може да бъде заменен лесно. Ако има значителни вибрации 

е препоръчително да се използва междинна кутия като описаната по-горе. 

Запазете кабелите и главата на нагревателя, особено на некапселованите нагреватели, от замърсяване с масло, течности, 

спрей, корозионни газове или водни пръски. При повтарянето на топъл- студен цикъл нагревателите абсорбират някаква субстанция, 

която влиза в контакт с изолационния материал. Повечето субстанции прегарят и предизвикват късо съединение.  Тотална защита 

може да се достигне единствено с SC400. 

Ако кабелите се намират в зона с постоянна температура 250°C, трябва да изберете едно от следващите решения: 

- използвайте гъвкави никелови проводници с керамична изолация; 

- използвайте твърди (едножилни) никелови проводници- неизолирани или с керамична изолация; 

- увеличете студената зона на нагревателя, за да изнесете кабелите от високотемпературната зона.  

- предпазете главата на нагревателя, съответно кабелите, от допир с отвора; нагряването на метална маса би повредило 

изолационния материал и капселоването. 

Да се избягва използването на адхезивни ленти близко до главата на нагревателя поради възможност от прегаряне и 

предизвикване на късо съединение. Ако прилагането на ленти е наложително използвайте такива на силиконова основа. 

При високи температури винаги е препоръчително използването на топлинна изолация на нагретите части. Това ще доведе 

до следните положителни ефекти: 

- намалена консумация на енергия до 40%; 

- по-малко мощност и следователно по-дълъг живот на елементите; 

- постигане на по-висока температура за по-кратко време. 

За подобряване на топлопроводимостта и последващо лесно изваждане на нагревателите използвайте монтажна 

паста.  

В случаите на употреба на нагревател без специален водозащитен накрайник, не бива да се допуска попадането на 

каквито и да са течности, масла или пасти при изхода на кабелите. В противен случай, това може да доведе до проникване на 

вещество в нагревателя и да предизвика изгарянето му. 

За оптимални работни условия, пестене на енергия и по-дълъг живот на нагревателя е препоръчително отворите да 

бъдат райберовани с допуск H7. 

 

Мястото на външната термодвойка трябва да бъде на не повече от 10 мм от нагревателя и ако е възможно в централна зона. 

Това е особено важно, когато нагревателите са с висока специфична мощност.  

Използването на професионални микропроцесорни терморегулатори PID e особено важно за дълготрайността на 

нагревателите. 

Окисляването на ULTRAMAX нагревателите и отворите, в които са монтирани може да предизвика трудности при 

изваждане на изгорял елемент. Използването на EXTRACTOR спомага за по-лесното изваждане, след което отворите трябва да се 

почистят. 

 

За постигане на максимални резултати спазвайте стриктно предписаните препоръки. Ако ROTFIL нагревателите се 

експлоатират коректно те имат много дълъг живот.  
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