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เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทสรุุป
ส่่วนที่่� 1

บทสรุุป

P1-P4

ส่่วนที่่� 2

ข้ ้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิค

P1-P10

ส่่วนที่่� 3

แหล่่งอ้ ้างอิิง

P1-P4
ฮีีตเตอร์์แบบแท่่ง

9T10

ี เตอร์์แบบแท่่ง เส้นผ่่
้ านศููนย์์กลาง 10 มม. พร้ ้อมเทอร์์โมสตััทในตััว
ฮีต
เกลีียว M14 × 1.5

p3-p4

9T16

ี เตอร์์แบบแท่่ง เส้นผ่่
้ านศููนย์์กลาง 16 มม. พร้ ้อมเกลีียว BSPP ขนาด
ฮีต
1 นิ้้�วสำำ�หรัับเครื่่อ
� งทำำ�ความร้ ้อนแบบน้ำำ��มััน พร้ ้อมสายไฟออกหรืือกล่่อง
� มต่่อ 48 มม. × 48 มม. × 50 มม.
เชื่่อ

P5-P6

ส่่วนที่่� 4

่� มต่่อ
ฮีีตเตอร์์แบบจุ่่�มไม่่มี ีกล่่องเชื่อ

9RBU1

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนแบบปิ่่� นขาเดีียว ข้ ้อต่่อทำำ�จากทอง
ฮีต
เหลืืองชุุบ เกลีียว BSPP ทรงกระบอกขนาด 1 นิ้้�ว, 1.25 นิ้้�ว, 1.5 นิ้้�ว,
M45×2

P3-P4

9RBU2

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนแบบปิ่่� นสองขา ข้ ้อต่่อทำำ�จากทอง
ฮีต
เหลืืองชุุบ เกลีียว BSPP ทรงกระบอกขนาด 1.25 นิ้้�ว, 1.5 นิ้้�ว, M45×2

P5-P6

9RBU3

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนแบบปิ่่� น 3 ขา ข้ ้อต่่อทำำ�จากทอง
ฮีต
เหลืืองชุุบ เกลีียว BSPP ทรงกระบอกขนาด 1.25 นิ้้�ว, 1.5 นิ้้�ว, M45×2

P7-P8

9RSU1

ี เตอร์์แบบจุ่่�มทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนแบบปิ่่� น
ฮีต
� มทิิก ข้ ้อต่่อทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส (ไม่่บัด
ขาเดีียว ผ่่านการเชื่่อ
ั กรีีแข็็ง)
พร้ ้อมเกลีียว BSPP ทรงกระบอกขนาด 1.5 นิ้้�ว, M45×2

P9-P10

9RSU2

ี เตอร์์แบบจุ่่�มทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนแบบปิ่่� น
ฮีต
� มทิิก ข้ ้อต่่อทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส (ไม่่บัด
สองขา ผ่่านการเชื่่อ
ั กรีีแข็็ง)
พร้ ้อมเกลีียว BSPP ทรงกระบอกขนาด 1.5 นิ้้�ว, M45×2

P11-P12

9RSU3

ี เตอร์์แบบจุ่่�มทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนแบบปิ่่� น
ฮีต
� มทิิก ข้ ้อต่่อทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส (ไม่่บัด
3 ขา ผ่่านการเชื่่อ
ั กรีีแข็็ง)
พร้ ้อมเกลีียว BSPP ทรงกระบอกขนาด 1.5 นิ้้�ว, M45×2

P13-P14

9RBW3

ี เตอร์์แบบจุ่่�มขนาดสั้้�นพิิเศษ อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนแบบขด 3 ขา
ฮีต
ข้ ้อต่่อทำำ�จากทองเหลืืองชุุบ มีีเกลีียวขนาด 2.5 นิ้้�ว และ M77×2

P15-P16

9RSW3

ี เตอร์์แบบจุ่่�มทำำ�จากเหล็็กสแตนเลสทั้้�งตััว อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนแบบ
ฮีต
� มทิิก ข้ ้อต่่อทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส (ไม่่บัด
ปิ่่� น 3 ขา ผ่่านการเชื่่อ
ั กรีีแข็็ง) P17-P18
พร้ ้อมเกลีียว BSPP ทรงกระบอกขนาด 2.5 นิ้้�ว และ M77×2
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่� มต่่อพลาสติิก
ฮีีตเตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ

9ST1

ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้ ้อมฝาครอบขนาดเล็็ก ข้ ้อต่่อ BSPP 1 นิ้้�ว
ฮีต
ขนาด 48 มม. × 48 มม. × 50 มม.

9ST2

ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้ ้อมฝาครอบแบบกลม ขนาดเส้นผ่่
้ านศููนย์์กลาง
ฮีต
56 × 66 มม. ข้ ้อต่่อขนาด 1.25 นิ้้�ว, 1.5 นิ้้�ว, M45×2

P4-P5

9ST6

ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้ ้อมฝาครอบพลาสติิกขนาดเส้นผ่่
้ านศููนย์์กลาง
ฮีต
100 มม. × 100 มม. ข้ ้อต่่อขนาด 1.25 ถึึง 2 นิ้้�ว มีีหรืือไม่่มีี
เทอร์์โมสตััท

P6-P7

9STC

ี เตอร์์แบบจุ่่�มสำำ�หรัับเครื่่อ
ฮีต
� งทำำ�น้ำำ��ร้ ้อนแบบหม้ ้อต้ ้ม
พร้ ้อมฝาครอบพลาสติิก ขนาด 105 มม. × 88 มม. × 58.5 มม. ข้ ้อต่่อ
ขนาด 1.25 นิ้้�ว, 1.5 นิ้้�ว, M45×2 พร้ ้อมเทอร์์โมสตััทควบคุุมและ
ลิิมิต
ิ เตอร์์รีีเซ็็ตด้ ้วยมืือ

P8-P9

9STM

ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้ ้อมฝาครอบพลาสติิกขนาด 130 มม. × 130 มม. ×
ฮีต
190 มม. ข้ ้อต่่อขนาดตั้้�งแต่่ 1.5 นิ้้�ว ถึึง M77×2 พร้ ้อมเทอร์์โมสตััท
ควบคุุม มีีหรืือไม่่มีีลิมิ
ิ ต
ิ เตอร์์รีีเซ็็ตด้ ้วยมืือ กำำ�ลัังไฟสููงสุุด 21 กิิโลวััตต์์
้ านศููนย์์กลาง
พร้ ้อมรีีเลย์์กำ�ำ ลัังในตััว อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนขนาดเส้นผ่่
10 และ 12 มม.

P10-P12

9SWM

ี เตอร์์แบบจุ่่�มขนาดสั้้�นพิิเศษพร้ ้อมฝาครอบพลาสติิดขนาด 130 มม.
ฮีต
× 130 มม. × 190 มม. ข้ ้อต่่อขนาด M77×2 หรืือ 2.5 นิ้้�ว พร้ ้อม
เทอร์์โมสตััทควบคุุม มีีหรืือไม่่มีีเทอร์์โมสตััทรีีเซ็็ตด้วยมืือ
้
กำำ�ลัังไฟสููงสุุด
9 กิิโลวััตต์์ พร้ ้อมรีีเลย์์กำ�ำ ลัังในตััว อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนแบบขดขนาด
้ านศููนย์์กลาง 8 มม.
เส้นผ่่

P13-P15

9STQ

ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้ ้อมฝาครอบพลาสติิกขนาด 182 มม. × 130 มม. ×
ฮีต
132 มม. ข้ ้อต่่อขนาด 1.5 นิ้้�ว และ M45×2 พร้ ้อมระบบควบคุุมอุณ
ุ หภููมิ ิ
PID แบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ มีีหรืือไม่่มีีเทอร์์ โมสตััท SSR เย็็นในตััว

P16-P17

9STB

ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้ ้อมฝาครอบพลาสติิกขนาด 182 มม. × 130 มม. ×
ฮีต
120 มม. ข้ ้อต่่อขนาด 1.5 นิ้้�ว และ M45×2 พร้ ้อมเทอร์์โมสตััทเชิิงกล
หรืือตััวควบคุุมอุณ
ุ ภููมิแ
ิ บบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ มีีหรืือไม่่มีีลิมิ
ิ ต
ิ เตอร์์
รีีเซ็็ตด้ ้วยมืือ

P18-P20

P3
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เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทสรุุป

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทสรุุป
่� มต่่ออลููมิ ิเนีียม
ฮีีตเตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ

9ST3

ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้ ้อมฝาครอบอลููมิเิ นีียมขนาด 78 มม. × 66 มม. × 50 มม.
ฮีต
ข้ ้อต่่อขนาด 1.25 นิ้้�ว, 1.5 นิ้้�ว, M45×2

P3-P4

9ST4

ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้ ้อมฝาครอบอลููมิเิ นีียมขนาด 78 มม. × 78 มม. × 74 มม.
ฮีต
ข้ ้อต่่อขนาด 1.25 นิ้้�ว, 1.5 นิ้้�ว, M45×2 มีีหรืือไม่่มีีเทอร์์โมสตััท

P5-P6

9ST5

ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้ ้อมฝาครอบอลููมิเิ นีียมขนาด 105 มม. × 105 มม. ×
ฮีต
96 มม. ข้ ้อต่่อขนาด 1.25 นิ้้�ว ถึึง 1.5 นิ้้�ว และ M77×2 มีีหรืือไม่่มีี
เทอร์์โมสตััท

P7-P8

9STP

ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้ ้อมฝาครอบอลููมิเิ นีียม-พลาสติิกหรืืออลููมิเิ นีียมทั้้�ง
ฮีต
ตััวขนาด 182 มม. × 130 มม. × 144 มม. ข้ ้อต่่อขนาดตั้้�งแต่่ 2 นิ้้�ว ถึึง
M77×2 พร้ ้อมเทอร์์โมสตััทเชิิงกล มีีหรืือไม่่มีีลิมิ
ิ ต
ิ เตอร์์รีีเซ็็ตด้ ้วยมืือ
กำำ�ลัังไฟสููงสุุด 21 กิิโลวััตต์์ พร้ ้อมรีีเลย์์กำ�ำ ลัังในตััว อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน
้ านศููนย์์กลาง 10 และ 12 มม.
ขนาดเส้นผ่่

P9-P11

9STN

ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้ ้อมฝาครอบอลููมิเิ นีียม-พลาสติิกหรืืออลููมิเิ นีียมทั้้�งตััว
ฮีต
ขนาด 182 มม. × 130 มม. × 224 มม. พร้ ้อมออฟเซ็็ต 80 มม. ข้ ้อต่่อ
ขนาดตั้้�งแต่่ 2 นิ้้�ว ถึึง M77×2 พร้ ้อมเทอร์์โมสตััทเชิิงกล มีีหรืือไม่่มีี
ลิิมิต
ิ เตอร์์รีีเซ็็ตด้ ้วยมืือ กำำ�ลัังไฟสููงสุุด 21 กิิโลวััตต์์ พร้ ้อมรีีเลย์์กำ�ำ ลััง
้ านศููนย์์กลาง 10 และ 12 มม.
ในตััว อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนขนาดเส้นผ่่

P12-P14

9SWN

ี เตอร์์แบบจุ่่�มขนาดสั้้�นพิิเศษพร้ ้อมฝาครอบอลููมิเิ นีียม-พลาสติิกหรืือ
ฮีต
อลููมิเิ นีียมทั้้�งตััวขนาด 182 มม. × 130 มม. × 224 มม. พร้ ้อมออฟเซ็็ต
80 มม. ข้ ้อต่่อขนาด 2.5 นิ้้�ว และ M77×2 พร้ ้อมเทอร์์โมสตััทเชิิงกล มีี
หรืือไม่่มีีลิมิ
ิ ต
ิ เตอร์์รีีเซ็็ตด้ ้วยมืือ กำำ�ลัังไฟสููงสุุด 9 กิิโลวััตต์์ พร้ ้อมรีีเลย์์
้ านศููนย์์กลาง 8 มม.
กำำ�ลัังในตััว อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนแบบขดขนาดเส้นผ่่

P15-P17

ส่่วนที่่� 7

ฮีีตเตอร์์แบบจุ่่�มทำำ�จากเหล็็กสแตนเลสทั้งตััว
้�
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9STJ

ี เตอร์์แบบจุ่่�มทำำ�จากเหล็็กสแตนเลสทั้้�งตััว ไม่่บัด
ฮีต
ั กรีีแข็็ง
ฝาครอบเหล็็กสแตนเลสขนาด 105 มม. × 105 มม. × 100 มม.
ข้ ้อต่่อเหล็็กสแตนเลสขนาด 1.5 นิ้้�ว มีีหรืือไม่่มีีเทอร์์โมสตััท
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้ ลัังงานหมุุนเวีียนกำำ�ลัังต่ำำ��
ฮีีตเตอร์์แบบจุ่่�มใช้พ
9SFN200 ฮีต
ี เตอร์์แบบจุ่่�มขนาด 1.5 นิ้้�วและ M45×2 ใช้ ้พลัังงานหมุุนเวีียน
และ
แหล่่งจ่่ายไฟขนาด 12 และ 24 โวลต์์พร้ ้อมอุุปกรณ์์ทำำ�ความร้ ้อน
9SFN500 เสริิมขนาด 230 โวลต์์ ไม่่มีีกล่่องเชื่่อ
� มต่่อ

P3-P4

9SFN202 ฮีต
ี เตอร์์แบบจุ่่�มขนาด 1.5 นิ้้�วและ M45×2 ใช้ ้พลัังงานหมุุนเวีียน
และ
แหล่่งจ่่ายไฟขนาด 12 และ 24 โวลต์์พร้ ้อมอุุปกรณ์์ทำำ�ความร้ ้อน
9SFN502 เสริิมขนาด 230 โวลต์์ มีีกล่่องเชื่่อ
� มต่่อ

P5-P6

ี เตอร์์แบบจุ่่�มขนาด 1.25 นิ้้�ว ใช้ ้พลัังงานหมุุนเวีียน แหล่่งจ่่าย
ฮีต
9SFN400 ไฟขนาด 12 และ 24 โวลต์์พร้ ้อมอุุปกรณ์์ทำำ�ความร้ ้อนเสริิมขนาด
� มต่่อ
230 โวลต์์ ไม่่มีีกล่่องเชื่่อ

P7-P8

ี เตอร์์แบบจุ่่�มขนาด 1.25 นิ้้�ว ใช้ ้พลัังงานหมุุนเวีียน แหล่่งจ่่าย
ฮีต
9SFN402 ไฟขนาด 12 และ 24 โวลต์์พร้ ้อมอุุปกรณ์์ทำำ�ความร้ ้อนเสริิมขนาด
� มต่่อ
230 โวลต์์ มีีกล่่องเชื่่อ

P9-P10

9SFT200
ี เตอร์์แบบจุ่่�มขนาด 1.5 นิ้้�วและ M45×2 ใช้ ้พลัังงานหมุุนเวีียน
ฮีต
และ
� มต่่อ
9SFT500 แหล่่งจ่่ายไฟขนาด 12 และ 24 โวลต์์ ไม่่มีีกล่่องเชื่่อ

P11-P12

9SFT202
ี เตอร์์แบบจุ่่�มขนาด 1.5 นิ้้�วและ M45×2 ใช้ ้พลัังงานหมุุนเวีียน
ฮีต
และ
� มต่่อ
แหล่่
งจ่่ายไฟขนาด 12 และ 24 โวลต์์ มีีกล่่องเชื่่อ
9SFT502

P13-P14

9SFT400

ี เตอร์์แบบจุ่่�มขนาด 1.25 นิ้้�ว ใช้ ้พลัังงานหมุุนเวีียน แหล่่งจ่่าย
ฮีต
� มต่่อ
ไฟขนาด 12 และ 24 โวลต์์ ไม่่มีีกล่่องเชื่่อ

P15-P16

9SFT402

ี เตอร์์แบบจุ่่�มขนาด 1.25 นิ้้�ว ใช้ ้พลัังงานหมุุนเวีียน แหล่่งจ่่าย
ฮีต
� มต่่อ
ไฟขนาด 12 และ 24 โวลต์์ มีีกล่่องเชื่่อ

P17-P18

ส่่วนที่่� 9

อุุปกรณ์์เสริิม

� มขนาดตั้้�งแต่่ 1 นิ้้�ว ถึึง M77×2 และบล็็อคเชื่่อ
� มต่่อ
น็็อต ปะเก็็น ข้ ้อต่่อสวมเชื่่อ

P3-P4

เทอร์์โมสตััทควบคุุม เทอร์์โมสตััทรีีเซ็็ตด้ ้วยมืือ TCO

P5-P10

ส่่วนที่่� 10

Cat22-4- 1-4

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทสรุุป

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่ว่ นที่่� 2
อุุปกรณ์์ทำ�
ำ ความร้้อนแบบมีีปลอก
ำ หรัับทำำ�ความร้้อนของเหลว
หุ้้�มสำ�
ข้้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิค
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ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิค

1- การเลืือกวััสดุุของปลอกหุ้้�มที่่�เหมาะสม
ี เตอร์์แบบจุ่่�ม ปััจจัย
ั สกั
มีีวััสดุแ
ุ บบต่่าง ๆ มากมายสำ�ำ หรัับทำำ�ปลอกหุ้้�มฮีต
ั ที่่สำ
� �ำ คััญที่่สุ
� ด
ุ คืือวััสดุห
ุ รืือของเหลวที่่จ� ะสัมผั
ั บ
ั อุุปกรณ์์
ทำำ�ความร้ ้อนโดยตรง ในหลาย ๆ สถานการณ์์ เราอาจเลืือกใช้วัั้ สดุทำ
ุ �ำ ปลอกหุ้้�มได้ ้หลายอย่่าง แต่่หากข้ ้อมููล
้ กสแตนเลสเท่่านั้้น
่ 304 304L 316 316L หรืือ 321
จำำ�เพาะระบุุให้ ้ใช้เหล็็
� ให้ ้ตรวจสอบว่่าสามารถใช้วัั้ สดุแ
ุ บบใดได้ ้ (เช่น
้
ดููด้ ้านล่่าง) ในกรณีีส่ว่ นมาก เราสามารถนำำ�เหล็็กสแตนเลสซึ่่ง� มีีราคาถููกและเป็็ นที่่นิ
� ยม
ิ อย่่างมากมาใช้แทนที่่
ส่
� ว่ นที่่เ� คย
้
ใช้ทองแดงหรืื
อเหล็็กกล้ ้ามาก่่อน
ี
ประเภทหลัักของเลห็็กสแตนเลสที่่�ใช้ใ้ นฮีตเตอร์์แบบจุ่่�
ม
การใช้ง้ าน

EN

AISI

EN 1.4301

AISI 304

� ทนอุุณหภููมิไิ ด้ ้สููงสุุด 450°C ใช้ผลิิ
้ ตอุุปกรณ์์
ในน้ำำ��หรืือสภาพแวดล้ ้อมที่่มีี
� ความชื้้น
ี เตอร์์แบบจุ่่�มมัักจะทำำ�ด้ ้วยเหล็็ก 304 ซึ่่ง� เป็็ นวััสดุทำ
W. 1.4301 ทำำ�ครััว หน้ ้าแปลนบนฮีต
ุ ำ�
ปลอกหุ้้�มที่่มีีต้
� ้นทุุนต่ำำ�� ที่่สุ
� ด
ุ ในรายการนี้้�

EN 1.4307 AISI 304L

� กััดกร่่อนเช่น
่ เดีียวกัับ 304 ใช้กัั้ บอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน
้อมที่่มีี
� ความชื้้น
W 1.4307 ในสภาพแวดล้
ั ผ้ ้า สามารถทนการกร่่อนได้ ้ดีีกว่่า 304 เมื่่อ
่� มทิิก
ในเครื่่อ
� งซัก
� ผ่่านการเชื่อ

EN 1.4541

� ทนอุุณหภููมิไิ ด้ ้สููงสุุด 550°C
ในน้ำำ��หรืือสภาพแวดล้ ้อมที่่มีี
� ความชื้้น
W. 1.4541 ใช้
ั ล้ ้าง
กัั้ บอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อยในเครื่่อ
� งครััวหรืือเครื่่อ
� งซัก

AISI 321

EN 1.4404 AISI 316L
EN 1.4435

AISI
316SL

DIN

� กััดกร่่อน ทนอุุณหภููมิไิ ด้ ้
ทนการกััดกร่่อนได้ ้ดีีกว่่า ในสภาพแวดล้ ้อมที่่มีี
� ความชื้้น
W. 1.4404 สูู
้ ตสาหกรรมอาหาร
งสุุด 450°C ใช้ในอุุ
่ เดีียวกัับ 316L แตกต่่างกัันที่่ป
เช่น
� ริิมาณของโมลิิบดิินัม
ั ที่่สู
� งู กว่่าซึ่่ง� ช่ว่ ยให้ ้แน่่ใจว่่า
ิ
W. 1.4435 คุุณสมบัติ
ั เิ ชิงกลและความต้
้านทานต่่อการกััดกร่่อนสููงขึ้้�น ในน้ำำ��หรืือสภาพแวดล้ ้อมที่่�
� กััดกร่่อน ทนอุุณหภููมิไิ ด้ ้สููงสุุด 500°C การใช้งานน้
้
มีีความชื้้น
้อยมาก

EN 1.4571 AISI 316Ti

่ เดีียวกัับ AISI 321 โดยมีีโมลิิบดิินัม
้
เช่น
ั เพิ่่�มขึ้้น
� นอกเหนืือจากไทเทเนีียม ใช้งานใน
W. 1.4571 อุุ
้
ณหภููมิถึิ งึ 500°C และงานบริิการที่่ไ� ม่่ต่อ
่ เนื่่อ
� ง การใช้งานน้
้อยมาก

EN 1.4876 โลหะผสม
800

่� หนึ่่�งว่่า Incoloy 800 ในน้ำำ� �และอากาศที่่มีีอุ
W. 1.4876 เรีียกอีีกชื่อ
� ณ
ุ หภููมิสู
ิ งู สุุด 1050°C

EN 2.4858 โลหะผสม
825

่� หนึ่่�งว่่า Incoloy 825 ในน้ำำ� �หรืือสภาพแวดล้ ้อมที่่มีี
� กััดกร่่อนสููง
W. 2.4858 เรีียกอีีกชื่อ
� ความชื้้น

EN 1.4847 โลหะผสม
840

่� หนึ่่�งว่่า Incoloy 840 ในอากาศที่่มีีอุ
W. 1.4847 เรีียกอีีกชื่อ
� ณ
ุ หภููมิสู
ิ งู สุุดถึึง 950°C

Ti II

UNS
R50400

้ างกว้ ้างขวางในการทำำ�ความร้ ้อนแบบจุ่่�ม การทำำ�ท่่อน้ำำ��ทะเล และถัังบรรจุุ
วััสดุนี้้
ุ ใ� ช้อย่่
W. 3.7035 เครื่่อ
� งปฏิิกรณ์์ ทนทานต่่อวััสดุที่
ุ มีี
่� ฤทธิ์์กั
� ด
ั กร่่อนสููง และเป็็ นวััสดุทำ
ุ �ำ ปลอกหุ้้�มที่่มีี
�
ต้ ้นทุุนสููงที่่สุ
� ด
ุ ในรายการนี้้�

ข้ ้อจำำ�กััดเพิ่่�มเติิมเกิิดจากความสามารถของวััสดุต่
ุ า่ ง ๆ ที่่จ� ะขึ้้�นรููปและงอ รวมถึึงในสภาพหลอมให้ ้อ่่อนของวััสดุเุ หล่่านี้้� ซึ่่ง� กำำ�หนด
่ ค่่าความสามารถในการขึ้้�นรููปของวััสดุุ 304L และ 316L นั้้�นยอดเยี่่ยม
รััศมีีการดััดขั้้�นต่ำำ�� ที่่แ
� ตกต่่างกััน เช่น
�
ในขณะที่่ข
� องไทเทเนีียมนั้้�นจำำ�กััดมาก
ตารางด้ ้านบนมีีไว้ ้เพื่่อ
� เป็็ นคำำ�แนะนำำ�ทั่่�วไปเท่่านั้้น
� ความเหมาะสมและความสมบููรณ์์ซึ่่ง� ลัักษณะทางเทคนิิคและ/หรืือข้ ้อมููลที่่ใ� ห้ ้
ิ กและทำำ�การทดสอบที่่จำ� �ำ เป็็ น
ไว้ ้ในตารางนี้้�จะต้ ้องได้ ้รัับการวิิเคราะห์์โดยลููกค้ ้าอย่่างละเอีียด ลููกค้ ้าจะต้ ้องทำำ�การควบคุุมในเชิงลึึ
้
ทั้้�งหมดเพื่่อ
� ตรวจสอบความเหมาะสมของผลิิตภััณฑ์์ของเราในการใช้งานขั้้�นสุุ
ดท้ ้ายที่่จ� ะทำำ�การติิดตั้้�งผลิิตภััณฑ์์

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th
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2- การเลืือกโหลดบนพื้้�นผิิว

ตััวเลขที่่ใ� ห้ ้ไว้ ้ในส่ว่ นนี้้�มาจากผลการทดสอบในห้ ้องปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารของเรา แผนภููมิถู
ิ ก
ู ปรัับให้ ้อ่่านง่่ายด้ ้วยคอมพิิวเตอร์์และให้ ้ไว้ ้
สำ�ำ หรัับพลัังงานที่่ร� ะบุุและเพื่่อ
� เป็็ นข้ ้อมููลเท่่านั้้น
�
้
ดููที่ส่
่� ว่ นเทคนิิคของแคตตาล็็อก Nr 14 เพื่่อ
� ดููข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่ย
� วกัับอายุุการใช้งานของอุุ
ปกรณ์์มีีปลอกหุ้้�ม
กฎทั่่�วไป
ขอแนะนำำ�ให้ ้เลืือกโหลดผิิวที่่ไ� ม่่ทำ�ำ ให้ ้เกิิดการเดืือดของของเหลวที่่ผิ
� วิ ของอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน ปรากฏการณ์์นี้้เ� รีียกว่่าการเกิิด
โพรง ทำำ�ให้ ้เกิิดการสึกึ หรออย่่างรวดเร็็วของปลอกหุ้้�มของอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน การสลายตััวหรืือการเปลี่่ย
� นแปลงทางเคมีีของ
ของเหลว และการสะสมของหิินปููนและสารปนเปื้้� อน (คาร์์บอเนต คลอไรด์์ ฯลฯ) ในกรณีีของน้ำำ��ดื่่ม
� กระบวนการสะสมเหล่่านี้้จ
� ะยิ่่�ง
เพิ่่�มมากขึ้้�นเมื่่อ
� อุุณหภููมิข
ิ อง
น้ำำ��สููงถึึง 65°C และสำ�ำ หรัับความกระด้ ้างของน้ำำ��สููงกว่่า 10dH
้
การทดสอบด้ ้านล่่างถููกดำำ�เนิินการในการกำำ�หนดค่่าการใช้งานตามปกติิ
โดยการวััดอุุณหภููมิพื้้
ิ น
� ผิิวในหลายจุุดของอุุปกรณ์์
่� มกัับพื้้�นผิิว
ทำำ�ความร้ ้อนโดยใช้จุุ้ ดเทอร์์โมคััปเปิ้้� ลขนาดเล็็กที่่เ� ชื่อ
้
เป็็ นเรื่่อ
� งสำ�ำ คััญที่่จ� ะต้ ้องแยกแยะระหว่่างการใช้งานแบบคงที่่
ซึ่่
� ง� น้ำำ��ไม่่ไหล และที่่ก
� ารถ่่ายเทความร้ ้อนไปยัังของเหลวนั้้�นเกิิดจาก
การนำำ�ความร้ ้อนและกระแสการพาความร้ ้อนตามธรรมชาติิและในกรณีีที่่ข
� องเหลวไหลเวีียนรอบอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน ทำำ�ให้ ้การ
แลกเปลี่่ย
� นความร้ ้อนเพิ่่�มขึ้้น
� อย่่างมาก
ี
ฮีตเตอร์์แบบจุ่่�
มที่่�ใช้ใ้ นถั ังหรืือภาชนะบรรจุุที่่�ไม่่มี ีการไหลของน้ำำ�อย่่
�
างถาวร
้
การทดสอบทำำ�ด้ ้วยน้ำำ��บริิสุท
ุ ธิ์ ์� และน้ำำ��ที่่เ� ติิมด้ ้วยไกลคอล 25% และ 50% เนื่่อ
� งจากเป็็ นตััวแทนของของเหลวที่่ใ� ช้ในการ
้
ทำำ�ความร้ ้อนส่ว่ นกลางและวงจรทำำ�ความร้ ้อนจากแสงอาทิิตย์์ และด้ ้วยน้ำำ��มัันถั่่�วลิิสง ซึ่่ง� เป็็ นตััวแทนของของเหลวที่่ใ� ช้ใน
้
การใช้งานเกี่่
ย
� วกัับอาหาร

ในสภาพที่่ไ� ม่่มีีการไหล ค่่าความแตกต่่าง
ของอุุณหภููมิด้
ิ ้านบน 50 มม. และ
ด้ ้านล่่าง 50 มม. ของอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน
ั เจน
เป็็ นไปได้ ้ที่่จ� ะเห็็นความแตกต่่างที่่ชั
� ด
ของอุุณหภููมิใิ นน้ำำ��มัันเป็็ นหลััก
หมายเหตุุ: เมื่่อ
� ทดสอบน้ำำ��ด้ ้วยโหลด
10 วััตต์์/ซม.² หลัังจาก 6 นาทีี น้ำำ��รอบ
ๆ อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนจะเริ่่�มเดืือดและ
ความแตกต่่างของอุุณหภููมิจิ ะลดลงเรื่่อ
� ยๆ
เนื่่อ
� งจากการพาความร้ ้อนที่่ใ� ห้ ้ไว้ ้ในน้ำำ��เมื่่อ
�
น้ำำ��เดืือด

ในสภาพที่่ไ� ม่่มีีการไหล ความแตกต่่างระหว่่างอุุณหภููมิ ิ
พื้้�นผิิวออุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนและอุุณหภููมิข
ิ องเหลววััดได้ ้
50 มม. เหนืืออุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนที่่โ� หลดบนพื้้�นผิิวต่่าง
ๆ อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนถููกจุ่่�มอยู่่�ใต้ ้น้ำำ��ทั้้�งชิ้้�น (ทำำ�การวััด
10 นาทีีหลัังให้ ้พลัังงาน)

ในสภาพที่่ไ� ม่่มีีการไหล แบบจำำ�ลองนี้้�จะเป็็ นแบบ
จำำ�ลองของสิ่่�งที่่เ� กิิดขึ้้�นเมื่่อ
� อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน
เริ่่�มเพิ่่�มขึ้้น
� จากระดัับของเหลว (วััดแบบแช่่ครึ่่�ง
หนึ่่�งหลัังจากผ่่านไป 10 นาทีี) อุุณหภููมิพื้้
ิ น
� ผิิวของ
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนสููงขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว

หมายเหตุุ: เหนืือ 8 วััตต์์/ซม.² ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้น
� ของ
ความแตกต่่างของอุุณหภููมิใิ นน้ำำ��และน้ำำ�� + ไกลคอล
ั สกั
เนื่่อ
� งจากของเหลวที่่สั
� มผั
ั บ
ั อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนเริ่่�ม
เดืือดและพลัังงานที่่ใ� ช้สำำ้ �หรัับการกลายเป็็ นไอ

หมายเหตุุ: สำำ�หรัับน้ำำ��มััน ถึึงจุุดวาบไฟ (320°C)
ที่่ค่
� า่ โหลด 7 วััตต์์/ซม.² และอาจเกิิดการลุุกไหม้ ้
โดยอััตโนมััติ ิ (อัันตรายจากไฟไหม้ ้)

ี เตอร์์แบบจุ่่�มที่่�ใช้ใ้ นถั ังหรืือภาชนะบรรจุุที่่�มีีการไหลของน้ำำ�อย่่
ฮีต
�
างถาวร
้
ในการใช้งานที่่
มีี
� การไหลถาวร ตััวแปรที่่สำ
� �ำ คััญคืือความเร็็วของของเหลวรอบ ๆ อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน ในกราฟด้ ้านล่่าง ความเร็็ว
จะระบุุในหน่่วยเมตรต่่อนาทีี
้
ข้ ้อมููลอุุณหภููมิจา
ิ กเส้นโค้
้งเหล่่านี้้คืื
� อความแตกต่่างระหว่่างอุุณหภููมิพื้้
ิ น
� ผิิวของอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนและอุุณหภููมิข
ิ องเหลวที่่วั� ด
ั
ที่่ร� ะดัับ 50 มม. เหนืืออุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน การทดสอบทำำ�ด้ ้วยน้ำำ��บริิสุท
ุ ธิ์์� และน้ำำ��ที่่เ� ติิมด้ ้วยไกลคอล 25% และ 50% สำ�ำ หรัับ
�
โหลดบนพื้้�นผิิว 1 ถึึง 20 วััตต์์/ซม.² อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนถููกจุ่่�มอยู่่�ใต้ ้น้ำำ��ทั้้�งชิ้้น

ในน้ำำ��บริิสุท
ุ ธิ์์� ในการทดสอบทุุกกรณีี อุุณหภููมิเิ พิ่่�ม
ขึ้้�นไม่่ถึงึ จุุดเดืือดเมื่่อ
� น้ำำ��เย็็นกว่่า 40°C เมื่่อ
� สััมผัส
ั
กัับอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน อย่่างไรก็็ตาม สำำ�หรัับ
อุุณหภููมิขา
ิ เข้ ้า 40°C อุุณหภููมิเิ พิ่่�มขึ้้น
� ถึึง 65°C
ในทุุกกรณีีที่่มีี
� โหลด 8 วััตต์์/ซม.² ขึ้้�นไป
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ในน้ำำ��ที่่มีี
� ไกลคอล 25% ซึ่่�งใช้กัั้ นทั่่�วไปในวงจร
ทำำ�ความร้ ้อน น้ำำ��จะถึึงจุุดเดืือดที่่ค
� วามเร็็วน้ ้อย
กว่่า 6 ม./นาทีี จาก 8 วััตต์์/ซม.² ด้ ้วยอุุณหภููมิน้ำ
ิ ำ��
ที่่ไ� หลเข้ ้า 40°C โหลดทั้้�งหมดมากกว่่า 8 วััตต์์/
ซม.² ถึึงจุุดเดืือด

ติดต่อเรา

้
ในน้ำำ��ที่่มีี
� ไกลคอล 50% ซึ่่�งใช้ในวงจรทำำ
�ความ
ร้ ้อนที่่ต้
� ้องทนต่่ออุุณหภููมิต่ำ
ิ �ำ� มาก น้ำำ��จะถึึงจุุดเดืือด
ที่่ค
� วามเร็็วน้ ้อยกว่่า 8 ม./นาทีี ด้ ้วยโหลด 8 วััตต์์/
ซม.² ด้ ้วยอุุณหภููมิน้ำ
ิ ำ��ที่่ไ� หลเข้ ้า 40°C โหลด
ทั้้�งหมดมากกว่่า 5 วััตต์์/ซม.² ถึึงจุุดเดืือด

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิค

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิค
3- การเลืือกข้้อต่่อหรืือหน้้าแปลน

ี เตอร์์แบบจุ่่�มเป็็ นสิ่่ง� สำ�ำ คััญที่่ต้
วััสดุุของข้้อต่่อ: วััสดุข้
ุ ้อต่่อของฮีต
� ้องพิิจารณา ซึ่่ง� ความต้ ้านทานการกััดกร่่อนจะต้ ้องเข้ ้ากัันได้ ้กัับ
ี เตอร์์ส่ว่ นใหญ่่ใช้ข้้ ้อต่่อเกลีียวทองเหลืือง บััดกรีีแข็็งเข้ ้ากัับอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน สำ�ำ หรัับการใช้งานที่่
้
ของเหลว ฮีต
ไ� ม่่อนุุญาตให้ ้
้
่� มทิิก
ใช้ทองเหลืือง
สามารถใช้ข้้ ้อต่่อเหล็็กสแตนเลส 304L หรืือ 316L ได้ ้ โดยสามารถบััดกรีีแข็็งกัับโลหะผสมทองแดงหรืือเชื่อ
ในกรณีีที่่ยุ่่�
� งยากที่่สุ
� ด
ุ ได้ ้
ี เตอร์์แบบติิดตั้้�งบนหน้ ้าแปลนเบา เช่น
่ ที่่ใ� ช้ในเครื่่
้
ั ผ้ ้าและเครื่่อ
้ ้าแปลน AISI 304 แบบมีีรอยประทัับ
ฮีต
อ
� งซัก
� งทำำ�น้ำำ��อุ่่�น ใช้หน้
ซึ่่ง� มีีราคาถููกกว่่าทองเหลืืองและรัับประกัันความต้ ้านทานแรงดัันได้ ้ดีีกว่่า
ี เตอร์์แบบจุ่่�มสำ�ำ หรัับงานอุุตสาหกรรมใช้หน้
้ ้าแปลนท่่อมาตรฐาน
ฮีต
วิิธีีการยึึดอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อนกัับหน้้าแปลนหรืือข้้อต่่อ:
การยึึดนี้้�จะต้ ้องตอบสนองความต้ ้องการที่่ห
� ลากหลาย ทั้้�งนี้้�รวมถึึงให้ ้การซีีลปิิ ดที่่ท
� นต่่ออุุณหภููมิข
ิ องของเหลวและอุุณหภููมิพื้้
ิ น
� ผิิว
ิ
ของอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน ให้การเก็็
้
บรัักษาเชิงกลและความต้
้านทานการกััดกร่่อน
ี ิด
การซีลปิ

ประเภท

การเก็็บรัักษาเชิงิ กล ความต้้านทานการ
กััดกร่่อน

อุุณหภููมิ ิ

การบััดกรีีด้้วยดีีบุุก

ิ
ดีี หากไม่่มีีแรงเชิงกลหรืื
อ
� สะเทืือน การบััดกรีี
การสั่่น
ทำำ�ได้ ้ยากบนเหล็็ก
สแตนเลส

สููงสุุด 120°C

ไม่่ดีีถึึงปานกลาง

ไม่่ดีี

่� มด้้วย
การเชื่อ
อีีพ็อ
็ กซี่่�

ิ
ดีี หากไม่่มีีแรงเชิงกลหรืื
อ
� สะเทืือน
การสั่่น

สููงสุุด 80°C

ไม่่ดีี

ดีี

การบััดกรีีแข็็งด้้วย
โลหะผสมทองแดง

่� งต่่อการรั่่�วซึ่่ง� อาจ
ดีี แต่่เสี่ย
ตรวจไม่่พบในกระบวนการ
ผลิิต

สููงสุุด 300°C

ดีีมาก

ปานกลาง

่� มทิิก
การเชื่อ

ดีีมาก

สููงสุุด 450°C (304L)

ดีีมาก

ดีีมาก

เกลีียว
ี เตอร์์แบบจุ่่�มในยุุโรป
มีีเกลีียวสองชนิิดที่่ใ� ช้กัั้ บอุุปกรณ์์ข้ ้อต่่อฮีต
- เกลีียวตาม ISO228-1 และ BSPP หรืือข้ ้อต่่อก๊๊าซทรงกระบอก (G)
้
- เกลีียวเมตริิกระยะห่่าง 2 มม. ตาม ISO965-1 มีีการใช้งานน้
้อยและมีีการดำำ�เนิินการเพื่่อ
� สร้ ้างมาตรฐาน
ในช่ว่ งกลางศตวรรษที่่� 20
้ านศููนย์์กลางภายในและภายนอก โดยเฉพาะในฝรั่่�งเศส
บางครั้้�งยัังคงอธิิบายเกลีียวตามขนาดเส้นผ่่
เกลีียวทั้้�งหมดเหล่่านี้้ค
� ล้ ้ายกััน ดัังนั้้�นจึึงจำำ�เป็็ นต้ ้องมีีพื้้�นผิิวปะเก็็นเพื่่อ
� ให้ ้แน่่ใจว่่าการซีีลปิิ ดนั้้�นเหมาะสม เกลีียวจะถููกติิดตั้้�งบนหััว
ฉีีดตััวเมีียหรืือบนผนัังด้ ้วยน็็อต
้ านศููนย์์กลางของเกลีียวนั้้�นพิิจารณาจากเส้นผ่่
้ านศููนย์์กลางการดััดที่่น้
การเลืือกเส้นผ่่
� ้อยที่่สุ
� ด
ุ เท่่าที่่เ� ป็็ นไปได้ ้ของปลอกหุ้้�ม
้
ี เตอร์์แบบแท่่ง
เกลีียวขนาด 1 นิ้้�วลงไปจึึงถููกใช้บนฮี
ต
ขนาดเกลีียวหลััก ๆ มีีดัังนี้้�:
0.5 นิ้้�ว 0.75 นิ้้�ว
1 นิ้้�ว
1.25 นิ้้�ว 1.5 นิ้้�ว M45×200
2 นิ้้�ว
2.5 นิ้้�ว M77x200
ขนาดมาตรฐาน (15-21)
(20-27) (26-34) (33-42) (40-49)
(50-60) (66-76)
้ า่ น
เส้นผ่
ศููนย์ ์กลาง
ภายนอก

21 มม.

26.4 มม. 33.3 มม. 41.9 มม. 47.8 มม.

45 มม.

59.6 มม.

75.2 มม.

77 มม.

การหมุุน
ี เตอร์์มัก
่� มบนผนัังของถัังหรืือตััวฮีต
ี เตอร์์ ซีีลนั้้�นได้ ้มาจากการขัันปะเก็็นให้ ้แน่่น การทำำ�นาย
ฮีต
ั จะถููกขัันสกรููบนหััวฉีีดที่่เ� ชื่อ
่� มต่่อจะเป็็ นอย่่างไรเมื่่อ
ล่่วงหน้ ้าว่่าตำ�ำ แหน่่งของข้ ้อต่่อและกล่่องเชื่อ
� การขัันให้ ้แน่่นจะมีีผลนั้้�นเป็็ นไปไม่่ได้ ้
ั ทางเทคนิิคเพื่่อ
ดัังนั้้�นเราจึึงได้ ้ออกแบบโซลููชัน
� ช่ว่ ยให้ ้การวางตำำ�แหน่่งตู้้�หลัังจากการขัันข้ ้อต่่อให้ ้แน่่น
ี
การออกแบบที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ของข้้อต่่อทองเหลืืองแบบหมุุนของฮีตเตอร์์แบบจุ่่�
มที่่�ใช้ใ้ นผลิิตภััณฑ์์
ของแคตตาล็็อกนี้้�
ี เตอร์์แบบจุ่่�มอย่่างเต็็มรูป
- ติิดตั้้�งตู้้�ฮีต
ู แบบ โดยเริ่่�มต้ ้นจากข้ ้อต่่อขนาด 1.25 นิ้้�ว
� ง่ ผลให้ ้น้ำำ��หนัักลดลง (ประหยััด +/-30% เมื่่อ
- ขนาดกะทััดรััดและความสั้้นส่
� เทีียบกัับข้ ้อต่่อเกลีียวคู่่�)
- สามารถหมุุนฝาครอบได้ ้ 360°
- ระยะเกลีียวสำ�ำ หรัับปะเก็็นแคปทีีฟ
- ด้ ้านลบมุุมขนาดใหญ่่ช่ว่ ยให้ ้ประกอบได้ ้อย่่างถููกต้ ้อง
- ตำำ�แหน่่งประเก็็นกลึึงขนาดใหญ่่
ติดต่อเรา
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1: สกรููประกอบ M4 หรืือ M5
2: พื้้�นผิิวราบกลึึง
3: น็็อตต่่อลงดิิน
4: แหวนรองแบบเว้้าและแซดเดิิล
5: สลัักต่่อลงดิิน M4 หรืือ M5

6: แหวนหมุุน
7: แหวนรองแบบเว้้า
ิ ิโคนกัันน้ำำ��
8: ปะเก็็นซิลิ
9: ร่่องกัันเคลื่่อ
� น

10: ข้้อต่่อ
11: พื้้�นผิิวราบกลึึง
12: ร่่องปะเก็็นแบบคลายไม่่ได้้
13: เกลีียวเมตริิกหรืือ BSPP

14: ด้้านลบมุุมขนาดใหญ่่
15: การทำำ�ลายนููนตรงกลาง
16: ปะเก็็นแบบคลายไม่่ได้้
17: ฝาครอบ

การประกอบบนฝาครอบ:
- ผ่่านรููในฝาครอบ ฝาครอบถููกประกบระหว่่างข้ ้อต่่อและวงแหวนภายในที่่มีีร
� อยประทัับ ปุ่่�มของวงแหวนช่ว่ ยในการปรัับให้ ้อยู่่�
กึ่่�งกลางด้ ้วยตััวเอง แหวนที่่มีีร
� อยประทัับนี้้�มีีต้ ้นทุุนเพีียง 10% ของวงแหวนภายในแบบเกลีียวทั่่�วไป
ปะเก็็นระหว่่างข้้อต่่อและฝาครอบ
ิ โิ คน 50 Shore ที่่มีี
ั ความแตกต่่างของความเรีียบและยัังคงอยู่่�ใน
- ส่ว่ น 4x2 มม. ปะเก็็นซิลิ
� โครงป้้ องกัันการเคลื่่อ
� น ดููดซับ
ตำำ�แหน่่งระหว่่างการขัันให้ ้แน่่น
- รัับประกัันการป้้ องกัันน้ำำ��และฝุ่่� นระดัับ IP65 ได้ ้ถึึง 200°C ระหว่่างข้ ้อต่่อและฝาครอบ
แหวนประทัับภายใน
ิ
- การหนีีบด้ ้วยสกรูู 3 BTR ที่่� 120° ช่ว่ ยรัับรองการกระจายแรงดัันได้ ้ดีีและความแข็็งแรงเชิงกลได้
้อย่่างดีีเยี่่ยม
�
ตำำ�แหน่่งสกรููเหล่่านี้้ช่
� ว่ ยเพิ่่�มระยะห่่างระหว่่างหััวสกรููกับ
ั ส่ว่ นต่่าง ๆ ที่่เ� คลื่่อ
� นไหวของอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน
ิ ม
- หััวสกรููหกเหลี่่ยม
� แบบเว้ ้าช่ว่ ยให้ ้ประแจหกเหลี่่ยม
� เข้ ้าได้ ้ง่่ายและมั่่�นคงเมื่่อ
� ปรัับตำำ�แหน่่งเชิงมุุ
- แหวนทำำ�จากเหล็็กสแตนเลสเพื่่อ
� ความคงทนมากขึ้้�น
- โลโก้สายดิิ
้
นที่่ป
� ระทัับตราไม่่สามารถเปลี่่ย
� นแปลงได้ ้
การทำำ�ตามข้้อกำำ�หนดของ Rohs
ตาม Directive 2011/65/ ลงวัันที่่� 8 มิิถุน
ุ ายน 2011 (Rohs) โลหะผสมทองแดงได้ ้รัับอนุุญาตให้ ้มีีน้ำำ��หนัักของตะกั่่�วสููงสุุด 4%
เป็็ นองค์์ประกอบผสม (บทบััญญััติข
ิ องข้ ้อ 4 และวรรค 1 ของภาคผนวก II จำำ�กััดค่่าที่่กำ
� �ำ หนดโดย 6c ของภาคผนวก III)
การดููแลรัักษาท่่อ
ในผลิิตภััณฑ์์ที่มีีอุ
�่ ป
ุ กรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนและเทอร์์โมเวลล์์ต่า่ ง ๆ จำำ�เป็็ นต้ ้องมีีความยาวที่่แ
� น่่นอน
้ านศููนย์์กลาง 8 มม. 50 ซม. สำ�ำ หรัับขนาดเส้นผ่่
้ าน
(โดยทั่่�วไปคืือ 40 ซม. สำ�ำ หรัับขนาดเส้นผ่่
้ านศููนย์์กลาง 12 มม.) เพื่่อ
ศููนย์์กลาง 10 มม. และ 60 ซม. สำ�ำ หรัับขนาดเส้นผ่่
� ยึึดท่่อทั้้�งหมด
้
และป้้ องกัันไม่่ให้ ้ชนกััน ซึ่่ง� สามารถทำำ�ได้ ้โดยใช้ตะแกรงหนึ่่�
งอัันหรืือมากกว่่า

บริิเวณไม่่มี ีความร้้อนหรืือส่ว่ นที่่�เย็็น
่� มต่่อไฟฟ้้ าและ
บริิเวณไม่่มีีความร้ ้อนตั้้�งอยู่่�ใต้ ้ข้ ้อต่่อหรืือใต้ ้หน้ ้าแปลน ซึ่่ง� ป้้ องกัันไม่่ให้ ้อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนทำำ�ให้ ้ปลายการเชื่อ
กล่่องร้ ้อนขึ้้�นโดยการนำำ�ความร้ ้อน ค่่าทั่่ว� ไปของเขตปลอดความร้ ้อนนี้้�คืือ 50 มม. (สำ�ำ หรัับส่ว่ นที่่ถู
� ก
ู จุ่่�ม)
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เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิค

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิค
4- การเลืือกฝาครอบ

้ าครอบพลาสติิกหรืืออลููมิ ิเนีียม
ควรใช้ฝ
ี เตอร์์แบบจุ่่�มทำำ�ด้ ้วยอลููมิเิ นีียม ซึ่่ง� เป็็ นวััสดุที่
แต่่เดิิมฝาครอบฮีต
ุ เ่� หมาะสมที่่สุ
� ด
ุ ในช่ว่ งกลางของศตวรรษที่่� 20 เมื่่อ
� ตััวเลืือกวััสดุุ
ิ ประเภทเบคิิไลท์์เท่่านั้้น
พลาสติิกนั้้�นถููกจำำ�กััดอยู่่�กัับเทอร์์โมเซตติ้้�งเรซิน
�
อย่่างไรก็็ตาม นอกเหนืือจากรููปร่่างต่่าง ๆ ที่่ขึ้้
� น
� รููปได้ ้มากมายแล้ ้ว ฝาครอบพลาสติิกยัังมีีลัักษณะที่่น่
� าส
่ นใจในแง่่ของความเป็็ น
ฉนวนไฟฟ้้ าและความต้ ้านทานต่่อสารเคมีีและการกััดกร่่อน นอกจากนี้้� โดยทั่่�วไปแล้ ้วฝาครอบพลาสติิกยัังมีีราคาถููกกว่่า เพราะไม่่
ต้ ้องมีีการป้้ องกัันพื้้�นผิิวที่่ทาสีี
�
ิ
อย่่างไรก็็ตาม มีีการวิิพากษ์์วิจาร
ิ ณ์์เรื่่อ
� งความต้ ้านทานเชิงกลและความร้
้อนที่่ต่ำ
� �ำ� ความผิิดพลาดไม่่ได้ ้มาจากตััวพลาสติิกเอง แต่่
มาจากนัักออกแบบฝาครอบ เหล่่านี้้� ซึ่่ง� มัักมาจากยุุโรปตอนใต้ ้ และมัักเลืือกพลาสติิกที่่รา
� คาถููกที่่สุ
� ด
ุ และมีีน้ำำ��หนัักวััสดุน้
ุ ้อยที่่สุ
� ด
ุ
ซึ่่ง� ทำำ�ให้ ้ความแข็็งแกร่่งและข้ ้อกำำ�หนดทางเทคนิิคลดลง
ฝาครอบพลาสติิก
ฝาครอบพลาสติิกที่่ดีีต้
� ้องสามารถป้้ องกัันการกััดกร่่อน การกระแทก น้ำำ��ไหลเข้ ้า รัังสีี UV และอุุณหภููมิไิ ด้ ้ดีี
ตััวเลืือกของวััสดุพ
ุ ลาสติิกและความหนาจะขึ้้�นอยู่่�กัับความปลอดภััยของไฟฟ้้ า ความแข็็งแรง ความต้ ้านทานต่่อรัังสีี UV สำ�ำ หรัับ
้
การใช้งานกลางแจ้
้งและการ ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามคำำ�สั่่ง� ของยุุโรป Rohs 20220/95 / EC และ Reach
ดัังนั้้�นเราจึึงเลืือกพลาสติิกที่่มีี
� ความต้ ้านทานต่่อสิ่่ง� แวดล้ ้อมเป็็ นพิิเศษ มีีคุุณสมบัติ
ั ต้
ิ ้านความร้ ้อนและไฟฟ้้ า ความหนาที่่ใ� ช้ถูู้ ก
กำำ�หนดเพื่่อ
� ตอบสนองต่่อความต้ ้องการทนต่่อแรงกระแทก
้ บฝาครอบฮีีตเตอร์์แบบจุ่่�ม
การเปรีียบเทีียบพลาสติิกหลััก ที่่�ใช้กัั

ความทนต่่อ

วััตถุุดิ ิบ

ABS

PS

PA66

PC

PC-ABS

PC-ABS
+20% FG

PA66,
20%FG

GWFI
การ
ทดสอบ
ลวดเรืือง
แสง

การสููญเสีีย
ความต้้านทาน
หลัังทดสอบ
ฉายรัังสีี UV
1000 ชม.*
(ISO4892-1)

การติิดไฟ
(UL94)

9.4 (IK08)

ไม่่ดีี:
สููญเสีียความ
ต้ ้านทานเชิิงกล
80% หลัังจาก
1000 ชม.

UL94-HB

50 Mpa

650°C

เป็็ นวััสดุที่
ุ มีีรา
่� คาถููกที่่สุ
� ด
ุ ความต้ ้านทาน
อุุณหภููมิต่ำ
ิ �ำ� คุุณสมบัติ
ั เิ ชิิงกลและความเป็็ น
ฉนวนต่ำำ�� มาก ห้ ้ามใช้กัั้ บฮีีตเตอร์์แบบจุ่่�ม

9.8 (IK08)

ปานกลาง:
สููญเสีียความ
ต้ ้านทานเชิิงกล
25% หลัังจาก
1000 ชม.

UL94-HB
ถึึง
UL94-HB

23 ถึึง 32
Mpa

750 ถึึง
960°C

เป็็ นวััสถุรา
ุ คาไม่่แพง ไม่่มีีความต้ ้านทาน
อุุณหภููมิ ิ ความแข็็งแรงเชิิงกลต่ำำ�� ห้ ้ามใช้กัั้ บ
ฮีีตเตอร์์แบบจุ่่�ม

100°C

2.9 (IK06)

ปานกลาง:
สููญเสีียความ
ต้ ้านทานเชิิงกล
22% หลัังจาก
1000 ชม.

U94-VO

80 ถึึง 85
Mpa

650 ถึึง
750°C

ความต้ ้านทานเชิิงกลดีี แต่่ความต้ ้านทาน
อุุณหภููมิแ
ิ ละรัังสีี UV ต่ำำ�� ความเป็็ นฉนวน
ไฟฟ้้ าต่ำ�ำ� ไม่่แนะนำำ�ให้ ้ใช้กัั้ บฮีีตเตอร์์แบบจุ่่�ม

135°C

ดีี:
สููญเสีียความ
21.2 (IK10) ต้ ้านทานเชิิงกล
11% หลัังจาก
1000 ชม.

อุุณหภููมิ ิที่่� แรงกระแทก
ทำำ�ให้้การ
บนแผ่่น
เสีียรููปภาย
หนา 3มม.
ใต้้โหลด
ที่่�อุุณหภููมิ ิ
(ISO 75 วิิธีี
25°C
A)
(EN50102)

92°C

75°C

การแตกหััก
ของกลไก
ISO 527/
ASTMD638.

ความคิิดเห็็น

(IEC 606952-12)

UL94-5V

70 Mpa

850°C

หากเป็็ นไปได้ ้ควรเลี่่ย
� งการใช้กัั้ บฮีีตเตอร์์
แบบจุ่่�ม เนื่่อ
� งจากมีีความต้ ้านทานรัังสีี UV
เพีียงปานกลางและทำำ�ให้ ้ลวดเรืืองแสง
้ ้หากเสริิมด้ ้วยใยแก้วและ
ติิดไฟได้ ้ แต่่ใช้ได้
้
เม็็ดสีีดำำ� เพราะพลาสติิกนี้้�มีีความต้ ้านทาน
อุุณหภููมิที่
ิ ดีี
่�

80°C

ดีี:
สููญเสีียความ
11.6 (IK09) ต้ ้านทานเชิิงกล
18% หลัังจาก
1000 ชม.

UL94-VO

60 MPA

960°C

โดยทั่่�วไปเหมาะสำำ�หรัับฝาครอบฮีีตเตอร์์
้ ม หากไม่่มีีการใช้อุุ้ ณหภููมิ ิ
แบบจุ่่�มที่่ใ� ช้ในร่่
สููง

120°C

9.1 (IK08)

ดีี:
สููญเสีียความ
ต้ ้านทานเชิิงกล
15% หลัังจาก
1000 ชม.

UL94-VO

77 MPA

960°C

เหมาะสำำ�หรัับการห่่อหุ้้�มแบบจุ่่�มทั้้�งในร่่ม
และกลางแจ้ ้ง ราคาถููกกว่่าชนิด
ิ เสริิมด้ ้วยใย
แก้ว้ PA66 มีีพื้้�นผิิวดีี

IK10
(แข็็งแรง
ที่่สุ
� ด
ุ )

ดีีเยี่่ยม
� :
สููญเสีียความ
ต้ ้านทานเชิิงกล
7% หลัังจาก
1000 ชม.

960°C

ทางเลืือกด้ ้านเทคนิิคที่่ดีี
� ที่่สุ
� ด
ุ : คุุณลัก
ั ษณะ
ทางเทคนิิคสููงสุุดในด้ ้านอุุณหภููมิ ิ รัังสีี UV
ความแข็็งแรงเชิิงกลและความเป็็ นฉนวน
ไฟฟ้้ า อย่่างไรก็็ตาม พลาสติิกนี้้�มีีราคาแพง
ที่่สุ
� ด
ุ (ในประเภท UL94-VO และประเภท
GWFI 960)
� มต่่อทั้้�งหมดและฝา
ใช้กัั้ บบล็็อกการเชื่่อ
ครอบพลาสติิกส่่วนใหญ่่ในแคตตาล็็อกนี้้�

250°C
(สููงสุุด)
120°C
(ถาวร)

UL94-VO
และ UL94-5V
(แข็็งแรงที่่สุ
� ด
ุ )

150 Mpa

หมายเหตุุเกี่่ย
� วกัับ IK Classes: เพื่่อ
� ให้ ้ได้ ้คะแนน IK วััสดุจ
ุ ะต้ ้องทนต่่อการกระแทกมากกว่่าหรืือเท่่ากับ
ั ค่่าต่อ
่ ไปนี้้�: IK06 = 1
� งู กว่่า IK09 ถึึง 2 เท่่า
จููล, IK07 = 2 จููล, IK08 = 5 จููล, IK09 = 10 จููล, IK10 = 20 จููล ดัังนั้้�น กล่่อง IK10 จะมีีค่่าโดยเฉลี่่ยสู
ติดต่อเรา
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สููงกว่่า IK08 ถึึง 4 เท่่า สููงกว่่า IK07 ถึึง 10 เท่่า และสููงกว่่า IK06 ถึึง 20 เท่่า
*ความต้ ้านทานรัังสีี UV เพิ่่�มขึ้้น
� จากการเพิ่่�มเม็็ดสีีดำำ� (คาร์์บอนสีีดำำ�) และเป็็ นสาเหตุุหลัักของสีีดำำ�ของกล่่องที่่มีี
� ไว้ ้สำ�ำ หรัับการใช้ ้
งานกลางแจ้ ้ง
ฝาครอบอลููมิ ิเนีียม:
ิ
ฝาครอบเหล่่านี้้ใ� ห้ ้ความต้ ้านทานเชิงกลและความร้
้อนที่่ไ� ม่่มีีใครเทีียบในขณะที่่ยั
� งั ค่่อนข้ ้างอ่่อน ฝาครอบเหล่่านี้้เ� ป็็ นตััวนำำ�ความ
ร้ ้อนที่่ดีี
� และปล่่อยพลัังงานที่่ไ� ด้ ้รัับโดยการนำำ�ความร้ ้อนจากการอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนได้ ้อย่่างราบรื่่น
� อย่่างไรก็็ตาม ฝาครอบเหล่่านี้้�
ก็็มีีข้ ้อเสีียดัังต่่อไปนี้้�:
ฝาครอบเหล่่านี้้ไ� ม่่ได้ ้เป็็ นฉนวนไฟฟ้้ าและสายไฟภายในจะต้ ้องได้ ้รัับการป้้ องกััน และฝาครอบเหล่่านี้้จ
� ะต้ ้องมีีการต่่อสายดิิน
ั สกั
ฝาครอบเหล่่านี้้มีี
� ความอ่่อนไหวต่่อการกััดกร่่อนแบบกััลวานิิกในสภาพที่่เ� ปีียก โดยเฉพาะเมื่่อ
� สัมผั
ั บ
ั โลหะอย่่างสังั กะสีีหรืือ
เหล็็กกล้ ้าชุุบสังั กะสีี
�
์ ย่่างรวดเร็็ว
หากพื้้�นผิิวไม่่ได้ ้รัับการป้้ องกัันก็็จะถููกปกคลุุมด้ ้วยชั้้นออกซิ
ไิ ดซ์อ
้
ดัังนั้้�นฝาครอบอลููมิเิ นีียมที่่ดีีจ
� ะต้ ้องต่่อสายดิินและป้้ องกัันการกััดกร่่อนแบบกััลวานิิกและเคลืือบด้ ้วยสีีอีีพ็็อกซี่เ่� มื่่อ
� ใช้กลางแจ้
้ง
เพราะฉะนั้นแล้้
้�
ว ฝาครอบอลููมิ ิเนีียมของเราจึึงออกแบบมาให้้เข้้ากัับข้้อกำำ�หนดดัังกล่่าว และด้้วยจุุดประสงค์์นี้้�จึ ึงมีี
คุุณสมบััติิ:
- น็็อตและสกรููสแตนเลสที่่ป้
� ้ องกัันการกััดกร่่อนแบบกััลวานิิกระหว่่างสกรููและน็็อต
- น็็อตหนีีบพร้ ้อมซีีลอีีพ็็อกซี่เ่� พื่่อ
� ป้้ องกัันการกััดกร่่อนแบบกััลวานิิกระระหว่่างน็็อตและอลููมิเิ นีียม
- แหวนรองพลาสติิกใต้ ้หััวสกรููยึด
ึ ฝาครอบเพื่่อ
� ป้้ องกัันการกััดกร่่อนแบบกััลวานิิกระหว่่างหััวน็็อตและฝาปิิ ด
่� บที่่นำ
่� บ
-เคลืือบด้ ้วยสีีอีีพ็็อกซี่อ
� ำ�ไปใช้กัั้ บพื้้�นผิิวพ่่นทราย (เพื่่อ
� ปรัับปรุุงการยึึดเกาะอีีพ็็อกซี่กั
ั พื้้�นผิิว) จึึงให้ ้การปกป้้ องที่่ค
� งทนและ
่� ถืือได้ ้
เชื่อ
นอกจากนี้้� เพื่่อ
� สะท้ ้อนความต้ ้องการของผู้้�ใช้ ้ ฝาครอบเหล่่านี้้มีี
� ข้ ้อดีีเพิ่่�มเติิมดังั ต่่อไปนี้้�:
- สกรููฝาปิิ ดทำำ�จากเหล็็กสแตนเลสแบบแคปทีีฟพร้ ้อมหััวแฉกสล็็อตตู่่�จาก Phillips
� สะเทืือน
- สกรููเหล่่านี้้ติ
� ด
ิ ตั้้�งในน็็อต "Nylstop" ซึ่่ง� ป้้ องกัันไม่่ให้ ้คลายจากการสั่่น
- เกลีียวสายดิินภายในสองตััวพร้ ้อมกัับสกรููและแหวนรองสแตนเลส M4 รุ่่�นที่่ใ� หญ่่กว่่านั้้น
� ยัังมีีการติิดตั้้�งเกลีียวสายดิิน
ภายนอกอีีกสองตััว
ี เตอร์์
- ความหนาของผนััง 3 มม. อาจเป็็ น 4 มม. ในบางกรณีี ที่่อ
� นุุญาตให้ ้แตะที่่เ� กลีียวสำ�ำ หรัับเคเบิิลแกลนด์์ ฝาปิิ ดและข้ ้อต่่อฮีต
แบบจุ่่�มอื่่น
� ๆ
- สลัักภายในบนฝาครอบที่่ทำ
� �ำ ให้ ้สามารถติิดตั้้�งเทอร์์โมสตััทได้ ้พร้ ้อมแกนไขว้ ้กำำ�แพงที่่ซีี
� ลปิิ ด
- สลัักภายในที่่ส่
� ว่ นล่่างของตู้้�สำ�ำ หรัับติิดตั้้�งขั้้�วต่่อเทอร์์มินั
ิ ล
ั หรืืออุุปกรณ์์เสริิมที่่ไ� ม่่ได้ ้ยึึดกัับฝาครอบ
่� ที่่สามารถ
- พื้้�นที่่เ� ว้ ้าสำ�ำ หรัับฉลากหรืือป้้ ายชื่อ
�
ตรึึงหรืือติิดกาวเพื่่อ
� หลีีกเลี่่ย
� งการถอด ไม่่ว่า่ โดยเจตนาหรืือไม่่เจตนา
ิ โิ คนหุ้้�มปิิ ดผนึึก: ทนต่่ออุุณหภููมิสู
- โฟมซีีลซิลิ
ิ งู ถึึง 200°C และการชดเชยความไม่่เรีียบของพื้้�นผิิวที่่ดีี
� ในพื้้�นผิิวปิิ ดผนึึก
ี เตอร์์แบบแท่่ง
สายเคเบิิลและสายไฟออกบนฮีต
ี เตอร์์แบบแท่่งสามารถป้้ องกัันได้ ้โดยฝาปิิ ดซิลิ
ิ โิ คนหรืือบููต PA66 ที่่ถู
การออกของสายไฟหรืือสายเคเบิิลบนฮีต
� ก
ู ขึ้้�นรููป
ซึ่่ง� จะให้ ้ระดัับการป้้ องกัันการเข้ ้าของน้ำำ��และฝุ่่� นสููงกว่่า IP65
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เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิค

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิค

5- การเลืือกอุุปกรณ์์ควบคุุมอุุณหภููมิ ิและอุุปกรณ์์ความปลอดภััย
การเลืือกประเภทการควบคุุม
ี เตอร์์แบบจุ่่�ม ให้ ้ใช้เทอร์์
้
ิ
็ เซอร์์จะถููกติิดตั้้�ง
ตามปกติิแล้ ้ว เมื่่อ
� ติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ควบคุุมอุณ
ุ หภููมิบ
ิ นฮีต
โมสตััทเชิงกล
และเซ็น
ี เตอร์์ ซึ่่ง� เป็็ นโซลููชัน
ั ที่่ก
่� ถืือได้ ้
ในพ็็อคเก็็ตที่่อ
� ยู่่�ระหว่่างฮีต
� ะทััดรััดและเชื่อ
ี เตอร์์แบบจุ่่�มขนาดกะทััดรััดพร้ ้อมตััวควบคุุมอุณ
ปััจจุบั
ุ น
ั สามารถผลิิตฮีต
ุ หภููมิอิ
ิ เิ ล็็กทรอนิิกส์ร์ วมเข้ ้าด้ ้วยกัันกัับเทอร์์โมสตััท
็ ด้ ้วยมืือหรืือไม่่ก็ไ็ ด้ ้
ปลอดภััยแม้ ้ขััดข้ ้องที่่รีี� เซ็ต
์
ี
การเปรีียบเทีียบระบบควบคุุมเชิงิ กลและอิิเล็็กทรอนิิกส์ที่่�สามารถรวมอยู่่�
ในฮีตเตอร์์แบบจุ่่�
ม
ความแม่่นยำ�ำ และค่่า
อุุปกรณ์์
ความต่่างของการ
อุุณหภููมิ ิโดยรอบ
พิิกััดกระแสไฟ
ควบคุุม
ความแม่่นยำำ�ของจุุดตั้้�ง
ค่่า:
80°C
16A 250V
ิ งู
ถึึง +/-5°C แตก (ช่ว่ งอุุณหภููมิสู
(สูู
ง
ถึึ
ง
32A 400V
หลอดและท่่อรูู +/-3°C
ต่่างกัันตามช่ว่ งอุุณหภููมิ ิ ถึึง 60°C) 125°C ในผลิิต3ภัั×
ณ
ฑ์์
ที่มีีรีี
�่ เลย์์
เข็็มแบบขั้วเดีียว
้�
ค่่าความต่่าง: 2.5 ถึึง (ช่ว่ งอุุณหภููมิสู
ิ งู ถึึง
กำำ
�
ลัั
ง
มาในตัั
ว)
4°C แตกต่่างกัันตามช่ว่ ง
110°C)
อุุณหภููมิ ิ
เทอร์์โมสตััท
แบบหลอดและ
ท่่อรููเข็็มแบบขั้ว้�
เดีียว + เทอร์์โม
สตััทเพื่่อ
� ความ
ปลอดภััยขั้วเดีียว
้�
แบบรีีเซ็็ตด้้วยมืือ

ความคิิดเห็็น

ขนาดกะทััดรััด สามารถติิดตั้้�ง
ได้ ้บนฝาครอบทั้้�งหมดที่่สู
� งู กว่่า
9ST3 มัักจะใช้สูู้ งถึึง 3000 วััตต์์
เฟสเดีียว

ความแม่่นยำำ�ของจุุดตั้้�ง
มัักจะใช้สูู้ งถึึง 3000 วััตต์์ เฟส
ค่่า:
80°C
� ที่่ป
16A
250V
เดีียว
เป็็ นโซลููชั่่น
� ลอดภััยกว่่า
+/-3°C ถึึง +/-5°C แตก (ช่ว่ งอุุณหภููมิสู
ิ งู
(สูู
ง
ถึึ
ง
3
×
32A
400V
เทอร์์
โ
มสตัั
ท
เดี่่ย
� ว
ต่่างกัันตามช่ว่ งอุุณหภููมิ ิ ถึึง 60°C) 125°C ในผลิิตภััณฑ์์ที่มีีรีี
�
่
เลย์์
การรวมกัั
น
นี้้�
เ
กิิ
ด
ขึ้้�
น
ได้
้เฉพาะในฝา
ค่่าความต่่าง: 2.5 ถึึง (ช่ว่ งอุุณหภููมิสู
ิ งู ถึึง
กำำ�ลัังมาในตััว)
ครอบตั้้�งแต่่ 9ST6 ขึ้้�นไป
4°C แตกต่่างกัันตามช่ว่ ง
110°C)
อุุณหภููมิ ิ

หลอดและท่่อรูู
เข็็มแบบ 3 ขั้ว้�

ความแม่่นยำำ�ของจุุดตั้้�ง
ค่่า:
80°C
ิ งู
+/-4°C ถึึง +/-6°C แตก (ช่ว่ งอุุณหภููมิสู
ต่่างกัันตามช่ว่ งอุุณหภููมิ ิ ถึึง 60°C) 125°C
ค่่าความต่่าง: 4 ถึึง 6°C (ช่ว่ งอุุณหภููมิสู
ิ งู ถึึง
110°C)
แตกต่่างกัันตามช่ว่ ง
อุุณหภููมิ ิ

3 × 16A 250V
3 × 16A 400V

สามารถควบคุุมโหลด 3 เฟสในรููป
แบบกะทััดรััด สามารถติิดตั้้�งในฝา
ครอบใด ๆ ที่่สู
� งู กว่่า 9ST4 ยกเว้ ้น
9STC

เทอร์์โมสตััทแบบ
หลอดและท่่อรูู
เข็็มแบบ 3 ขั้ว้� +
เทอร์์โมสตััทเพื่่อ
�
ความปลอดภััย 3
็ตด้้วย
ขั้วแบบรีีเซ็
้�
มืือ

ความแม่่นยำำ�ของจุุดตั้้�ง
80°C
ค่่า:
ิ งู
+/-4°C ถึึง +/-6°C แตก (ช่ว่ งอุุณหภููมิสู
ต่่างกัันตามช่ว่ งอุุณหภููมิ ิ ถึึง 60°C) 125°C
ิ งู ถึึง
ค่่าความต่่าง: 4 ถึึง 6°C (ช่ว่ งอุุณหภููมิสู
110°C)
แตกต่่างกัันตามช่ว่ ง
อุุณหภููมิ ิ

3 × 16A 250V
3 × 16A 400V

เข้ ้ากัับกล่่อง 9ST7 เท่่านั้้น
�

อุุปกรณ์์ที่่�รวมกััน
อุุปกรณ์์ควบคุุม
อุุณหภููมิ ิแบบ 3
ขั้วและเทอร์์โม
้�
สตััทเพื่่อ
� ความ
ปลอดภััยแบบ
รีีเซ็็ตด้้วยมืือ

ความแม่่นยำำ�ของจุุดตั้้�ง
80°C
ค่่า:
+/-5°C ถึึง +/-8°C แตก (ช่ว่ งอุุณหภููมิสู
ิ งู
ต่่างกัันตามช่ว่ งอุุณหภููมิ ิ ถึึง 60°C) 125°C
ค่่าความต่่าง: 8 ถึึง 12°C (ช่ว่ งอุุณหภููมิสู
ิ งู ถึึง
110°C)
แตกต่่างกัันตามช่ว่ ง
อุุณหภููมิ ิ

3 × 20A 250V
3 × 16A 400V

เรีียบง่่าย แต่่การสอบเทีียบ
จะคลาดเคลื่่อ
� นตามอุุณหภููมิ ิ
้ ้กัับฝา
แวดล้ ้อมอย่่างมาก ใช้ได้
ครอบ 9ST5 ขึ้้�นไป
(ยกเว้ ้น 9STC)

อุุปกรณ์์ควบคุุม
อุุณหภููมิ ิ
อิิเล็็กทรอนิิกส์ ์
พร้้อมจอแสดง
ผลดิิจิิทััล

แสดง 1/10°C ต่ำำ�� กว่่า
100°C แสดงอุุณหภููมิ ิ
แบบ °C
ความแม่่นยำำ� +/- 1°C
ปรัับค่่าความต่่างได้ ้

อุุปกรณ์์ควบคุุม
อุุณหภููมิ ิแบบ
อิิเล็็กทรอนิิกส์ ์
พร้้อมจอแสดง
ผลดิิจิิทััลและ
หลอดรีีเซ็็ตด้้วย
มืือและเทอร์์โม
สตััทท่่อรููเข็็ม

แสดง 1/10°C ต่ำำ�� กว่่า
100°C แสดงอุุณหภููมิ ิ
แบบ °C
ความแม่่นยำำ� +/- 1°C
ปรัับค่่าความต่่างได้ ้

60°C

1 × 16A 250V หรืือ
จอแสดงผลดิิจิทั
ิ ล
ั ถาวรของ
3 × 16A 250V
อุุณหภููมิข
ิ องเหลว
สููงถึึง 3 × 32A 400V
ุ หภููมิแ
ิ บบ
ในผลิิตภััณฑ์์ที่มีีรีี
�่ เลย์์ สำ�ำ หรัับการควบคุุมอุณ
เปิิ ด-ปิิ ดหรืือ PID ตามรุ่่�น
กำำ�ลัังมาในตััว หรืือสููง
้ ้กัับฝาครอบ 9ST8 9STB
ใช้ได้
ถึึง 25A 250V
9ST9 9STA
ในผลิิตภััณฑ์์ที่ใ่� ช้รีี้ เลย์์
โซลิิดสเตต

60°C

จอแสดงผลดิิจิทั
ิ ล
ั ถาวรของ
สููงถึึง 3 × 32A 400V
อุุณหภููมิข
ิ องเหลว
ในผลิิตภััณฑ์์ที่มีีรีี
�่ เลย์์
ุ หภููมิแ
ิ บบ
กำำ�ลัังมาในตััว หรืือสููง สำ�ำ หรัับการควบคุุมอุณ
เปิิ ด-ปิิ ดหรืือ PID ตามรุ่่�น
ถึึง 25A 250V
้ ้กัับฝาครอบ 9ST8 9STB
ในผลิิตภััณฑ์์ที่ใ่� ช้รีี้ เลย์์ ใช้ได้
โซลิิดสเตต
9ST9 9STA
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ตั้งค่่
้� าภายในหรืือภายนอก
้
ทางเลืือกในการเข้ ้าถึึงการตั้้�งค่่าเทอร์์โมสตััทนั้้น
� ขึ้้�นอยู่่�กัับการใช้งาน
� ้องคลายเกลีียวสกรููฝาครอบตััวเรืือน จะจำำ�กััดโอกาสในการปรัับเปลี่่ย
- การเข้ ้าถึึงภายใน ชึ่่งต้
� นโดยบุุคคลที่่ไ� ม่่ได้ ้รัับอนุุญาตและ
สามารถผนึึกสกรููฝาครอบเพื่่อ
� ตรวจสอบว่่ามีีคนเข้ ้าถึึงการตั้้�งค่่านี้้ห
� รืือไม่่ได้ ้อีีกด้ ้วย
ี เตอร์์ หาก
- การเข้ ้าถึึงโดยลููกบิิดภายนอกเป็็ นที่่ต้
� ้องการเมื่่อ
� ต้ ้องทำำ�การปรัับเปลี่่ย
� นนี้้�เป็็ นประจำำ�ในการทำำ�งานตามปกติิของฮีต
่ จุุกแบบปรัับได้ ้ (ดููส่ว่ นสุุดท้ ้ายของแคตตาล็็อกนี้้�) จะช่ว่ ยให้ ้ผู้้�ใช้สามารถตั้้�
้
จำำ�เป็็ น อุุปกรณ์์เสริิม เช่น
งค่่าขีีดจำำ�กััดในการปรัับสููง
หรืือต่ำำ�� ได้ ้ อย่่างไรก็็ตาม อุุปกรณ์์ที่มีีลู
่� ก
ู บิิดภายนอกจะมีีความเปราะบางมากกว่่าและได้ ้รัับการป้้ องกัันจากการกระแทกน้ ้อยกว่่า
้
และมีีการป้้ องกัันน้ำำ��และฝุ่่� นน้ ้อยกว่่า ดัังนั้้�นจึึงไม่่แนะนำำ�สำ�ำ หรัับการใช้งานกลางแจ้
้ง
้
- การประนีีประนอมระหว่่างการเข้ ้าถึึงภายในและภายนอกคืือการเข้ ้า ถึึงภายใต้ ้ฝาปิิ ด การคลายเกลีียวโดยใช้ไขควงหรืื
อเหรีียญ
ของฝาปิิ ด M25 ช่ว่ ยให้ ้สามารถเข้ ้าถึึงลููกบิิดขนาดเล็็กบนแป้้ นหมุุนได้ ้ การป้้ องกัันน้ำำ��หรืือฝุ่่� นเข้ ้า และความทนต่่อแรงกระแทกจะ
ถููกแก้ไขตราบใดที่่
้
ป
� ระกอบฝาปิิ ดใหม่่อย่่างถููกต้ ้อง
เทอร์์โมเวลล์์ (หรืือที่่�เรีียกว่่า «พ็็อคเก็็ต»)
็ เซอร์์วัด
ี เตอร์์จุ่่�มอยู่่� ตำำ�แหน่่ง
เทอร์์โมเวลล์์ใช้สำ้ �ำ หรัับวางเซ็น
ั อุุณหภููมิล
ิ งในหลอดกัันน้ำำ��เพื่่อ
� ตรวจจัับอุุณหภููมิข
ิ องของเหลวที่่ฮี
� ต
ของเทอร์์โมเวลล์์มีีความสำ�ำ คััญ เนื่่อ
� งจากตำำ�แหน่่งเป็็ นตััวกำำ�หนดความแม่่นยำำ�ของอุุณหภููมิที่
ิ วั่� ด
ั ได้ ้ และเวลาตอบสนองที่่ต้
� ้องใช้ ้
ในการวััดการเปลี่่ย
� นแปลงของอุุณหภููมิ ิ
เทอร์์โมเวลล์์ตั้้ง� อยู่่�ในใจกลางของเครื่่อ
� งทำำ�ความร้ ้อนที่่ร� ะยะห่่าง 10 ถึึง 20 มม. ของอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนแบบท่่อกลม ให้ ้การวััด
ที่่ดีีข
� องอุุณหภููมิข
ิ องเหลวเฉลี่่ย
� และจะถููกปรัับให้ ้เข้ ้ากัับระบบควบคุุม
หากมีีการติิดตั้้�งเทอร์์โมสตััทเพื่่อ
� ความปลอดภััยและหากมีีจุุดประสงค์์ที่จ่� ะวััดการมีีความร้ ้อนสููงเกิินไปของของเหลว การจััด
ตำำ�แหน่่งของเทอร์์โมเวลล์์ที่ ่� คล้ ้ายกัันนั้้�นเป็็ นวิิธีีที่่ย
� อดเยี่่ยม
� อย่่างไรก็็ตามหากมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ
� ตรวจจัับการขาดของเหลว
่� งต่่อการเกิิดไฟไหม้ ้อัันเนื่่อ
และหลีีกเลี่่ย
� งการเสีียหายของอุุปกรณ์์หรืือความเสี่ย
� งมาจากการขาดของเหลว เทอร์์โมเวลล์์นี้้� โดย
์ วามร้ ้อนอยู่่� ควรใกล้ ้กัับอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนที่่อ
เฉพาะอย่่างยิ่่�งส่ว่ นที่่มีี
� ส่ว่ นประกอบของการวััดหรืือฟิิ วส์ค
� อกมาจากของเหลวเมื่่อ
�
ของเหลวลดลง
้
ในกรณีีนี้้� หากอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนมีีโหลดบนพื้้�นผิิวสููง ขอแนะนำำ�ให้ ้ใช้เทอร์์
โมเวลล์์แบบท่่อทองแดง ซึ่่ง� นำำ�ความร้ ้อนได้ ้ดีีกว่่า
เหล็็กสแตนเลส เพื่่อ
� ลดเวลาการตอบสนอง อย่่าลังั เลที่่จ� ะติิดต่่อเรา
้ ละติิดตั้งตััวตััดความร้้อน
การใช้แ
้�
(TCO)
ี เตอร์์แบบจุ่่�มนั้้�นคืือการใช้ฟิิ้ วส์ค
์ วามร้ ้อน มีีวิิธีีแก้ไขสองวิิ
ความปลอดภััยสูงู สุุดในฮีต
้
ธีี:
ี เตอร์์ถูก
- วิิธีีหนึ่่�งคืือการติิดตั้้�ง TCO แบบมีีสายไฟในเทอร์์โมเวลใกล้ ้กัับอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนเพื่่อ
� ให้ ้ TCO ถููกทริิกเกอร์์หากฮีต
ู นำำ�
้ อ
้
มาใช้เมื่่
� ไม่่ได้ ้จุ่่�มอยู่่�ในน้ำำ�� วิิธีีนี้้ช่
� ว่ ยใหสามารถเปลี่่ย
� นฟิิ วส์ไ์ ด้ ้ระหว่่างการบำำ�รุุงรัักษา การติิดตั้้�งนี้้�ต้ ้องใช้เทอร์์
โมเวลล์์ 9 มม. I.D.
็ เซอร์์อุณ
(ใหญ่่กว่่าที่่ใ� ช้กัั้ บเทอร์์โมสตััทหรืือเซ็น
ุ หภููมิ)ิ
้
- วิิธีีที่่ส
� องคืือการฝัั ง TCO ในส่ว่ นที่่เ� ย็็นของอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน แต่่ในกรณีีนี้้� เวลาตอบสนองอุุณหภููมิจิ ะช้าลง
และการติิดตั้้�งนี้้�
ี เตอร์์แบบจุ่่�มทั้้�งตััว
ไม่่ได้ ้เปิิ ดให้ ้เปลี่่ย
� น TCO เมื่่อ
� มีีการกระตุ้้�น ต้ ้องเปลี่่ย
� นฮีต
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เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลแนะนำ�ทางเทคนิค

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่ว่ นที่่� 3
หมายเลขอ้้างอิิง

ติดต่อเรา
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เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเลขอ้้างอิิง
หมายเลขอ้้างอิิง
5MA3SPF070F18500
5MA3SPF077F18500
5MA3SPF084F18500
5MA3SPF091F18500
5MA3SPF096F18500
5MA3SPF106F18500
5MA3SPF109F18500
5MA3SPF121F18500
5MA3SPF129F18500
66NLC11280H52
66NLC11465H50
66NLM45280H52
6YL10230RF00
6YL10230VF00
6YTPEL16L050100
6YTPEM16C050100
6YTPEM20B
6YTPEM20C075140
6YTPEM20L075140
6YTPEM20PB
6YTPEM25B
6YTPEM25C130180
6YTPEM25L130180
6YTPEM25PB
6YTPEM32B
6YTPEM32PB
6YTPEP11C050100
6YTPEP11L050100
820060090AA61001
820060090AI61001
820070100AI61001
820080110AI61001
820090120AI61001
820110140AI61001
820130160AI61001
820150180AI61001
8CB004040AA60001
8CB004040AO60001
8CB030090AO60001
8CB030110AO60001
8CB-35035AA60001
8CB-35035AO60001
8GB000060AA60001
8GB000060AO60001
8GB004040AA60001
8GB004040AO60001
8GB030090AA60001
8GB030090AO60001
8GB030110AA60001
8GB030110AO60001
8GB-10040AA60001
8GB-10040AO60001
8GB-35035AA60001
8GB-35035AO60001
8IC085110AO60001
8L0070105AO61001
8L0080105AA61001
8L0080105AO61001
8L0090115AA61001
8L0090115AO61001
8L0100120AA61001

หมายเลขอ้้างอิิง
8L0100120AO61001
8L0110135AA61001
8L0110135AO61001
8L0120145AA61001
8L0120145AO61001
8L0130155AA61001
8L0130155AO61001
8L0150175AA61001
8L0150175AO61001
9BBJO3000000005A
9BBRA3000ELH047A
9BBRA3000ELH257A
9BBRA3000ELH258A
9BBRA3000ELH259A
9BBSI10COELH010A
9BBSI10COELH011A
9BBVE2000004003A
9BRCO1SE4ELH001A
9BRDS1SE4ELH001A
9BRJ03000ELH007A
9BRJ03000ELH028A
9BRJ03000ELH030A
9BRJ03000ELH032A
9BRJ03000ELH033A
9BRJ03000ELH034A
9BRJ03000ELH036A
9BRJ03000ELH052A
9BRJ03000ELH201A
9BRJ03000ELH203A
9BRJ03000ELH205A
9BRJ03000ELH206A
9BRJO3000ELH209A
9BRJO3000ELH210A
9BRRA3000ELH006A
9BRRA3000ELH032A
9BRRA3000ELH049A
9BRRA3000ELH142A
9BRRA3000ELH150A
9BRRA3000ELH202A
9BRRA3000ELH203A
9BRRA3000ELH204A
9BRRA3000ELH205A
9BRRA3000ELH206A
9BRRA3000ELH214A
9BRRA3000ELH302A
9BRRA3000ELH303A
9BRRA3000ELH304A
9BRRA3000ELH305A
9BRRA3000ELH306A
9BRRA3000ELH314A
9BRRA3000ELH348A
9RBU180C05052325
9RBU180C10052345
9RBU180C100A2325
9RBU180C15052365
9RBU180C150A2335
9RBU180C20052385
9RBU180C200A2345
9RBU180C300A2365
9RBU188C05052325
9RBU188C10052345

หมายเลขอ้้างอิิง
9RBU188C100A2325
9RBU188C15052365
9RBU188C150A2335
9RBU188C20052385
9RBU188C200A2345
9RBU188C300A2365
9RBU280C10052325
9RBU280C20052345
9RBU280C200A2325
9RBU280C30052365
9RBU280C300A2335
9RBU280C40052385
9RBU280C400A2345
9RBU280C600A2365
9RBU288C10052325
9RBU288C20052345
9RBU288C200A2325
9RBU288C30052365
9RBU288C300A2335
9RBU288C40052385
9RBU288C400A2345
9RBU288C600A2365
9RBU380C15052325
9RBU380C30052345
9RBU380C300A2325
9RBU380C45052365
9RBU380C450A2335
9RBU380C60052385
9RBU380C600A2345
9RBU380C900A2365
9RBU388C15052325
9RBU388C30052345
9RBU388C300A2325
9RBU388C45052365
9RBU388C450A2335
9RBU388C60052385
9RBU388C600A2345
9RBU388C900A2365
9RBW380H18022329
9RBW380H45052329
9RBW380H900A2329
9RBW388H18022329
9RBW388H45052329
9RBW388H9005A329
9RSU180C05052325
9RSU180C10052345
9RSU180C100A2325
9RSU180C15052365
9RSU180C150A2335
9RSU180C20052385
9RSU180C200A2345
9RSU180C300A2365
9RSU188C05052325
9RSU188C10052345
9RSU188C100A2325
9RSU188C15052365
9RSU188C150A2335
9RSU188C20052385
9RSU188C200A2345
9RSU188C300A2365
9RSU280C10052325

ติดต่อเรา

หมายเลขอ้้างอิิง
9RSU280C20052345
9RSU280C200A2325
9RSU280C30052365
9RSU280C300A2335
9RSU280C40052385
9RSU280C400A2345
9RSU280C600A2365
9RSU288C10052325
9RSU288C20052345
9RSU288C200A2325
9RSU288C30052365
9RSU288C30052365
9RSU288C300A2335
9RSU288C300A2335
9RSU288C40052385
9RSU288C40052385
9RSU288C400A2345
9RSU288C600A2365
9SFN200152307217
9SFN200152307K17
9SFN200152307K30
9SFN200302615230
9SFN200302615K30
9SFN202152307217
9SFN202152307K17
9SFN202152307K30
9SFN202302615230
9SFN202302615K30
9SFN400152307217
9SFN400152307K17
9SFN400302615230
9SFN400302615K30
9SFN402152307217
9SFN402152307K17
9SFN402302615217
9SFN402302615230
9SFN402302615K17
9SFN402302615K30
9SFN500152307217
9SFN500302615217
9SFN500302615K30
9SFN502152307217
9SFN502302615217
9SFN502302615K30
9SFT200152300217
9SFT200152300K17
9SFT200302600217
9SFT200302600K17
9SFT202152300217
9SFT202152300K17
9SFT202302600217
9SFT202302600K17
9SFT400152307217
9SFT400152307K17
9SFT400302615217
9SFT400302615K17
9SFT402152307217
9SFT402152307K17
9SFT500152300217
9SFT500152300K17
9SFT500302600217

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

หมายเลขอ้้างอิิง
9SFT500302600K17
9SFT502152300217
9SFT502152300K17
9SFT502302600217
9SFT502302600K17
9ST1A310005B8130
9ST1A310005BK130
9ST1A310010B8130
9ST1A310010B8240
9ST1A310010BK130
9ST1A310010BK240
9ST1A310015B8340
9ST1A310015BK340
9ST1A310020B8240
9ST1A310020BK240
9ST1A310030B8340
9ST1A310030BK340
9ST2A5E0010BK130
9ST2A5E0010U8170
9ST2A5E0010UK170
9ST2A5E0015U8130
9ST2A5E0015U8240
9ST2A5E0015UK130
9ST2A5E0015UK240
9ST2A5E0020U8170
9ST2A5E0020U8300
9ST2A5E0020UK170
9ST2A5E0020UK300
9ST2A5E0030U8240
9ST2A5E0030U8440
9ST2A5E0030UK240
9ST2A5E0030UK440
9ST2A5E0040U8300
9ST2A5E0040U8570
9ST2A5E0040UK300
9ST2A5E0040UK570
9ST3G5E0010B8130
9ST3G5E0010BK130
9ST3G5E0010U8170
9ST3G5E0010UK170
9ST3G5E0015U8130
9ST3G5E0015U8240
9ST3G5E0015UK130
9ST3G5E0015UK240
9ST3G5E0020U8170
9ST3G5E0020U8300
9ST3G5E0020UK170
9ST3G5E0020UK300
9ST3G5E0030U8240
9ST3G5E0030U8440
9ST3G5E0030UK240
9ST3G5E0030UK440
9ST3G5E0040U8300
9ST3G5E0040U8570
9ST3G5E0040UK300
9ST3G5E0040UK570
9ST3G5E0060U8440
9ST3G5E0060U8840
9ST3G5E0060UK440
9ST3G5E0060UK840
9ST4G5E1010B8130

Cat22-4-3-3

หมายเลขอ้้างอิิง
9ST4G5E1010BK130
9ST4G5E1010U8170
9ST4G5E1010UK170
9ST4G5E1015U8130
9ST4G5E1015U8240
9ST4G5E1015UK130
9ST4G5E1015UK240
9ST4G5E1020U8170
9ST4G5E1020U8300
9ST4G5E1020UK170
9ST4G5E1020UK300
9ST4G5E1030U8240
9ST4G5E1030U8440
9ST4G5E1030UK240
9ST4G5E1030UK440
9ST4G5E1040U8300
9ST4G5E1040U8570
9ST4G5E1040UK300
9ST4G5E1040UK570
9ST4G5E1060U8440
9ST4G5E1060U8840
9ST4G5E1060UK440
9ST4G5E1060UK840
9ST4G5NS010B8130
9ST4G5NS010BK130
9ST4G5NS010V8170
9ST4G5NS010VK170
9ST4G5NS015V8130
9ST4G5NS015V8240
9ST4G5NS015VK130
9ST4G5NS015VK240
9ST4G5NS020V8170
9ST4G5NS020V8300
9ST4G5NS020VK170
9ST4G5NS020VK300
9ST4G5NS030V8240
9ST4G5NS030V8440
9ST4G5NS030VK240
9ST4G5NS030VK440
9ST5G5E1010B8130
9ST5G5E1010BK130
9ST5G5E1010U8170
9ST5G5E1010UK170
9ST5G5E1015U8130
9ST5G5E1015U8240
9ST5G5E1015UK130
9ST5G5E1015UK240
9ST5G5E1020U8170
9ST5G5E1020U8300
9ST5G5E1020UK170
9ST5G5E1020UK300
9ST5G5E1030U8240
9ST5G5E1030U8440
9ST5G5E1030UK240
9ST5G5E1030UK440
9ST5G5E1040U8300
9ST5G5E1040U8570
9ST5G5E1040UK300
9ST5G5E1040UK570
9ST5G5E1060U8440
9ST5G5E1060U8840

Cat22-4- 3-4

หมายเลขอ้้างอิิง
9ST5G5E1060UK440
9ST5G5E1060UK840
9ST5G5ES010B8130
9ST5G5ES010BK130
9ST5G5ES010V8170
9ST5G5ES010VK170
9ST5G5ES015V8130
9ST5G5ES015V8240
9ST5G5ES015VK130
9ST5G5ES015VK240
9ST5G5ES015VK300
9ST5G5ES020V8170
9ST5G5ES020V8300
9ST5G5ES020VK170
9ST5G5ES030V8240
9ST5G5ES030V8440
9ST5G5ES030VK240
9ST5G5ES030VK440
9ST5G5ES040U8300
9ST5G5ES040U8570
9ST5G5ES040UK300
9ST5G5ES040UK570
9ST5G5ES060U8440
9ST5G5ES060U8840
9ST5G5ES060UK440
9ST5G5ES060UK840
9ST6A5E1010B8130
9ST6A5E1010BK130
9ST6A5E1010U8170
9ST6A5E1010UK170
9ST6A5E1020U8170
9ST6A5E1020U8300
9ST6A5E1020UK170
9ST6A5E1020UK300
9ST6A5E1030U8240
9ST6A5E1030U8440
9ST6A5E1030UK240
9ST6A5E1030UK440
9ST6A5E1040U8300
9ST6A5E1040U8570
9ST6A5E1040UK300
9ST6A5E1040UK570
9ST6A5E1060U8440
9ST6A5E1060U8840
9ST6A5E1060UK440
9ST6A5E1060UK840
9ST6A5ES010B8130
9ST6A5ES010BK130
9ST6A5ES010V8170
9ST6A5ES010VK170
9ST6A5ES020V8170
9ST6A5ES020V8300
9ST6A5ES020VK170
9ST6A5ES020VK300
9ST6A5ES030V8240
9ST6A5ES030V8440
9ST6A5ES030VK240
9ST6A5ES030VK440
9ST6A5ES040U8300
9ST6A5ES040U8570
9ST6A5ES040UK300

หมายเลขอ้้างอิิง
9ST6A5ES040UK570
9ST6A5ES060U8440
9ST6A5ES060U8840
9ST6A5ES060UK440
9ST6A5ES060UK840
9ST6A6E1000UL450
9ST6A6E1000UL880
9ST6A6E1080U1450
9ST6A6E1080U1880
9ST6A6ES000UL450
9ST6A6ES000UL880
9ST6A6ES080U1450
9ST6A6ES080U1880
9STBA5HV010B8130
9STBA5HV010B813N
9STBA5HV010BK130
9STBA5HV010BK13N
9STBA5HV010V8170
9STBA5HV010V817N
9STBA5HV010VK170
9STBA5HV010VK17N
9STBA5HV015V8130
9STBA5HV015V813N
9STBA5HV015V8240
9STBA5HV015V824N
9STBA5HV015VK130
9STBA5HV015VK13N
9STBA5HV015VK240
9STBA5HV015VK24N
9STBA5HV015VK30N
9STBA5HV020V8170
9STBA5HV020V817N
9STBA5HV020V8300
9STBA5HV020V830N
9STBA5HV020VK170
9STBA5HV020VK17N
9STBA5HV020VK300
9STBA5HV030V8240
9STBA5HV030V824N
9STBA5HV030V8440
9STBA5HV030V844N
9STBA5HV030VK240
9STBA5HV030VK24N
9STBA5HV030VK440
9STBA5HV030VK44N
9STCA5EN010B813J
9STCA5EN010BK13J
9STCA5EN010V817J
9STCA5EN010VK17J
9STCA5EN015V813J
9STCA5EN015V824J
9STCA5EN015VK13J
9STCA5EN015VK24J
9STCA5EN020V817J
9STCA5EN020V830J
9STCA5EN020VK17J
9STCA5EN020VK30J
9STCA5EN030V824J
9STCA5EN030V844J
9STCA5EN030VK24J
9STCA5EN030VK44J

ติดต่อเรา

หมายเลขอ้้างอิิง
9STCA5EN035V827J
9STCA5EN035V850J
9STCA5EN035VK27J
9STCA5EN035VK50J
9STCA5ES010B813N
9STCA5ES010BK13N
9STCA5ES010V817N
9STCA5ES010VK17N
9STCA5ES015V813N
9STCA5ES015V824N
9STCA5ES015VK13N
9STCA5ES015VK24N
9STCA5ES020V817N
9STCA5ES020V830N
9STCA5ES020VK17N
9STCA5ES020VK30N
9STCA5ES030V824N
9STCA5ES030V844N
9STCA5ES030VK24N
9STCA5ES030VK44N
9STCA5ES035V827N
9STCA5ES035V850N
9STCA5ES035VK27N
9STCA5ES035VK50N
9STJG5E1010B8130
9STJG5E1010BK130
9STJG5E1010U8170
9STJG5E1010UK170
9STJG5E1015U8130
9STJG5E1015U8240
9STJG5E1015UK130
9STJG5E1015UK240
9STJG5E1020U8170
9STJG5E1020U8300
9STJG5E1020UK170
9STJG5E1020UK300
9STJG5E1030U8240
9STJG5E1030U8440
9STJG5E1030UK240
9STJG5E1030UK440
9STJG5E1040U8300
9STJG5E1040U8570
9STJG5E1040UK300
9STJG5E1040UK570
9STJG5E1060U8440
9STJG5E1060U8840
9STJG5E1060UK440
9STJG5E1060UK840
9STJG5ES010B8130
9STJG5ES010BK130
9STJG5ES010V8170
9STJG5ES010VK170
9STJG5ES015V8130
9STJG5ES015V8240
9STJG5ES015VK130
9STJG5ES015VK240
9STJG5ES015VK300
9STJG5ES020V8170
9STJG5ES020V8300
9STJG5ES020VK170
9STJG5ES030V8240

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

หมายเลขอ้้างอิิง
9STJG5ES030V8440
9STJG5ES030VK240
9STJG5ES030VK440
9STJG5ES040U8300
9STJG5ES040U8570
9STJG5ES040UK300
9STJG5ES040UK570
9STJG5ES060U8440
9STJG5ES060U8840
9STJG5ES060UK440
9STJG5ES060UK840
9T10215FB010C5V3
9T10215FB020C5V3
9T10215FF010C5V3
9T10215FF020C5V3
9T10215FF040C5V3
9T10250FF075B510
9T10250FF075B5V3
9T10315FB018C5V3
9T10315FB036C5V3
9T10315FF018C5V3
9T10315FF036C5V3
9T10315FF072C5V3
9T10380FF140B510
9T10380FF140B5V3
9T10415FB026C5V3
9T10415FF026C5V3
9T10415FF052C5V3
9T10415FF104C5V3
9T10515FF034C5V3
9T10515FF042C5V3
9T10515FF067C5V3
9T10515FF082C5V3
9T10515FF135C5V3
9T10515FF165C5V3
9T16250FF019B510
9T16250FF019B5V3
9T16250FF038B510
9T16250FF038B5V3
9T16380FF035B510
9T16380FF035B5V3
9T16380FF070B510
9T16380FF070B5V3
9T16580FF060B510
9T16580FF060B5V3
9T16580FF100B510
9T16600FF100B5V3
9T16780FF085B5V3
9T16850FF140B5V3
9T16980FF110B5V3
9T16980FF170B5V3
BE2E2000000BP000
BE2E2000000HP000
BE3E3000000EP000
BE3E3000000JP000
BE5E5000000KP000
BE5E5000000LP000

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเลขอ้้างอิิง

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่ว่ นที่่� 4
ี เตอร์์แบบแท่่ง
ฮีต

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-4-1

Cat22-4-4-2

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบแท่่ง
ฮีต

้ า่ นศููนย์ ์กลาง 10 มม. พร้้อมเทอร์์โมสตััท
ี เตอร์์แบบแท่่ง เส้นผ่
ฮีต
ในตััว เกลีียว M14 × 1.5
ประเภท 9T10
L2

45mm

Ø17mm
ดอกสกัั
ดขนาด 17 mm
Hex.17mm
230VAC

15mm

5mm

L2

M14X1.5
Ø10mm
L1

L3
่ ระบบจ่่ายน้ำำ��มัันทำำ�ความร้ ้อน
การใช้ง้ านหลััก: การทำำ�ความร้ ้อนของเหลวเมื่่อ
� พื้้�นที่่ว่� า่ งสำ�ำ หรัับอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนลดลง เช่น
ี เตอร์์แบบมีีเทอร์์โมสตััทในตััว เป็็ นอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน
ตััวกรองน้ำำ��มััน เครื่่อ
� งยนต์์บ่อ
่ กระปุุกเกีียร์์ หน่่วยพลัังงานไฮดรอลิิค ฮีต
ขนาดเล็็กกว่่าที่่มีี
� เทอร์์โมสตััทในตััว
- 3 ค่่าโหลดบนพื้้�นผิิว: 2, 5 วััตต์์/ซม.² 5 วััตต์์/ซม² และ 10 วััตต์์/ซม.² ดููข้ ้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิคเพื่่อ
� ปรัับความเหมาะสมของ
พื้้�นผิิวโหลด
ี เตอร์์: ขนาดเส้นผ่่
้ านศููนย์์กลางของอุุปกรณ์์ 10 มม. AISI 304 (มีี AISI 316, AISI 321, Incolloy 800 และ 825
วััสดุุของท่่อฮีต
ตามคำำ�ขอ)
ความเป็็นฉนวน: แมกนีีเซีียที่่ถู
� ก
ู บีีบอััดโดยการเคลืือบรัับประกัันการถ่่ายเทความร้ ้อนที่่ดีี
� และสามารถรัับโหลดได้ ้สููงถึึง 20 วััตต์์/
ซม.²
่� มทิิก พร้ ้อมแท่่นรองปะเก็็น จััดส่ง่ โดยไม่่มีีปะเก็็น
วััสดุุของข้้อต่่อ: เหล็็กสแตนเลส 304 ที่่ผ่
� า่ นการเชื่อ
เกลีียว: M14x1.5
่� มต่่อ: ลวดหุ้้�มฉนวน PVC 300V ความยาว 300 มม.
การเชื่อ
การป้้องกัันน้ำำ�และฝุ่่�น:
�
ลวดเอาท์์พุท
ุ IP65 ดำำ�เนิินการโดยขึ้้�นรููป PA66
ความยาวมาตรฐาน (L1): 215, 315, 415, 515, 615 มม.
บริิเวณทำำ�ความร้้อนที่่�ไม่่ถูก
ู จุ่่�ม (L2): 40 มม.
บริิเวณไม่่ทำ�ำ ความร้้อนที่่�รัับเทอร์์โมสตััท (L3): 50 มม.
้
โหลดบนพื้้�นผิิว: 2, 5 วััตต์์/ซม.² (การใช้งานหลัั
กสำ�ำ หรัับน้ำำ��มััน) 5 วััตต์์/ซม.² (น้ำำ��ที่่ไ� ม่่ไหล) 10 วััตต์์/ซม.² (น้ำำ��หมุุนเวีียน) มีี
โหลดบนพื้้�นผิิวอื่่น
� ตามคำำ�ขอ
แรงดัันไฟฟ้้า: 220-240V เฟสเดีียว และ 24VDC
อุุณหภููมิ ิปรัับเทีียบเทอร์์โมสตััท: 50 ±5°C (122±9°F), 70 ±5°C (158±9°F), 90 ±5°C (194±9°F), 100 ±5°C
(212±9°F), 110 ±5°C (230±9°F)
ตััวเลืือกตามคำำ�ขอ (สามารถใช้ ้ MOQ)
- อุุณหภููมิป
ิ รัับเทีียบอื่่น
� ๆ ตั้้�งแต่่ 40°C ถึึง 150°C (104 ถึึง 302°F)
- ประเภทที่่ไ� ม่่มีีเทอร์์โมสตััทในตััว
- ลดความคลาดเคลื่่อ
� นของอุุณหภููมิก
ิ ารปรัับเทีียบ
ติดต่อเรา
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- ความยาวลวดขนาดต่่าง ๆ
- เอาท์์พุทสาย
ุ
เคเบิิลขึ้้�นรููปนููน
- ความยาวท่่อสููงสุุด 1.8 ม. (กำำ�ลัังสููงสุุด 1700 วััตต์์ ใน 230V และ 360 วััตต์์ ใน 24VDC)
- เกลีียวอื่่น
� ๆ
- แรงดัันไฟฟ้้ าอื่น
่� ๆ

หมายเลขอ้้างอิิงหลัักใน 230V ตั้งค่่
้� าเทอร์์โมสตััทที่่� 50°C±5°C (122±9°F)*
ความยาว
L1
215
315
415
515
615

2, 5 วััตต์์/ซม.²
กำำ�ลัังไฟ
หมายเลขอ้้างอิิง
(วััตต์์)
100
9T10215FF010C5V3
180
9T10315FF018C5V3
260
9T10415FF026C5V3
340
9T10515FF034C5V3
420
9T10515FF042C5V3

กำำ�ลัังไฟ
(วััตต์์)
200
360
520
670
820

5 วััตต์์/ซม.²
หมายเลขอ้้างอิิง
9T10215FF020C5V3
9T10315FF036C5V3
9T10415FF052C5V3
9T10515FF067C5V3
9T10515FF082C5V3

10 วััตต์์/ซม.²
กำำ�ลัังไฟ
หมายเลขอ้้างอิิง
(วััตต์์)
400
9T10215FF040C5V3
720
9T10315FF072C5V3
1040
9T10415FF104C5V3
1350
9T10515FF135C5V3
1650
9T10515FF165C5V3

หมายเลขอ้้างอิิงหลัักใน 24VDC ตั้งค่่
้� าเทอร์์โมสตััทที่่� 50°C±5°C (122±9°F)*
ความยาว
L1
215
315
415

กำำ�ลัังไฟ
(วััตต์์)
100
180
260

2, 5 วััตต์์/ซม.²
หมายเลขอ้้างอิิง
9T10215FB010C5V3
9T10315FB018C5V3
9T10415FB026C5V3

*ตั้้�งค่่าเทอร์์โมสตััทที่่� 70 ±5°C (158±9°F) แทนที่่� C5 ด้ ้วย C7 ในหมายเลขอ้ ้างอิิง
*ตั้้�งค่่าเทอร์์โมสตััทที่่� 90 ±5°C (194±9°F) แทนที่่� C5 ด้ ้วย C9 ในหมายเลขอ้ ้างอิิง
*ตั้้�งค่่าเทอร์์โมสตััทที่่� 100 ±5°C (212±9°F) แทนที่่� C5 ด้ ้วย CA ในหมายเลขอ้ ้างอิิง
*ตั้้�งค่่าเทอร์์โมสตััทที่่� 110 ±5°C (230±9°F) แทนที่่� C5 ด้วย
้ CB ในหมายเลขอ้างอิิ
้ ง

Cat22-4-4-4

ติดต่อเรา

กำำ�ลัังไฟ
(วััตต์์)
200
360

5 วััตต์์/ซม.²
หมายเลขอ้้างอิิง
9T10215FB020C5V3
9T10315FB036C5V3
ไม่่มีีกำ�ำ ลัังไฟที่่สู
� งู กว่่า
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เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ฮีตเตอร์แบบแท่ง

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบแท่่ง
ฮีต

้ า่ นศููนย์ ์กลาง 16 มม. พร้้อมเทอร์์โมสตััท
ี เตอร์์แบบแท่่ง เส้นผ่
ฮีต
ในตััว เกลีียว BSPP 1 นิ้้�ว
ประเภท 9T16
L4

12mm
1/2"(BSPP)

13.5mm

4mm

L2

1"(BSPP)

50mm

4mm

13.5mm
1"(BSPP)
Ø16mm

L

Ø16mm
Ø42mm
18mm

L1

PG11
15.5
mm
30mm
≈26mm

48mm

N

L

48mm

L3

ประเภทแท่งลวดเอาท์พท
ุ

ประเภทกล่องเชื่อมต่อ

การใช้ง้ านหลััก: น้ำำ��มัันถ่่ายเทความร้ ้อนบนหม้ ้อน้ำำ��ที่่เ� ติิมด้ ้วยน้ำำ��มัันและการทำำ�ความร้ ้อนน้ำำ��หรืือของเหลวทั่่�วไปเมื่่อ
� พื้้�นที่่ล
� ดลง
- 3 ค่่าโหลดบนพื้้�นผิิว: 2.5 วััตต์์/ซม.² 5 วััตต์์/ซม² และ 10 วััตต์์/ซม.² ดููข้ ้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิคเพื่่อ
� ปรัับความเหมาะสมของ
พื้้�นผิิวโหลด
ี
้ านศููนย์์กลางของอุุปกรณ์์ 10 มม. AISI 304 (มีี AISI 316, AISI 321, Incolloy 800 และ 825
วััสดุุของท่่อฮีตเตอร์์:
ขนาดเส้นผ่่
ตามคำำ�ขอ)
ความเป็็นฉนวน: แมกนีีเซีียที่่ถู
� ก
ู บีีบอััดโดยการเคลืือบรัับประกัันการถ่่ายเทความร้ ้อนที่่ดีี
� และสามารถรัับโหลดได้ ้สููงถึึง 20 วััตต์์/
ซม.²
วััสดุุของข้้อต่่อ: เหล็็กสแตนเลส 304 ที่่ผ่
� า่ นการหนีีบ พร้ ้อมแท่่นรองปะเก็็น
เกลีียว: BSPP 1 นิ้้�ว เกลีียวนี้้�ช่ว่ ยให้ ้สามารถติิดตั้้�งบนหม้ ้อน้ำำ��ทำำ�ความร้ ้อนกลางแบบมาตรฐานได้ ้ อีีกด้ ้านหนึ่่�งของข้ ้อต่่อนี้้�คืือ
BSPP 0.5 นิ้้�วสำ�ำ หรัับการติิดตั้้�งฝาครอบ
่� มต่่อ (2 ทางเลืือก):
การเชื่อ
ิ โิ คน 300V ความยาว 300 มม. กัันน้ำำ��โดยใช้ซิ้ ลิ
ิ โิ คนเหลว
- ขนาด 1 มม.² ลวดหุ้้�มฉนวนซิลิ
่� มต่่อสกรููขนาด 3 × 2.5
- ฝาครอบพลาสติิกขนาด 48 × 48 × 50 มม. PA66 สีีดำำ� เอาท์์พุทสาย
ุ
เคเบิิลแกลนด์์ PG11 บล็็อคเชื่อ
มม.² ในตััว
ความยาวมาตรฐาน (L1): 250, 380, 580, 780, 980 มม.
บริิเวณทำำ�ความร้้อนที่่�ไม่่ถูก
ู จุ่่�ม (L2): 50 มม.
บริิเวณที่่�ไม่่ทำ�ำ ความร้้อนของเทอร์์โมสตััท (L3): 50 มม.
โหลดบนพื้้�นผิิว: 2, 5 วััตต์์/ซม.² (น้ำำ��มััน) 5 วััตต์์/ซม.² (น้ำำ��มัันถ่่ายความร้ ้อน น้ำำ��ที่่ไ� ม่่ไหล) 10 วััตต์์/ซม.² (น้ำำ��หมุุนเวีียน) มีี
โหลดบนพื้้�นผิิวอื่่น
� ตามคำำ�ขอ
แรงดัันไฟฟ้้า: 220-240V เฟสเดีียว
อุุณหภููมิ ิปรัับเทีียบเทอร์์โมสตััท: 50 ±5°C (122±9°F), 70 ±5°C (158±9°F), 90 ±5°C (194±9°F), 100 ±5°C
(212±9°F), 110 ±5°C (230±9°F)
ตััวเลืือกตามคำำ�ขอ (สามารถใช้ ้ MOQ)
- อุุณหภููมิป
ิ รัับเทีียบอื่่น
� ๆ ตั้้�งแต่่ 40°C ถึึง 150°C (104 ถึึง 302°F)
- ประเภทที่่ไ� ม่่มีีเทอร์์โมสตััทในตััว
- ลดความคลาดเคลื่่อ
� นของอุุณหภููมิก
ิ ารปรัับเทีียบ
- ความยาวลวดขนาดต่่าง ๆ
- ความยาวท่่อสููงสุุด 1.8 ม. (กำำ�ลัังสููงสุุด 1700 วััตต์์ ใน 230V สำ�ำ หรัับรุ่่�นที่่มีี
� เทอร์์โมสตััทในตััว)
- เกลีียวอื่่น
� ๆ
- แรงดัันไฟฟ้้ าอื่น
่� ๆ
- คััทเอาท์์ตัด
ั ความร้ ้อนในตััวภายในส่ว่ นเกลีียว (อุุณหภููมิจุิ ด
ุ ที่่กำ
� �ำ หนดตามปกติิ 144°C)

ติดต่อเรา
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หมายเลขอ้้างอิิงหลัักใน 230V ตั้งค่่
้� าเทอร์์โมสตััทที่่� 50°C±5°C (122±9°F)*
แท่่งลวดเอาท์์พุุท
ความยาว
L1
250
380
580
780
980

2, 5 วััตต์์/ซม.²
กำำ�ลัังไฟ
หมายเลขอ้้างอิิง
(วััตต์์)
190
9T16250FF019B5V3
350
9T16380FF035B5V3
600
9T16580FF060B5V3
850
9T16780FF085B5V3
1100
9T16980FF110B5V3

5 วััตต์์/ซม.²
10 วััตต์์/ซม.²
กำำ�ลัังไฟ
กำำ�ลัังไฟ
หมายเลขอ้้างอิิง
หมายเลขอ้้างอิิง
(วััตต์์)
(วััตต์์)
380
9T16250FF038B5V3
750
9T10250FF075B5V3
700
9T16380FF070B5V3
1400
9T10380FF140B5V3
1000
9T16600FF100B5V3
สู
� งู กว่่านี้้มีี
� ในรุ่่�นที่่ไ� ม่่มีีเท
1400
9T16850FF140B5V3 กำำ�ลัังไฟที่่
อร์์โมสตััทในตััวเท่่านั้้น
�
1700
9T16980FF170B5V3

หมายเลขอ้้างอิิงหลัักใน 230V ตั้งค่่
้� าเทอร์์โมสตััทที่่� 50°C±5°C (122±9°F)*
กล่่องพลาสติิก

ความยาว
L1
250
380
580

2, 5 วััตต์์/ซม.²
กำำ�ลัังไฟ
หมายเลขอ้้างอิิง
(วััตต์์)
190
9T16250FF019B510
350
9T16380FF035B510
600

9T16580FF060B510

กำำ�ลัังไฟ
(วััตต์์)
380
700
1000

5 วััตต์์/ซม.²

10 วััตต์์/ซม.²
กำำ�ลัังไฟ
หมายเลขอ้้างอิิง
หมายเลขอ้้างอิิง
(วััตต์์)
9T16250FF038B510
750
9T10250FF075B510
9T16380FF070B510
1400
9T10380FF140B510
สู
� งู กว่่านี้้มีี
� ในรุ่่�นที่่ไ� ม่่มีีเทอร์์
9T16580FF100B510 กำำ�ลัังไฟที่่
โมสตััทในตััวเท่่านั้้น
�

*ตั้้�งค่่าเทอร์์โมสตััทที่่� 70 ±5°C (158±9°F) แทนที่่� C5 ด้ ้วย C7 ในหมายเลขอ้ ้างอิิง
*ตั้้�งค่่าเทอร์์โมสตััทที่่� 90 ±5°C (194±9°F) แทนที่่� C5 ด้ ้วย C9 ในหมายเลขอ้ ้างอิิง
*ตั้้�งค่่าเทอร์์โมสตััทที่่� 100 ±5°C (212±9°F) แทนที่่� C5 ด้ ้วย CA ในหมายเลขอ้ ้างอิิง
*ตั้้�งค่่าเทอร์์โมสตััทที่่� 110 ±5°C (230±9°F) แทนที่่� C5 ด้ ้วย CB ในหมายเลขอ้ ้างอิิง

อุุปกรณ์์เสริิม
ปะเก็็นไวตัันอุุณหภููมิ ิ
สููง 1 นิ้้�ว
หมายเลขอ้้างอิิง
9BBJ03000000005A

Cat22-4-4-6

น็็อตทองเหลืือง 1 นิ้้�ว
หมายเลขอ้้างอิิง
9BBRA3000ELH047A

ดอกสกััด
ขนาด

ติดต่อเรา

น็็อตทองเหลืือง 0.5
นิ้้�ว
หมายเลขอ้้างอิิง
9BBVE2000004003A

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบแท่่ง
ฮีต

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่ว่ นที่่� 5
ี เตอร์์แบบจุ่่�มชนิิดไม่่มีก
ฮีต
ี ล่่อง
่� มต่่อ ท่่อทำำ�จากเหล็็ก
เชื่อ
้ า่ น
สแตนเลสขนาดเส้นผ่
ศููนย์ก
์ ลาง 8 มม.

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-5-1

Cat22-4-5-2

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
ฮีต

ี
ฮีตเตอร์์แบบจุ่่�
ม อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อนแบบปิ่่� นขาเดีียว ข้้อต่่อทำำ�จาก
ทองเหลืืองบััดกรีีแข็็ง พร้้อมเกลีียว BSPP ทรงกระบอกขนาด 1 นิ้้�ว,
1.25 นิ้้�ว, 1.5 นิ้้�ว, M45x2
ประเภท 9RBU1
ดอกสกััด
Hex.
ขนาด

45mm

19mm

M4

ดอกสกััด
Hex.
ขนาด

26mm

M4

58mm

8mm

ดอกสกััด
Hex.
ขนาด

8mm

58mm

1-1/4"(BSPP)

L

L

L

Ø8mm
34mm

Max. 30mm

2xM4

4xM4

36mm

Ø44mm

M4

พร้ ้อมข้ ้อต่่อ BSPP
ขนาด 1 นิ้้�ว

พร้ ้อมข้ ้อต่่อ BSPP
ขนาด 1.25 นิ้้�ว, 1.5 นิ้้�ว
และ M42x2

Ø7xØ8mm

พร้ ้อมข้ ้อต่่อ BSPP
ขนาด 1 นิ้้�ว

8mm

1-1/2"(BSPP)
M45X2

1"BSPP

Ø8mm

M4

17mm

17mm

17mm

26mm

พร้ ้อมข้ ้อต่่อ BSPP
ขนาด 1.25 นิ้้�ว

Ø8mm
34mm

4xM4

Ø44mm
Ø7xØ8mm

พร้ ้อมข้ ้อต่่อ BSPP
ขนาด 1.5 นิ้้�ว หรืือ
M45x2

่ ำ��ร้ ้อน และถัังบััฟเฟอร์์น้ำำ��ร้ ้อน
การใช้ง้ านหลััก: การให้ ้ความร้ ้อนกัับของเหลว วงจรน้ำำ��ร้ ้อน ภาชนะใส่น้ำ
มาพร้ ้อมกัับความหนาแน่่นของโหลดบนพื้้�นผิิว 2 ค่่าตามมาตรฐาน ได้ ้แก่่ 5 วััตต์์/ซม.² และ 10 วััตต์์/ซม.² (ค่่าอื่น
่� มีีให้ ้ตาม
คำำ�ขอ) ดููข้ ้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิคเพื่่อ
� เลืือกค่่าโหลดบนพื้้�นผิิวที่่เ� หมาะสมที่่สุ
� ด
ุ
ี เตอร์์เหล่่านี้้ไ� ด้ ้ในแคตตาล็็อก N°11 ของเรา
สามารถดููเอกสารประกอบของฮีต
ี เตอร์์: ขนาดเส้นผ่่
้ านศููนย์์กลาง 8 มม. ใน AISI 304 หรืือ Incolloy 800 (มีี AISI 316, AISI 321, Incolloy 825
วััสดุุของท่่อฮีต
ตามคำำ�ขอ)
วััสดุุของข้้อต่่อ: ท่่อชุุบทองเหลืือง จำำ�หน่่ายแยกกัับปะเก็็นและนอต ดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง ข้ ้อต่่อเหล่่านี้้มีีรู
� สำ
ู �ำ หรัับเกลีียวขนาด
่� มต่่อ
M4 เพื่่อ
� การประกอบเข้ ้ากัับกล่่องเชื่อ
เกลีียว: BSPP ขนาด 1 นิ้้�ว, BSPP ขนาด 1.25 นิ้้�ว, BSPP (ISO 228) ขนาด 1.5 นิ้้�ว, M45x2
้ านศููนย์์กลาง 8x7 มม. ทำำ�จากวััสดุเุ ดีียวกัันกัับอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน (ไม่่มีีให้ ้สำ�ำ หรัับข้ ้อต่่อขนาด 1 นิ้้�ว)
เทอร์์โมเวล: ขนาดเส้นผ่่
่� มต่่ออุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน: สกรููเทอร์์มินั
การเชื่อ
ิ ล
ั ทำำ�จากเหล็็กสแตนเลสสำ�ำ หรัับสกรููขนาด M4, นอต และวงแหวนสวมเกลีียว
่� มต่่อสายดิิน: รููสำ�ำ หรัับเกลีียวขนาด M4
การเชื่อ
โซนไม่่จุ่ม
่� ความร้้อน: ขนาด 50 มม. รวมความยาวด้ ้านในข้ ้อต่่อแล้ ้ว
โหลดบนพื้้�นผิิว: 5 วััตต์์/ซม.² และ 10 วััตต์์/ซม.² ตามมาตรฐาน ส่ว่ นค่่าอื่น
่� มีีให้ ้ตามคำำ�ขอ
แรงดัันไฟฟ้้า: เฟสเดีียว 230-240 โวลต์์ (110-115 โวลต์์และ 380-400 โวลต์์ตามคำำ�ขอ)
โหลดบนพื้้�นผิิว

่ *
อ้้างอิิงหลัักกัับข้้อต่่อขนาด 1.5 นิ้้�ว *ไม่่มี ีกล่่องใส่*
5 วััตต์์/ซม.²

500w
1kW
1.5kW
2kW
ความยาว (มม.)
250
450
650
850
อ้้างอิิงใน Aisi 304
9RBU180C05052325 9RBU180C10052345 9RBU180C15052365 9RBU180C20052385
อ้้างอิิงใน Incolloy 800 9RBU188C05052325 9RBU188C10052345 9RBU188C15052365 9RBU188C20052385
กำำ�ลัังไฟฟ้้าของอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน

โหลดบนพื้้�นผิิว

10 วััตต์์/ซม.²
1kW
1.5kW
2kW
3kW
ความยาว (มม.)
250
350
450
650
อ้้างอิิงใน Aisi 304
9RBU180C100A2325 9RBU180C150A2335 9RBU180C200A2345 9RBU180C300A2365
อ้้างอิิงใน Incolloy 800 9RBU188C100A2325 9RBU188C150A2335 9RBU188C200A2345 9RBU188C300A2365
กำำ�ลัังไฟฟ้้าของอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน

*ข้ ้อต่่อขนาด 1 นิ้้�วแทนที่่� C ด้ ้วย A, ข้ ้อต่่อขนาด 1.25 นิ้้�ว แทนที่่� C ด้ ้วย B, ข้ ้อต่่อ M45 แทนที่่� C ด้ ้วย D
**มีีกล่่องใส่่ แทนที่่� U1 ด้วย
้ UA (ไม่่มีีให้สำำ้ �หรัับข้อต่่
้ อขนาด 1 นิ้้�ว)

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-5-3

น็็อต

ปะเก็็น

อ้้างอิิงของอุุปกรณ์์เสริิมที่่�มีีให้้เลืือก
� แยก):
� อ
(ไม่่รวมอยู่่�ในผลิิตภััณฑ์์ ต้้องสั่่งซื้้
เกลีียว
1 นิ้้�ว
1.25 นิ้้�ว
1.5 นิ้้�ว
M45x200
ทองเหลืือง 9BBRA3000ELH047A 9BRRA3000ELH302A 9BRRA3000ELH303A 9BRRA3000ELH305A
AISI304 9BBRA3000ELH257A 9BRRA3000ELH032A 9BRRA3000ELH006A 9BRRA3000ELH049A
AISI316 9BBRA3000ELH258A 9BRRA3000ELH202A 9BRRA3000ELH203A 9BRRA3000ELH205A
เกลีียว
NBR
ไฟเบอร์์
PTFE

1 นิ้้�ว
9BRJO3000ELH210A
9BRJO3000ELH209A
9BBJO3000000005A

1.25 นิ้้�ว
9BRJ03000ELH206A
9BRJ03000ELH052A
9BRJ03000ELH032A

1.5 นิ้้�ว - M45x200
9BRJ03000ELH205A
9BRJ03000ELH007A
9BRJ03000ELH033A

อุุปกรณ์์เสริิมและภาพเขีียนอื่่น
� : ดููส่ว่ นสุุดท้ ้ายของแคตตาล็็อกนี้้�

Cat22-4-5-4

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
ฮีต

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
ฮีต

ี
ฮีตเตอร์์แบบจุ่่�
ม อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อนแบบปิ่่� นสองขา ข้้อต่่อทำำ�จากทองเหลืือง
บััดกรีีแข็็ง พร้้อมเกลีียว BSPP ทรงกระบอกขนาด 1 นิ้้�ว, 1.25 นิ้้�ว, 1.5 นิ้้�ว, M45x2
ประเภท 9RBU2
13mm

Hex.
ดอกสกััด
ขนาด
58mm

13mm

M4
8mm

Hex.
ดอกสกััด
ขนาด
58mm

8mm

17mm

17mm

1-1/2"(BSPP)
M45X2

1-1/4"(BSPP)

L

L

Ø8mm

Ø8mm

4xM4

4xM4

Ø44mm

Ø44mm

Ø7xØ8mm

Ø7xØ8mm
30.5mm

M4

30.5mm

พร้ ้อมข้ ้อต่่อ BSPP ขนาด 1.25 นิ้้�ว, 1.5
พร้ ้อมข้ ้อต่่อ BSPP ขนาด 1.25 นิ้้�ว
พร้ ้อมข้ ้อต่่อ BSPP ขนาด 1.5 นิ้้�ว หรืือ
นิ้้�ว และ M42x2
M45x2
่ ำ��ร้ ้อน และถัังบััฟเฟอร์์น้ำำ��ร้ ้อน
การใช้ง้ านหลััก: การให้ ้ความร้ ้อนกัับของเหลว วงจรน้ำำ��ร้ ้อน ภาชนะใส่น้ำ
มาพร้ ้อมกัับความหนาแน่่นของโหลดบนพื้้�นผิิว 2 ค่่าตามมาตรฐาน ได้ ้แก่่ 5 วััตต์์/ซม.² และ 10 วััตต์์/ซม.²
(ค่่าอื่น
่� มีีให้ ้ตามคำำ�ขอ) ดููข้ ้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิคเพื่่อ
� เลืือกค่่าโหลดบนพื้้�นผิิวที่่เ� หมาะสมที่่สุ
� ด
ุ
ี เตอร์์เหล่่านี้้ไ� ด้ ้ในแคตตาล็็อก N°11 ของเรา
สามารถดููเอกสารประกอบของฮีต
ี เตอร์์: ขนาดเส้นผ่่
้ านศููนย์์กลาง 8 มม. ใน AISI 304 หรืือ Incolloy 800 (มีี AISI 316, AISI 321, Incolloy 825
วััสดุุของท่่อฮีต
ตามคำำ�ขอ)
วััสดุุของข้้อต่่อ: ท่่อชุุบทองเหลืือง จำำ�หน่่ายแยกกัับปะเก็็นและน็็อต ดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง ข้ ้อต่่อเหล่่านี้้มีีรู
� สำ
ู �ำ หรัับเกลีียวขนาด
่� มต่่อ
M4 เพื่่อ
� การประกอบเข้ ้ากัับกล่่องเชื่อ
เกลีียว: BSPP ขนาด 1.25 นิ้้�ว, BSPP (ISO 228) ขนาด 1.5 นิ้้�ว, M45x2
้ านศููนย์์กลาง 8x7 มม. ทำำ�จากวััสดุเุ ดีียวกัันกัับอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน
เทอร์์โมเวล: ขนาดเส้นผ่่
่� มต่่ออุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน: สกรููเทอร์์มินั
การเชื่อ
ิ ล
ั ทำำ�จากเหล็็กสแตนเลสสำ�ำ หรัับสกรููขนาด M4, น็็อต และวงแหวนสวมเกลีียว
่� มต่่อสายดิิน: รููสำ�ำ หรัับเกลีียวขนาด M4
การเชื่อ
โซนไม่่จุ่ม
่� ความร้้อน: ขนาด 50 มม. รวมความยาวด้ ้านในข้ ้อต่่อแล้ ้ว
โหลดบนพื้้�นผิิว: 5 วััตต์์/ซม.² และ 10 วััตต์์/ซม.² ตามมาตรฐาน ส่ว่ นค่่าอื่น
่� มีีให้ ้ตามคำำ�ขอ
แรงดัันไฟฟ้้า: เฟสเดีียว 230-240 โวลต์์ (110-115 โวลต์์และ 380-400 โวลต์์ตามคำำ�ขอ)

่ *
อ้้างอิิงหลัักกัับข้้อต่่อขนาด 1.5 นิ้้�ว *ไม่่มี ีกล่่องใส่*

โหลดบนพื้้�นผิิว
5 วััตต์์/ซม.²
กำำ�ลัังไฟฟ้้าสุุทธิิ
1Kw
2kW
3kW
4kW
ความยาว (มม.)
250
450
650
850
อ้้างอิิงใน Aisi 304
9RBU280C10052325 9RBU280C20052345 9RBU280C30052365 9RBU280C40052385
อ้้างอิิงใน Incolloy 800 9RBU288C10052325 9RBU288C20052345 9RBU288C30052365 9RBU288C40052385
โหลดบนพื้้�นผิิว
10 วััตต์์/ซม.²
กำำ�ลัังไฟฟ้้าสุุทธิิ
2kW
3kW
4kW
6kW
ความยาว (มม.)
250
350
450
650
อ้้างอิิงใน Aisi 304
9RBU280C200A2325 9RBU280C300A2335 9RBU280C400A2345 9RBU280C600A2365
อ้้างอิิงใน Incolloy 800 9RBU288C200A2325 9RBU288C300A2335 9RBU288C400A2345 9RBU288C600A2365
*ไม่่มี ีข้้อต่่อขนาด 1 นิ้้�วสำ�ำ หรัับอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน 2 ชนิิด, ข้้อต่่อขนาด 1.25 นิ้้�ว แทนที่่� C ด้้วย B, ข้้อต่่อ M45 แทนที่่� C ด้้วย D
**มีีกล่่องใส่่ แทนที่่� U2 ด้้วย UB

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-5-5

น็็อต

ปะเก็็น

อ้้างอิิงของอุุปกรณ์์เสริิมที่่�มีีให้้เลืือก
� แยก):
� อ
(ไม่่รวมอยู่่�ในผลิิตภััณฑ์์ ต้้องสั่่งซื้้
เกลีียว
ทองเหลืือง
AISI304
AISI316

1.25 นิ้้�ว
9BRRA3000ELH302A
9BRRA3000ELH032A
9BRRA3000ELH202A

เกลีียว
NBR
ไฟเบอร์์
PTFE

1.5 นิ้้�ว
9BRRA3000ELH303A
9BRRA3000ELH006A
9BRRA3000ELH203A

1.25 นิ้้�ว
9BRJ03000ELH206A
9BRJ03000ELH052A
9BRJ03000ELH032A

M45x200
9BRRA3000ELH305A
9BRRA3000ELH049A
9BRRA3000ELH205A
1.5 นิ้้�ว - M45x200
9BRJ03000ELH205A
9BRJ03000ELH007A
9BRJ03000ELH033A

อุุปกรณ์์เสริิมและภาพเขีียนอื่่น
� : ดููส่ว่ นสุุดท้ ้ายของแคตตาล็็อกนี้้�

Cat22-4-5-6

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
ฮีต

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
ฮีต

ี
ฮีตเตอร์์แบบจุ่่�
ม อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อนแบบปิ่่� น 3 ขา ข้้อต่่อทำำ�จากทอง
เหลืืองบััดกรีีแข็็ง พร้้อมเกลีียว BSPP ทรงกระบอกขนาด 1 นิ้้�ว, 1.25
นิ้้�ว, 1.5 นิ้้�ว, M45x2
ประเภท 9RBU3
13mm

ดอกสกัั
Hex.ด
ขนาด

13mm

M4

58mm

8mm

ดอกสกัั
Hex.ด
ขนาด

58mm

17mm

8mm

17mm
1-1/2"(BSPP)
M45X2

1-1/4"(BSPP)

L

M4

Ø8mm

L

Ø8mm

34mm
34mm

4xM4

30.5mm

4xM4

Ø44mm

Ø44mm

Ø7xØ8mm

Ø7xØ8mm
30.5mm

พร้ ้อมข้ ้อต่่อ BSPP ขนาด 1.25 นิ้้�ว,
พร้ ้อมข้ ้อต่่อ BSPP ขนาด 1.25 นิ้้�ว
พร้ ้อมข้ ้อต่่อ BSPP ขนาด 1.5 นิ้้�ว หรืือ
1.5 นิ้้�ว และ M42x2
M45x2
่ ำ��ร้ ้อน และถัังบััฟเฟอร์์น้ำำ��ร้ ้อน
การใช้ง้ านหลััก: การให้ ้ความร้ ้อนกัับของเหลว วงจรน้ำำ��ร้ ้อน ภาชนะใส่น้ำ
มาพร้ ้อมกัับความหนาแน่่นของโหลดบนพื้้�นผิิว 2 ค่่าตามมาตรฐาน ได้ ้แก่่ 5 วััตต์์/ซม.² และ 10 วััตต์์/ซม.²
(ค่่าอื่น
่� มีีให้ ้ตามคำำ�ขอ) ดููข้ ้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิคเพื่่อ
� เลืือกค่่าโหลดบนพื้้�นผิิวที่่เ� หมาะสมที่่สุ
� ด
ุ
ี เตอร์์เหล่่านี้้ไ� ด้ ้ในแคตตาล็็อก N°11 ของเรา
สามารถดููเอกสารประกอบของฮีต
ี เตอร์์: ขนาดเส้นผ่่
้ านศููนย์์กลาง 8 มม. ใน AISI 304 หรืือ Incolloy 800 (มีี AISI 316, AISI 321, Incolloy 825
วััสดุุของท่่อฮีต
ตามคำำ�ขอ)
วััสดุุของข้้อต่่อ: ท่่อชุุบทองเหลืือง จำำ�หน่่ายแยกกัับปะเก็็นและน็็อต ดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง ข้ ้อต่่อเหล่่านี้้มีีรู
� สำ
ู �ำ หรัับเกลีียวขนาด
่� มต่่อ
M4 เพื่่อ
� การประกอบเข้ ้ากัับกล่่องเชื่อ
เกลีียว: BSPP ขนาด 1.25 นิ้้�ว, BSPP (ISO 228) ขนาด 1.5 นิ้้�ว, M45x2
้ านศููนย์์กลาง 8x7 มม. ทำำ�จากวััสดุเุ ดีียวกัันกัับอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน
เทอร์์โมเวล: ขนาดเส้นผ่่
่� มต่่ออุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน: สกรููเทอร์์มินั
การเชื่อ
ิ ล
ั ทำำ�จากเหล็็กสแตนเลสสำ�ำ หรัับสกรููขนาด M4, น็็อต และวงแหวนสวมเกลีียว
่� มต่่อสายดิิน: รููสำ�ำ หรัับเกลีียวขนาด M4
การเชื่อ
โซนไม่่จุ่ม
่� ความร้้อน: ขนาด 50 มม. รวมความยาวด้ ้านในข้ ้อต่่อแล้ ้ว
โหลดบนพื้้�นผิิว: 5 วััตต์์/ซม.² และ 10 วััตต์์/ซม.² ตามมาตรฐาน ส่ว่ นค่่าอื่น
่� มีีให้ ้ตามคำำ�ขอ
แรงดัันไฟฟ้้า: เฟสเดีียว 230-240 โวลต์์ (110-115 โวลต์์และ 380-400 โวลต์์ตามคำำ�ขอ)
� �ำ หรัับการสับ
ั เปลี่่ย
่� มต่่ออุุปกรณ์์
ตััวเลืือกเสริิม: ชุุดจััมเปอร์์ทองเหลืือง 4 ชิ้้นสำ
� นรููปดาว-สามเหลี่่ยมทั้้
�
ง� 3 เฟส หรืือการเชื่อ
�
ทำำ�ความร้ ้อน 3 ชิ้้นแบบขนานกัั
น

่ *
อ้้างอิิงหลัักกัับข้้อต่่อขนาด 1.5 นิ้้�ว *ไม่่มี ีกล่่องใส่*

โหลดบนพื้้�นผิิว
5 วััตต์์/ซม.²
กำำ�ลัังไฟฟ้้าสุุทธิิ
1.5Kw
3kW
4.5kW
6kW
ความยาว (มม.)
250
450
650
850
อ้้างอิิงใน Aisi 304
9RBU380C15052325 9RBU380C30052345 9RBU380C45052365 9RBU380C60052385
อ้้างอิิงใน Incolloy 800 9RBU388C15052325 9RBU388C30052345 9RBU388C45052365 9RBU388C60052385

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-5-7

โหลดบนพื้้�นผิิว
10 วััตต์์/ซม.²
กำำ�ลัังไฟฟ้้าสุุทธิิ
3kW
4.5kW
6kW
9kW
ความยาว (มม.)
250
350
450
650
อ้้างอิิงใน Aisi 304
9RBU380C300A2325 9RBU380C450A2335 9RBU380C600A2345 9RBU380C900A2365
อ้้างอิิงใน Incolloy 800 9RBU388C300A2325 9RBU388C450A2335 9RBU388C600A2345 9RBU388C900A2365
*ไม่่มี ีข้้อต่่อขนาด 1 นิ้้�วสำ�ำ หรัับอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน 3 ชนิิด, ข้้อต่่อขนาด 1.25 นิ้้�ว แทนที่่� C ด้้วย B, ข้้อต่่อ M45
แทนที่่� C ด้้วย D
**มีีกล่่องใส่ ่ แทนที่่� U3 ด้้วย UC

่� มต่่อรููปดาว 3 เฟส 400 โวลต์์
การต่่อสายไฟเฟสเดีียว 230 โวลต์์ และการเชื่อ

4

3

N
2

R2

2
R1
1
230V

5

R3

ปะเก็็น

R2

6

L1
L2
L3

L1

6

400V

ตำำ�แหน่่งของจััมเปอร์์ใน 3 เฟส 380-400 โวลต์์

อ้้างอิิงของอุุปกรณ์์เสริิมที่่�มีีให้้เลืือก
� แยก):
� อ
(ไม่่รวมอยู่่�ในผลิิตภััณฑ์์ ต้้องสั่่งซื้้
เกลีียว
ทองเหลืือง
AISI304
AISI316
เกลีียว
NBR
ไฟเบอร์์
PTFE

1.25 นิ้้�ว
9BRRA3000ELH302A
9BRRA3000ELH032A
9BRRA3000ELH202A
1.25 นิ้้�ว
9BRJ03000ELH206A
9BRJ03000ELH052A
9BRJ03000ELH032A

1.5 นิ้้�ว
9BRRA3000ELH303A
9BRRA3000ELH006A
9BRRA3000ELH203A

1.5 นิ้้�ว - M45x200
9BRJ03000ELH205A
9BRJ03000ELH007A
9BRJ03000ELH033A

M45x200
9BRRA3000ELH305A
9BRRA3000ELH049A
9BRRA3000ELH205A
จััมเปอร์์

9BRCO1SE4ELH001A

อุุปกรณ์์เสริิมและภาพเขีียนอื่่น
� : ดููส่ว่ นสุุดท้ ้ายของแคตตาล็็อกนี้้�

Cat22-4-5-8

N

5

R3

R1

1

ตำำ�แหน่่งของจััมเปอร์์ในเฟสเดีียว 220-240 โวลต์์

น็็อต

4

3

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
ฮีต

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
ฮีต

ี เตอร์์แบบจุ่่�มทำำ�จากเหล็็กสแตนเลสทั้งตััว
ฮีต
้�
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน
่� มทิิก ข้้อต่่อทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส
แบบปิ่่� นขาเดีียว ผ่่านการเชื่อ
(ไม่่บััดกรีีแข็็ง) พร้้อมเกลีียว BSPP ทรงกระบอกขนาด 1.5 นิ้้�ว,
M45x2
ประเภท 9RSU1
ดอกสกััดขนาด

Hex.
58mm

L

26mm
M4
12mm

6xM4

20mm

Ø44mm

1-1/2"(BSPP)
M45X2

Ø7xØ8mm

Ø8mm
34mm

พร้ ้อมข้ ้อต่่อ BSPP ขนาด 1.5 นิ้้�ว และ
พร้ ้อมข้ ้อต่่อ BSPP ขนาด 1.5 นิ้้�ว หรืือ M45x2
M42x2
ี เตอร์์แบบจุ่่�มทำำ�จากเหล็็กสแตนเลสทั้้�งตััวออกแบบมาเพื่่อ
้
การใช้ง้ านหลััก: ฮีต
� การใช้งานด้
้านการให้ ้ความร้ ้อนกัับของเหลวใน
ั กรรม หรืืออาหาร รวมถึึงการใช้งานในสภาพแวดล้
้
่� มทิิก
แวดวงวิิทยาศาสตร์์, การแพทย์์, เภสัช
้อมที่่ก่
� อ
่ ให้ ้เกิิดการกััดกร่่อน เชื่อ
ั สกั
ทั้้�งหมดโดยไม่่ชุบ
ุ แม้ ้แต่่น้ ้อย ของเหลวสัมผั
ั บ
ั เหล็็กสแตนเลสเท่่านั้้น
�
มาพร้ ้อมกัับความหนาแน่่นของโหลดบนพื้้�นผิิว 2 ค่่าตามมาตรฐาน ได้ ้แก่่ 5 วััตต์์/ซม.² และ 10 วััตต์์/ซม.² (ค่่าอื่น
่� มีีให้ ้ตาม
คำำ�ขอ) ดููข้ ้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิคเพื่่อ
� เลืือกค่่าโหลดบนพื้้�นผิิวที่่เ� หมาะสมที่่สุ
� ด
ุ
ี เตอร์์เหล่่านี้้ไ� ด้ ้ในแคตตาล็็อก N°11 ของเรา
สามารถดููเอกสารประกอบของฮีต
ี
้ านศููนย์์กลาง 8 มม. ใน AISI 304 หรืือ Incolloy 800 (มีี AISI 316, AISI 321, Incolloy 825
วััสดุุของท่่อฮีตเตอร์์:
ขนาดเส้นผ่่
ตามคำำ�ขอ)
่� มทิิกแม้ ้อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน ของเหลวที่่ผ่
ั สกั
วััสดุุของข้้อต่่อ: ทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส เชื่อ
� า่ นการให้ ้ความร้ ้อนสัมผั
ั บ
ั เหล็็ก
สแตนเลสเท่่านั้้น
� วััสดุข
ุ องข้ ้อต่่อ AISI 304 สำ�ำ หรัับรุ่่�นที่่ใ� ช้ ้ AISI 304, AISI 321 และท่่อ Incolloy และวััสดุข
ุ องข้ ้อต่่อ AISI 316
้ อ AISI316 จำำ�หน่่ายแยกกัับปะเก็็นและน็็อต ดููอุป
สำ�ำ หรัับรุ่่�นที่่ใ� ช้ท่่
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง ข้ ้อต่่อเหล่่านี้้มีีรู
� สำ
ู �ำ หรัับเกลีียวขนาด M4
่� มต่่อ
เพื่่อ
� การประกอบเข้ ้ากัับกล่่องเชื่อ
เกลีียว: BSPP (ISO 228) ขนาด 1.5 นิ้้�ว, M45x2
้ านศููนย์์กลาง 8x7 มม. ทำำ�จากวััสดุเุ ดีียวกัันกัับอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน
เทอร์์โมเวล: ขนาดเส้นผ่่
่� มต่่ออุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน: สกรููเทอร์์มินั
การเชื่อ
ิ ล
ั ทำำ�จากเหล็็กสแตนเลสสำ�ำ หรัับสกรููขนาด M4, น็็อต และวงแหวนสวมเกลีียว
P9
่� มต่่อสายดิิน: รููสำ�ำ หรัับเกลีียวขนาด M4
การเชื่อ
โซนไม่่จุ่ม
่� ความร้้อน: ขนาด 50 มม. รวมความยาวด้ ้านในข้ ้อต่่อแล้ ้ว
โหลดบนพื้้�นผิิว: 5 วััตต์์/ซม.² และ 10 วััตต์์/ซม.² ตามมาตรฐาน ส่ว่ นค่่าอื่น
่� มีีให้ ้ตามคำำ�ขอ
แรงดัันไฟฟ้้า: เฟสเดีียว 230-240 โวลต์์ (110-115 โวลต์์และ 380-400 โวลต์์ตามคำำ�ขอ)
� ลงในข้ ้อต่่อเหล็็กสแตนเลสได้ ้ โดยการทำำ�เช่น
่ นี้้�จะช่ว่ ยปกป้้ อง
ตััวเลืือกเสริิม***: หากมีีการร้ ้องรอ เราสามารถเติิมอีีพ็อ
็ กซี่เ่� รซิ่่น
� ได้ ้อย่่างยอดเยี่่ยม
� สููง และอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความ
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนจากความชื้้น
� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่อ
� สภาพแวดล้ ้อมมีีความชื้้น
� ๆ เป็็ นครั้้�งคราวเท่่านั้้น
ร้ ้อนทำำ�งานช่ว่ งสั้้น
�

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-5-9

่ *
อ้้างอิิงหลัักกัับข้้อต่่อขนาด 1.5 นิ้้�ว *ใน Aisi 304 ไม่่มี ีกล่่องใส่*

โหลดบนพื้้�นผิิว
กำำ�ลัังไฟฟ้้าของอุุปกรณ์์
ทำำ�ความร้้อน
ความยาว (มม.)
อ้้างอิิงใน Aisi 304
อ้้างอิิงใน Incolloy 800
โหลดบนพื้้�นผิิว
กำำ�ลัังไฟฟ้้าของอุุปกรณ์์
ทำำ�ความร้้อน
ความยาว (มม.)
อ้้างอิิงใน Aisi 304
อ้้างอิิงใน Incolloy 800

5 วััตต์์/ซม.²

500w

1kW

1.5kW

2kW

250
450
650
850
9RSU180C05052325 9RSU180C10052345 9RSU180C15052365 9RSU180C20052385
9RSU188C05052325 9RSU188C10052345 9RSU188C15052365 9RSU188C20052385
10 วััตต์์/ซม.²
1kW

1.5kW

2kW

3kW

250
350
450
650
9RSU180C100A2325 9RSU180C150A2335 9RSU180C200A2345 9RSU180C300A2365
9RSU188C100A2325 9RSU188C150A2335 9RSU188C200A2345 9RSU188C300A2365

*ข้ ้อต่่อ M45 แทนที่่� C ด้ ้วย D
**มีีกล่่องใส่่ แทนที่่� U1 ด้ ้วย UA
***ข้ ้อต่่อ Aisi 304 แบบเติิมอีีพ็อ
็ กซี่่� แทนที่่� SU ด้ ้วย SV

น็็อต

อ้้างอิิงของอุุปกรณ์์เสริิมที่่�มีีให้้เลืือก
� แยก):
� อ
(ไม่่รวมอยู่่�ในผลิิตภััณฑ์์ ต้้องสั่่งซื้้
เกลีียว
ทองเหลืือง
AISI304
AISI316

ปะเก็็น

1.5 นิ้้�ว
9BRRA3000ELH303A
9BRRA3000ELH006A
9BRRA3000ELH203A
เกลีียว
NBR
ไฟเบอร์์
PTFE

M45x200
9BRRA3000ELH305A
9BRRA3000ELH049A
9BRRA3000ELH205A
1.5 นิ้้�ว - M45x200
9BRJ03000ELH205A
9BRJ03000ELH007A
9BRJ03000ELH033A

อุุปกรณ์์เสริิมและภาพเขีียนอื่่น:
� ดููส่ว่ นสุุดท้้ายของแคตตาล็็อกนี้้�

Cat22-4-5-10

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
ฮีต

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
ฮีต

ี
ฮีตเตอร์์แบบจุ่่�
มทำำ�จากเหล็็กสแตนเลสทั้งตััว
้�
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน
่� มทิิก ข้้อต่่อทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส
แบบปิ่่� นสองขา ผ่่านการเชื่อ
(ไม่่บััดกรีีแข็็ง) พร้้อมเกลีียว BSPP ทรงกระบอกขนาด 1.5 นิ้้�ว,
M45x2
ประเภท 9RSU2
ดอกสกััดขนาด

13mm

M4

Hex.
58mm

6xM4
12mm
20mm
1-1/2"(BSPP)
M45X2

Ø44mm
30.5mm

Ø7xØ8mm

L

Ø8mm

พร้ ้อมข้ ้อต่่อ BSPP ขนาด 1.5 นิ้้�ว และ M42x2
พร้ ้อมข้ ้อต่่อ BSPP ขนาด 1.5 นิ้้�ว หรืือ M45x2
ี เตอร์์แบบจุ่่�มทำำ�จากเหล็็กสแตนเลสทั้้�งตััวออกแบบมาเพื่่อ
้
การใช้ง้ านหลััก: ฮีต
� การใช้งานด้
้านการให้ ้ความร้ ้อนกัับของเหลวใน
ั กรรม หรืืออาหาร รวมถึึงการใช้งานในสภาพแวดล้
้
่� มทิิก
แวดวงวิิทยาศาสตร์์, การแพทย์์, เภสัช
้อมที่่ก่
� อ
่ ให้ ้เกิิดการกััดกร่่อน เชื่อ
ั สกั
ทั้้�งหมดโดยไม่่ชุบ
ุ แม้ ้แต่่น้ ้อย ของเหลวสัมผั
ั บ
ั เหล็็กสแตนเลสเท่่านั้้น
�
มาพร้ ้อมกัับความหนาแน่่นของโหลดบนพื้้�นผิิว 2 ค่่าตามมาตรฐาน ได้ ้แก่่ 5 วััตต์์/ซม.² และ 10 วััตต์์/ซม.² (ค่่าอื่น
่� มีีให้ ้ตาม
คำำ�ขอ) ดููข้ ้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิคเพื่่อ
� เลืือกค่่าโหลดบนพื้้�นผิิวที่่เ� หมาะสมที่่สุ
� ด
ุ
ี เตอร์์เหล่่านี้้ไ� ด้ ้ในแคตตาล็็อก N°11 ของเรา
สามารถดููเอกสารประกอบของฮีต
ี เตอร์์: ขนาดเส้นผ่่
้ านศููนย์์กลาง 8 มม. ใน AISI 304 หรืือ Incolloy 800 (มีี AISI 316, AISI 321, Incolloy 825
วััสดุุของท่่อฮีต
ตามคำำ�ขอ)
่� มทิิกแม้ ้อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน ของเหลวที่่ผ่
ั สกั
วััสดุุของข้้อต่่อ: ทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส เชื่อ
� า่ นการให้ ้ความร้ ้อนสัมผั
ั บ
ั เหล็็ก
สแตนเลสเท่่านั้้น
� วััสดุข
ุ องข้ ้อต่่อ AISI 304 สำ�ำ หรัับรุ่่�นที่่ใ� ช้ ้ AISI 304, AISI 321 และท่่อ Incolloy และวััสดุข
ุ องข้ ้อต่่อ AISI 316
้ อ AISI316 จำำ�หน่่ายแยกกัับปะเก็็นและน็็อต ดููอุป
สำ�ำ หรัับรุ่่�นที่่ใ� ช้ท่่
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง ข้ ้อต่่อเหล่่านี้้มีีรู
� สำ
ู �ำ หรัับเกลีียวขนาด M4
่� มต่่อ
เพื่่อ
� การประกอบเข้ ้ากัับกล่่องเชื่อ
เกลีียว: BSPP (ISO 228) ขนาด 1.5 นิ้้�ว, M45x2
้ านศููนย์์กลาง 8x7 มม. ทำำ�จากวััสดุเุ ดีียวกัันกัับอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน
เทอร์์โมเวล: ขนาดเส้นผ่่
่� มต่่ออุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน: สกรููเทอร์์มินั
การเชื่อ
ิ ล
ั ทำำ�จากเหล็็กสแตนเลสสำ�ำ หรัับสกรููขนาด M4, น็็อต และวงแหวนสวมเกลีียว
่� มต่่อสายดิิน: รููสำ�ำ หรัับเกลีียวขนาด M4
การเชื่อ
โซนไม่่จุ่ม
่� ความร้้อน: ขนาด 50 มม. รวมความยาวด้ ้านในข้ ้อต่่อแล้ ้ว
โหลดบนพื้้�นผิิว: 5 วััตต์์/ซม.² และ 10 วััตต์์/ซม.² ตามมาตรฐาน ส่ว่ นค่่าอื่น
่� มีีให้ ้ตามคำำ�ขอ
แรงดัันไฟฟ้้า: เฟสเดีียว 230-240 โวลต์์ (110-115 โวลต์์และ 380-400 โวลต์์ตามคำำ�ขอ)
� ลงในข้ ้อต่่อเหล็็กสแตนเลสได้ ้ โดยการทำำ�เช่น
่ นี้้�จะช่ว่ ยปกป้้ อง
ตััวเลืือกเสริิม***: หากมีีการร้ ้องรอ เราสามารถเติิมอีีพ็อ
็ กซี่เ่� รซิ่่น
� ได้ ้อย่่างยอดเยี่่ยม
� สููง และอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความ
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนจากความชื้้น
� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่อ
� สภาพแวดล้ ้อมมีีความชื้้น
� ๆ เป็็ นครั้้�งคราวเท่่านั้้น
ร้ ้อนทำำ�งานช่ว่ งสั้้น
�

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-5-11

่ *
อ้้างอิิงหลัักกัับข้้อต่่อขนาด 1.5 นิ้้�ว *ใน Aisi 304 ไม่่มี ีกล่่องใส่*

โหลดบนพื้้�นผิิว
กำำ�ลัังไฟฟ้้าของอุุปกรณ์์
ทำำ�ความร้้อน
ความยาว (มม.)
อ้้างอิิงใน Aisi 304
อ้้างอิิงใน Incolloy 800
โหลดบนพื้้�นผิิว
กำำ�ลัังไฟฟ้้าของอุุปกรณ์์
ทำำ�ความร้้อน
ความยาว (มม.)
อ้้างอิิงใน Aisi 304
อ้้างอิิงใน Incolloy 800

5 วััตต์์/ซม.²

10kW

2kW

3kW

4kW

250
450
650
850
9RSU280C10052325 9RSU280C20052345 9RSU280C30052365 9RSU280C40052385
9RSU288C10052325 9RSU288C20052345 9RSU288C30052365 9RSU288C40052385
10 วััตต์์/ซม.²
2kW

3kW

4kW

6kW

250
350
450
650
9RSU280C200A2325 9RSU280C300A2335 9RSU280C400A2345 9RSU280C600A2365
9RSU288C200A2325 9RSU288C300A2335 9RSU288C400A2345 9RSU288C600A2365

*ข้ ้อต่่อ M45 แทนที่่� C ด้ ้วย D
**มีีกล่่องใส่่ แทนที่่� U2 ด้ ้วย UB
***ข้ ้อต่่อ Aisi 304 แบบเติิมอีีพ็อ
็ กซี่่� แทนที่่� SU ด้ ้วย SV

น็็อต

อ้้างอิิงของอุุปกรณ์์เสริิมที่่�มีีให้้เลืือก
� แยก):
� อ
(ไม่่รวมอยู่่�ในผลิิตภััณฑ์์ ต้้องสั่่งซื้้
เกลีียว
ทองเหลืือง
AISI304
AISI316

ปะเก็็น

1.5 นิ้้�ว
9BRRA3000ELH303A
9BRRA3000ELH006A
9BRRA3000ELH203A
เกลีียว
NBR
ไฟเบอร์์
PTFE

M45x200
9BRRA3000ELH305A
9BRRA3000ELH049A
9BRRA3000ELH205A
1.5 นิ้้�ว - M45x200
9BRJ03000ELH205A
9BRJ03000ELH007A
9BRJ03000ELH033A

อุุปกรณ์์เสริิมและภาพเขีียนอื่่น
� : ดููส่ว่ นสุุดท้ ้ายของแคตตาล็็อกนี้้�

Cat22-4-5-12

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
ฮีต

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
ฮีต
ี เตอร์์แบบจุ่่�มทำำ�จากเหล็็กสแตนเลสทั้งตััว
ฮีต
้�
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน
่� มทิิก ข้้อต่่อทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส
แบบปิ่่� น 3 ขา ผ่่านการเชื่อ
(ไม่่บััดกรีีแข็็ง) พร้้อมเกลีียว BSPP ทรงกระบอกขนาด 1.5 นิ้้�ว,
M45x2
ประเภท 9RSU3
ดอกสกััดขนาด

13mm

M4

Hex.
58mm

12mm
6xM4

20mm
1-1/2"(BSPP)
M45X2

Ø44mm
30.5mm

Ø7xØ8mm

Ø8mm
L
34mm

พร้อมข้อต่อ BSPP ขนาด 1.5 นิว้ และ M42x2
พร้อมข้อต่อ BSPP ขนาด 1.5 นิว้ หรือ M45x2
ี เตอร์์แบบจุ่่�มทำำ�จากเหล็็กสแตนเลสทั้้�งตััวออกแบบมาเพื่่อ
้
การใช้ง้ านหลััก: ฮีต
� การใช้งานด้
้านการให้ ้ความร้ ้อนกัับของเหลวใน
ั กรรม หรืืออาหาร รวมถึึงการใช้งานในสภาพแวดล้
้
่� มทิิก
แวดวงวิิทยาศาสตร์์, การแพทย์์, เภสัช
้อมที่่ก่
� อ
่ ให้ ้เกิิดการกััดกร่่อน เชื่อ
ั สกั
ทั้้�งหมดโดยไม่่ชุบ
ุ แม้ ้แต่่น้ ้อย ของเหลวสัมผั
ั บ
ั เหล็็กสแตนเลสเท่่านั้้น
�
มาพร้ ้อมกัับความหนาแน่่นของโหลดบนพื้้�นผิิว 2 ค่่าตามมาตรฐาน ได้ ้แก่่ 5 วััตต์์/ซม.² และ 10 วััตต์์/ซม.² (ค่่าอื่น
่� มีีให้ ้ตาม
คำำ�ขอ) ดููข้ ้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิคเพื่่อ
� เลืือกค่่าโหลดบนพื้้�นผิิวที่่เ� หมาะสมที่่สุ
� ด
ุ
ี เตอร์์เหล่่านี้้ไ� ด้ ้ในแคตตาล็็อก N°11 ของเรา
สามารถดููเอกสารประกอบของฮีต
ี
้ านศููนย์์กลาง 8 มม. ใน AISI 304 หรืือ Incolloy 800 (มีี AISI 316, AISI 321, Incolloy 825
วััสดุุของท่่อฮีตเตอร์์:
ขนาดเส้นผ่่
ตามคำำ�ขอ)
่� มทิิกแม้ ้อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน ของเหลวที่่ผ่
ั สกั
วััสดุุของข้้อต่่อ: ทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส เชื่อ
� า่ นการให้ ้ความร้ ้อนสัมผั
ั บ
ั เหล็็ก
สแตนเลสเท่่านั้้น
� วััสดุข
ุ องข้ ้อต่่อ AISI 304 สำ�ำ หรัับรุ่่�นที่่ใ� ช้ ้ AISI 304, AISI 321 และท่่อ Incolloy และวััสดุข
ุ องข้ ้อต่่อ AISI 316
้ อ AISI316 จำำ�หน่่ายแยกกัับปะเก็็นและน็็อต ดููอุป
สำ�ำ หรัับรุ่่�นที่่ใ� ช้ท่่
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง ข้ ้อต่่อเหล่่านี้้มีีรู
� สำ
ู �ำ หรัับเกลีียวขนาด M4
่� มต่่อ
เพื่่อ
� การประกอบเข้ ้ากัับกล่่องเชื่อ
เกลีียว: BSPP (ISO 228) ขนาด 1.5 นิ้้�ว, M45x2
้ านศููนย์์กลาง 8x7 มม. ทำำ�จากวััสดุเุ ดีียวกัันกัับอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน
เทอร์์โมเวล: ขนาดเส้นผ่่
่� มต่่ออุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน: สกรููเทอร์์มินั
การเชื่อ
ิ ล
ั ทำำ�จากเหล็็กสแตนเลสสำ�ำ หรัับสกรููขนาด M4, น็็อต และวงแหวนสวมเกลีียว
่� มต่่อสายดิิน: รููสำ�ำ หรัับเกลีียวขนาด M4
การเชื่อ
โซนไม่่จุ่ม
่� ความร้้อน: ขนาด 50 มม. รวมความยาวด้ ้านในข้ ้อต่่อแล้ ้ว
โหลดบนพื้้�นผิิว: 5 วััตต์์/ซม.² และ 10 วััตต์์/ซม.² ตามมาตรฐาน ส่ว่ นค่่าอื่น
่� มีีให้ ้ตามคำำ�ขอ
แรงดัันไฟฟ้้า: เฟสเดีียว 230-240 โวลต์์ (110-115 โวลต์์และ 380-400 โวลต์์ตามคำำ�ขอ)
� �ำ หรัับการสับ
ั เปลี่่ย
่� มต่่ออุุปกรณ์์
ตััวเลืือกเสริิมที่่� 1: ชุุดจััมเปอร์์ทองเหลืือง 4 ชิ้้นสำ
� นรููปดาว-สามเหลี่่ยมทั้้
�
ง� 3 เฟส หรืือการเชื่อ
�
ทำำ�ความร้ ้อน 3 ชิ้้นแบบขนานกัั
น
� ลงในข้ ้อต่่อเหล็็กสแตนเลสได้ ้ โดยการทำำ�เช่น
่ นี้้�จะช่ว่ ย
ตััวเลืือกเสริิมที่่� 2***: หากมีีการร้ ้องรอ เราสามารถเติิมอีีพ็อ
็ กซี่เ่� รซิ่่น
� ได้ ้อย่่างยอดเยี่่ยม
� สููง และอุุปกรณ์์
ปกป้้ องอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนจากความชื้้น
� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่อ
� สภาพแวดล้ ้อมมีีความชื้้น
� ๆ เป็็ นครั้้�งคราวเท่่านั้้น
ทำำ�ความร้ ้อนทำำ�งานช่ว่ งสั้้น
�

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-5-13

่ *
อ้้างอิิงหลัักกัับข้้อต่่อขนาด 1.5 นิ้้�ว *ใน Aisi 304 ไม่่มี ีกล่่องใส่*

โหลดบนพื้้�นผิิว
กำำ�ลัังไฟฟ้้าของอุุปกรณ์์
ทำำ�ความร้้อน
ความยาว (มม.)
อ้้างอิิงใน Aisi 304
อ้้างอิิงใน Incolloy 800
โหลดบนพื้้�นผิิว
กำำ�ลัังไฟฟ้้าของอุุปกรณ์์
ทำำ�ความร้้อน
ความยาว (มม.)
อ้้างอิิงใน Aisi 304
อ้้างอิิงใน Incolloy 800

5 วััตต์์/ซม.²

10kW

2kW

3kW

4kW

250
450
650
850
9RSU280C10052325 9RSU280C20052345 9RSU280C30052365 9RSU280C40052385
9RSU288C10052325 9RSU288C20052345 9RSU288C30052365 9RSU288C40052385
10 วััตต์์/ซม.²
2kW

3kW

4kW

6kW

250
350
450
650
9RSU280C200A2325 9RSU280C300A2335 9RSU280C400A2345 9RSU280C600A2365
9RSU288C200A2325 9RSU288C300A2335 9RSU288C400A2345 9RSU288C600A2365

*ข้ ้อต่่อ M45 แทนที่่� C ด้ ้วย D
**มีีกล่่องใส่่ แทนที่่� U2 ด้ ้วย UB
***ข้ ้อต่่อ Aisi 304 แบบเติิมอีีพ็อ
็ กซี่่� แทนที่่� SU ด้ ้วย SV

่� มต่่อรููปดาว 3 เฟส 400 โวลต์์
การต่่อสายไฟเฟสเดีียว 230 โวลต์์ และการเชื่อ

4

3

2
R1
1
230V

N
2

R2

5

R3

ปะเก็็น

R2
5

R3

R1

1

6

6

400V

ตำ�แหน่งของจัมเปอร์ใน 3 เฟส 380-400 โวลต์

อ้้างอิิงของอุุปกรณ์์เสริิมที่่�มีีให้้เลืือก
� แยก):
� อ
(ไม่่รวมอยู่่�ในผลิิตภััณฑ์์ ต้้องสั่่งซื้้
เกลีียว
ทองเหลืือง
AISI304
AISI316
เกลีียว
NBR
ไฟเบอร์์
PTFE

1.5 นิ้้�ว
9BRRA3000ELH303A
9BRRA3000ELH006A
9BRRA3000ELH203A
1.5 นิ้้�ว - M45x200
9BRJ03000ELH205A
9BRJ03000ELH007A
9BRJ03000ELH033A

M45x200
9BRRA3000ELH305A
9BRRA3000ELH049A
9BRRA3000ELH205A
จััมเปอร์์

9BRCO1SE4ELH001A

อุุปกรณ์์เสริิมและภาพเขีียนอื่่น
� : ดููส่ว่ นสุุดท้ ้ายของแคตตาล็็อกนี้้�

Cat22-4-5-14

N
L1
L2
L3

L1

ตำ�แหน่งของจัมเปอร์ในเฟสเดียว 220-240 โวลต์

น็็อต

4

3

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
ฮีต

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
ฮีต

้�
ี เตอร์์แบบจุ่่�มขนาดสั้นพิิเศษ
ฮีต
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อนแบบขด 3 ขา
ข้้อต่่อทำำ�จากทองเหลืืองบััดกรีีแข็็ง มีีเกลีียวขนาด 2.5 นิ้้�ว และ M77 x 2
ประเภท 9RBW3
ดอกสกััด
Hex.
ขนาด

90mm

M4
8mm

48mm

4xM4

20mm
Ø70mm
2-1/2"(BSPP)
M77x2

Ø7xØ8mm

L

Ø8mm

Ø64mm

ข้ ้อต่่อ BSPP ขนาด 2.5 นิ้้�ว และ M77x2

ข้ ้อต่่อ BSPP ขนาด 2.5 นิ้้�ว และ M77x2
่ ำ��ร้ ้อน และถัังบััฟเฟอร์์น้ำำ��ร้ ้อน ฮีต
ี เตอร์์เหล่่านี้้ม
การใช้ง้ านหลััก: การให้ ้ความร้ ้อนกัับของเหลว วงจรน้ำำ��ร้ ้อน ภาชนะใส่น้ำ
� อบกำำ�ลััง
ไฟฟ้้ าที่่จำ� �ำ เป็็ นสำ�ำ หรัับการให้ ้ความร้ ้อนกัับของเหลวเมื่่อ
� ระดัับความลึึกที่่มีีถู
� ก
ู จำำ�กััด
มาพร้ ้อมกัับความหนาแน่่นของโหลดบนพื้้�นผิิว 3 ค่่าตามมาตรฐาน ได้ ้แก่่ 2 วััตต์์/ซม.², 5 วััตต์์/ซม.² และ 10 วััตต์์/ซม.² ขอ
้
่ น้ำำ��มัันและไขมััน (ค่่าอื่น
แนะนำำ�ให้ ้ใช้โหลด
2 วััตต์์/ซม.² สำ�ำ หรัับการให้ ้ความร้ ้อนกัับผลิิตภััณฑ์์ที่เ�่ หนีียวข้ ้น เช่น
่� มีีให้ ้ตามคำำ�ขอ)
ดููข้ ้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิคเพื่่อ
� เลืือกค่่าโหลดบนพื้้�นผิิวที่่เ� หมาะสมที่่สุ
� ด
ุ
ี เตอร์์เหล่่านี้้ไ� ด้ ้ในแคตตาล็็อก N°11 ของเรา
สามารถดููเอกสารประกอบของฮีต
ี
้ านศููนย์์กลาง 8 มม. ใน AISI 304 หรืือ Incolloy 800 (มีี AISI 316, AISI 321, Incolloy 825
วััสดุุของท่่อฮีตเตอร์์:
ขนาดเส้นผ่่
ตามคำำ�ขอ)
วััสดุุของข้้อต่่อ: ท่่อชุุบทองเหลืือง จำำ�หน่่ายแยกกัับปะเก็็นและน็็อต ดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง ข้ ้อต่่อเหล่่านี้้มีีรู
� สำ
ู �ำ หรัับเกลีียวขนาด
่� มต่่อ
M4 เพื่่อ
� การประกอบเข้ ้ากัับกล่่องเชื่อ
เกลีียว: BSPP (ISO 228) ขนาด 2.5 นิ้้�ว, M77x2
้ านศููนย์์กลาง 7x8 มม. ทำำ�จากวััสดุเุ ดีียวกัันกัับอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน
เทอร์์โมเวล: ขนาดเส้นผ่่
่� มต่่ออุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน: สกรููเทอร์์มินั
การเชื่อ
ิ ล
ั ทำำ�จากเหล็็กสแตนเลสสำ�ำ หรัับสกรููขนาด M4, น็็อต และวงแหวนสวมเกลีียว
่� มต่่อสายดิิน: รููสำ�ำ หรัับเกลีียวขนาด M4
การเชื่อ
โซนไม่่จุ่ม
่� ความร้้อน: ขนาด 60 มม. รวมความยาวด้ ้านในข้ ้อต่่อแล้ ้ว
โหลดบนพื้้�นผิิว: 2 วััตต์์/ซม.², 5 วััตต์์/ซม.² และ 10 วััตต์์/ซม.² ตามมาตรฐาน ส่ว่ นค่่าอื่น
่� มีีให้ ้ตามคำำ�ขอ
แรงดัันไฟฟ้้า: เฟสเดีียว 230-240 โวลต์์ (110-115 โวลต์์และ 380-400 โวลต์์ตามคำำ�ขอ)
� �ำ หรัับการสับ
ั เปลี่่ย
่� มต่่ออุุปกรณ์์
ตััวเลืือกเสริิม: ชุุดจััมเปอร์์ทองเหลืือง 4 ชิ้้นสำ
� นรููปดาว-สามเหลี่่ยมทั้้
�
ง� 3 เฟส หรืือการเชื่อ
�
ทำำ�ความร้ ้อน 3 ชิ้้นแบบขนานกัั
น

่ *
อ้้างอิิงหลัักกัับข้้อต่่อขนาด 2.5 นิ้้�ว *ไม่่มี ีกล่่องใส่*

กำำ�ลัังไฟฟ้้าสุุทธิิ
ความยาว (มม.)
อ้้างอิิงใน Aisi 304
อ้้างอิิงใน Incolloy 800

2 วััตต์์/ซม.²
1.8 Kw
290
9RBW380H18022329
9RBW388H18022329

5 วััตต์์/ซม.²
4.5 Kw
290
9RBW380H45052329
9RBW388H45052329

10 วััตต์์/ซม.²
9 Kw
290
9RBW380H900A2329
9RBW388H9005A329

*ข้ ้อต่่อ M77 แทนที่่� C ด้ ้วย D
**มีีกล่่องใส่่ แทนที่่� W3 ด้วย
้ WC

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-5-15

่� มต่่อรููปดาว 3 เฟส 400 โวลต์์
การต่่อสายไฟเฟสเดีียว 230 โวลต์์ และการเชื่อ

3

3

4

4

3

3

2

5

5

2

2

N

L1

4

4

5

2

2

L2

2

6

1

6

L1

1

230V

ตำำ�แหน่่งของจััมเปอร์์ในเฟสเดีียว 220-240 โวลต์์

น็็อต

6

1

1

N

400V

ตำำ�แหน่่งของจััมเปอร์์ใน 3 เฟส 380-400 โวลต์์

อ้้างอิิงของอุุปกรณ์์เสริิมที่่�มีีให้้เลืือก
� แยก):
� อ
(ไม่่รวมอยู่่�ในผลิิตภััณฑ์์ ต้้องสั่่งซื้้
เกลีียว
ทองเหลืือง
AISI304
AISI316
ปะเก็็น
เกลีียว
NBR
ไฟเบอร์์
PTFE

2.5 นิ้้�ว
9BRRA3000ELH314A
9BRRA3000ELH142A
9BRRA3000ELH214A
2.5 นิ้้�ว - M77x2
9BRJ03000ELH201A
9BRJ03000ELH030A
9BRJ03000ELH036A

M77x2
9BRRA3000ELH306A
9BRRA3000ELH150A
9BRRA3000ELH206A
จััมเปอร์์ขนาด 2.5 มม.²

9BRDS1SE4ELH001A

อุุปกรณ์์เสริิมและภาพเขีียนอื่่น
� : ดููส่ว่ นสุุดท้ ้ายของแคตตาล็็อกนี้้�

Cat22-4-5-16

L3

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
ฮีต

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
ฮีต

้�
ี เตอร์์แบบจุ่่�มขนาดสั้นพิิเศษทำำ
ฮีต
�จากเหล็็กสแตนเลสทั้งตััว
้�
่� มทิิก
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อนแบบขด 3 ขา ผ่่านการเชื่อ
ข้้อต่่อทำำ�จากเหล็็ก สแตนเลส (ไม่่บััดกรีีแข็็ง) พร้้อมเกลีียวทรงกระบอก
ขนาด 2.5 นิ้้�ว และ M77×2
ประเภท 9RSW3
ดอกสกััดขนาด

Hex.
90mm

M4

6xM4

12mm

20mm
Ø70mm
2-1/2"(BSPP)
M77x2

48mm

Ø7xØ8mm

L

Ø8mm

Ø64mm

ข้ ้อต่่อ BSPP ขนาด 2.5 นิ้้�ว และ M77x2

ข้ ้อต่่อ BSPP ขนาด 2.5 นิ้้�ว และ M77x2
่ ำ��ร้ ้อน และถัังบััฟเฟอร์์น้ำำ��ร้ ้อน ฮีต
ี เตอร์์เหล่่านี้้ม
การใช้ง้ านหลััก: การให้ ้ความร้ ้อนกัับของเหลว วงจรน้ำำ��ร้ ้อน ภาชนะใส่น้ำ
� อบกำำ�ลััง
ไฟฟ้้ าที่่จำ� �ำ เป็็ นสำ�ำ หรัับการให้ ้ความร้ ้อนกัับของเหลวเมื่่อ
� ระดัับความลึึกที่่มีีถู
� ก
ู จำำ�กััด
มาพร้ ้อมกัับความหนาแน่่นของโหลดบนพื้้�นผิิว 3 ค่่าตามมาตรฐาน ได้ ้แก่่ 2 วััตต์์/ซม.², 5 วััตต์์/ซม.² และ 10 วััตต์์/ซม.² ขอ
้
่ น้ำำ��มัันและไขมััน (ค่่าอื่น
แนะนำำ�ให้ ้ใช้โหลด
2 วััตต์์/ซม.² สำ�ำ หรัับการให้ ้ความร้ ้อนกัับผลิิตภััณฑ์์ที่เ่� หนีียวข้ ้น เช่น
่� มีีให้ ้ตามคำำ�ขอ)
ดููข้ ้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิคเพื่่อ
� เลืือกค่่าโหลดบนพื้้�นผิิวที่่เ� หมาะสมที่่สุ
� ด
ุ
ี เตอร์์เหล่่านี้้ไ� ด้ ้ในแคตตาล็็อก N°11 ของเรา
สามารถดููเอกสารประกอบของฮีต
ี เตอร์์: ขนาดเส้นผ่่
้ านศููนย์์กลาง 8 มม. ใน AISI 304 หรืือ Incolloy 800 (มีี AISI 316, AISI 321, Incolloy 825
วััสดุุของท่่อฮีต
ตามคำำ�ขอ)
วััสดุุของข้้อต่่อ: ท่่อชุุบทองเหลืือง จำำ�หน่่ายแยกกัับปะเก็็นและน็็อต ดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง ข้ ้อต่่อเหล่่านี้้มีีรู
� สำ
ู �ำ หรัับเกลีียวขนาด
่� มต่่อ
M4 เพื่่อ
� การประกอบเข้ ้ากัับกล่่องเชื่อ
เกลีียว: BSPP (ISO 228) ขนาด 2.5 นิ้้�ว, M77x2
้ านศููนย์์กลาง 8x7 มม. ทำำ�จากวััสดุเุ ดีียวกัันกัับอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน
เทอร์์โมเวล: ขนาดเส้นผ่่
่� มต่่ออุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน: สกรููเทอร์์มินั
การเชื่อ
ิ ล
ั ทำำ�จากเหล็็กสแตนเลสสำ�ำ หรัับสกรููขนาด M4, น็็อต และวงแหวนสวมเกลีียว
่� มต่่อสายดิิน: รููสำ�ำ หรัับเกลีียวขนาด M4
การเชื่อ
โซนไม่่จุ่ม
่� ความร้้อน: ขนาด 60 มม. รวมความยาวด้ ้านในข้ ้อต่่อแล้ ้ว
โหลดบนพื้้�นผิิว: 2 วััตต์์/ซม.², 5 วััตต์์/ซม.² และ 10 วััตต์์/ซม.² ตามมาตรฐาน ส่ว่ นค่่าอื่น
่� มีีให้ ้ตามคำำ�ขอ
แรงดัันไฟฟ้้า: เฟสเดีียว 230-240 โวลต์์ (110-115 โวลต์์และ 380-400 โวลต์์ตามคำำ�ขอ)
� �ำ หรัับการสับ
ั เปลี่่ย
่� มต่่ออุุปกรณ์์
ตััวเลืือกเสริิม: ชุุดจััมเปอร์์ทองเหลืือง 4 ชิ้้นสำ
� นรููปดาว-สามเหลี่่ยมทั้้
�
ง� 3 เฟส หรืือการเชื่อ
�
ทำำ�ความร้ ้อน 3 ชิ้้นแบบขนานกัั
น

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-5-17

่ *
อ้้างอิิงหลัักกัับข้้อต่่อขนาด 2.5 นิ้้�ว *ไม่่มี ีกล่่องใส่*
2 วััตต์์/ซม.²
1.8 Kw
290
9RBW380H18022329
9RBW388H18022329

กำำ�ลัังไฟฟ้้าสุุทธิิ
ความยาว (มม.)
อ้้างอิิงใน Aisi 304
อ้้างอิิงใน Incolloy 800

5 วััตต์์/ซม.²
4.5 Kw
290
9RBW380H45052329
9RBW388H45052329

10 วััตต์์/ซม.²
9 Kw
290
9RBW380H900A2329
9RBW388H9005A329

*ข้ ้อต่่อ M77 แทนที่่� C ด้ ้วย D
**มีีกล่่องใส่่ แทนที่่� W3 ด้ ้วย WC

่� มต่่อรููปดาว 3 เฟส 400 โวลต์์
การต่่อสายไฟเฟสเดีียว 230 โวลต์์ และการเชื่อ

3

3

4

4

3

3

2

5

5

2

N

2

L1

4

4

5

2

2

L2

2

6

1

6

L1

1

230V

ตำำ�แหน่่งของจััมเปอร์์ในเฟสเดีียว 220-240 โวลต์์

น็็อต

6

1

1

N

400V

ตำำ�แหน่่งของจััมเปอร์์ใน 3 เฟส 380-400 โวลต์์

อ้้างอิิงของอุุปกรณ์์เสริิมที่่�มีีให้้เลืือก
� แยก):
� อ
(ไม่่รวมอยู่่�ในผลิิตภััณฑ์์ ต้้องสั่่งซื้้
เกลีียว
ทองเหลืือง
AISI304
AISI316
ปะเก็็น
เกลีียว
NBR
ไฟเบอร์์
PTFE

2.5 นิ้้�ว
9BRRA3000ELH314A
9BRRA3000ELH142A
9BRRA3000ELH214A
2.5 นิ้้�ว - M77x2
9BRJ03000ELH201A
9BRJ03000ELH030A
9BRJ03000ELH036A

M77x2
9BRRA3000ELH306A
9BRRA3000ELH150A
9BRRA3000ELH206A
จััมเปอร์์ขนาด 2.5 มม.²

9BRDS1SE4ELH001A

อุุปกรณ์์เสริิมและภาพเขีียนอื่่น
� : ดููส่ว่ นสุุดท้ ้ายของแคตตาล็็อกนี้้�

Cat22-4-5-18

L3

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
ฮีต

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่ว่ นที่่� 6
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อม
ฮีต
่� มต่่อพลาสติิก
กล่่องเชื่อ

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-6-1

Cat22-4-6-2

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่อพลาสติิก
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต

่� มต่่อ PA66 ขนาด 48 x 48 x 50 มม.
ี
ฮีตเตอร์์แบบจุ่่�
มพร้้อมกล่่องเชื่อ
และเกลีียว BSPP 1 นิ้้�ว
ประเภท 9ST1
50mm
ดอกสกััด
ขนาด
Hex.44mm

6mm
18mm

1"(BSPP)

L

Ø8mm
Max. 30mm
PG11
15.5mm

≈26mm

N

48mm

30mm

L

48mm

การใช้ง้ านหลััก: การทำำ�ความร้ ้อนของเหลว วงจรระบบน้ำำ��ร้ ้อน ภาชนะที่่มีีถั
� งั บััฟเฟอร์์
้ านศููนย์์กลาง 8 มม. 230V 2 ชิ้้น
� เชื่อ
่� มต่่อกัันแบบขนาน การเชื่อ
่� มต่่อแบบอนุุกรมของอุุปกรณ์์
มีีอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนขนาดเส้นผ่่
้
เหล่่านี้้อ
� นุุญาตให้ ้ใช้งานได้
้ใน 115V
ี เตอร์์แบบจุ่่�มเหล่่านี้้มีีข
่� มต่่อ
ฮีต
� นาดเล็็กที่่สุ
� ด
ุ พร้ ้อมกล่่องเชื่อ
ี เตอร์์เหล่่านี้้ถู
่� มต่่อในตััวเพื่่อ
ฮีต
� ก
ู ออกแบบด้ ้วยบล็็อกการเชื่อ
� การเดิินสายไฟที่่ง่� ายขึ้้
่
น
�
เนื่่อ
� งจากมีีขนาดเล็็กทำำ�ให้ ้ไม่่สามารถมีีเทอร์์โมสตััทภายในได้ ้
พบได้ ้ใน:
- ระดัับกำำ�ลัังมาตรฐาน 5 ระดัับ 500 วััตต์์, 1 กิิโลวััตต์์, 1.5 กิิโลวััตต์์, 2 กิิโลวััตต์์, 3 กิิโลวััตต์์
- ความหนาแน่่นของพื้้�นผิิวโหลดสองประเภท 5W/cm² and 10W/cm² ดููข้ ้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิคเพื่่อ
� ปรัับความเหมาะสมของ
พื้้�นผิิวโหลด
ี เตอร์์: AISI 304 หรืือ Incolloy 800 (มีี AISI 316, AISI 321, Incolloy 825 ตามคำำ�ขอ) ขนาดเส้นผ่่
้ าน
วััสดุุของท่่อฮีต
ศููนย์์กลาง 8 มม.
่� มทิิกหรืือบััดกรีีแข็็งตามคำำ�ขอ)
วััสดุุของข้้อต่่อ: ทองเหลืือง ไม่่หมุุน บััดกรีีแข็็งบนท่่อ (มีีรุ่่�น AISI 304 หรืือ AISI 316 รุ่่�นเชื่อ
้
ยึึดโดยไม่่ใช้ปะเก็็
นและน็็อต ดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง
เกลีียว: BSPP 1 นิ้้�ว (ISO 228)
ฝาครอบ: PA66 สีีดำำ�ขนาด 48 x 48 x 50 มม. เสริิมใยแก้ว้
ระดัับการป้้องกัันน้ำำ�และฝุ่่�น:
�
IP54
เคเบิิลแกลนด์์ PG11, PA66 มีีทองเหลืืองชุุบนิิกเกิิลให้ ้ตามคำำ�ขอ
เทอร์์โมเวลล์์: ไม่่มีีในประเภทเหล่่านี้้�
่� มต่่ออุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน: บล็็อคเชื่อ
่� มต่่อพลาสติิกในตััว ขั้้�ว 3 สกรูู ขนาด 2.5มม.²
การเชื่อ
พื้้�นที่่�ที่่�ไม่่จุ่ม
่� ลงส่ว่ นทำำ�ความร้้อน: 50 มม.
พื้้�นผิิวโหลด: มาตรฐาน 5W/cm² หรืือ 10W/cm² มีีค่่าอื่น
่� ตามคำำ�ขอ
แรงดัันไฟฟ้้า: 220-240V เฟสเดีียว (เดิินสายแบบขนาน) หรืือ 115V (เดิินสายแบบอนุุกรม)
� านั้้น
ตััวเลืือก: เฉพาะอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนหนึ่่�งชิ้้นเท่่
�

หมายเลขอ้้างอิิงหลััก

กำำ�ลัังไฟ
ความยาว (มม.)

500 วััตต์์
135

5 วััตต์์/ซม.²
1 กิิโลวััตต์์
240

1.5 กิิโลวััตต์์
340

1 กิิโลวััตต์์
135

10 วััตต์์/ซม.²
2 กิิโลวััตต์์
240

3 กิิโลวััตต์์
340

หมายเลขอ้้างอิิง
9ST1A310005B8130 9ST1A310010B8240 9ST1A310015B8340 9ST1A310010B8130 9ST1A310020B8240 9ST1A310030B8340
AISI 304
หมายเลขอ้้างอิิง
9ST1A310005BK130 9ST1A310010BK240 9ST1A310015BK340 9ST1A310010BK130 9ST1A310020BK240 9ST1A310030BK340
Incolloy 800

หมายเลขอ้้างอิิงของอุุปกรณ์์เสริิมในตััวเลืือก
�
(ไม่่ได้้รวมในรายการผลิิตภััณฑ์์ ต้้องสั่่งแยกต่่
างหาก):

น็็อต 1 นิ้้�ว
ทองเหลืือง
9BBRA3000ELH047A
9BBRA3000ELH257A
AISI 304
9BBRA3000ELH258A
AISI 316

ดููที่ส่
่� ว่ นสุุดท้ายของแคตตาล็็
้
อกนี้้�หากต้องการดูู
้
อุป
ุ กรณ์์เสริิมและภาพแบบร่่างอื่่น
� ๆ

ติดต่อเรา

NBR
้
เส้นใย
Viton

ปะเก็็น
9BRJO3000ELH210A
9BRJO3000ELH209A
9BBJO3000000005A

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-6-3

้ านศููนย์ ์กลาง
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมฝาครอบแบบกลม ขนาดเส้นผ่่
ฮีต
58 × 75 มม. ข้้อต่่อขนาด 1.25 นิ้้�ว, 1.5 นิ้้�ว, M45x2 ประเภท 9ST2
75mm
48mm
Ø59mm

Hex.
58mm
1-1/4"(BSPP)
1-1/2"(BSPP)
M45X2
ดอกสกััดขนาด

8mm
18mm

L

Ø8mm

M20X1.5

10.5mm

N L1

21mm

≈26mm

L2 L3

52mm

การใช้ง้ านหลััก: การทำำ�ความร้ ้อนของเหลว วงจรระบบน้ำำ��ร้ ้อน ภาชนะที่่มีีถั
� งั บััฟเฟอร์์
ี เตอร์์แบบจุ่่�มเหล่่านี้้มีีข
่� มต่่อและอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน 3 ชิ้้น
� ฮีต
ี เตอร์์เหล่่านี้้ถู
ฮีต
� นาดเล็็กที่่สุ
� ด
ุ ที่่มา
� พร้ ้อมกล่่องเชื่อ
� ก
ู ออกแบบด้ ้วย
่� มต่่อในตััวเพื่่อ
บล็็อกการเชื่อ
� การเดิินสายไฟที่่ง่� ายขึ้้
่
น
� เนื่่อ
� งจากมีีขนาดเล็็กทำำ�ให้ ้ไม่่สามารถมีีเทอร์์โมสตััทภายในได้ ้
พบได้ ้ใน:
- ระดัับกำำ�ลัังมาตรฐาน 5 ระดัับ 1 กิิโลวััตต์์ - 1.5 กิิโลวััตต์์ - 2 กิิโลวััตต์์ - 3 กิิโลวััตต์์ - 4 กิิโลวััตต์์
- ข้ ้อต่่อ 3 ประเภท: ข้ ้อต่่อขนาด 1.25 นิ้้�ว, 1.5 นิ้้�ว และ M45x2
- ความหนาแน่่นของพื้้�นผิิวโหลดสองประเภท 5W/cm² and 10W/cm² ดููข้ ้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิคเพื่่อ
� ปรัับความเหมาะสมของ
พื้้�นผิิวโหลด
ี เตอร์์: อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน 3 ชิ้้น
� ทำำ�จาก AISI 304 หรืือ Incolloy 800 (มีี AISI 316, AISI 321, Incolloy 825
วััสดุุของท่่อฮีต
้ านศููนย์์กลาง 8 มม.
ตามคำำ�ขอ) ขนาดเส้นผ่่
่� มทิิกหรืือบััดกรีีแข็็งตามคำำ�ขอ)
วััสดุุของข้้อต่่อ: ทองเหลืือง ไม่่หมุุน บััดกรีีแข็็งบนท่่อ (มีีรุ่่�น AISI 304 หรืือ AISI 316 รุ่่�นเชื่อ
้
ยึึดโดยไม่่ใช้ปะเก็็
นและน็็อต ดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง
เกลีียว: BSPP 1.25 นิ้้�ว และ 1.5 นิ้้�ว (ISO 228) และเกลีียวเมตริิก M45x2
้ านศููนย์์กลาง 58 มม. × 75 มม. เสริิมใยแก้ว้ พร้ ้อมปะเก็็น เปิิ ดด้ ้วยสกรูู M4 ตรงกลาง
ฝาครอบ: PA66 สีีดำำ�ขนาดเส้นผ่่
้ ต้ ้องเข้ ้าถึึง
โดยที่่ผู้้�
� ใช้ไม่่
ระดัับการป้้องกัันน้ำำ�และฝุ่่�น:
�
IP54
เคเบิิลแกลนด์์ M20, PA66 มีีทองเหลืืองชุุบนิิกเกิิลให้ ้ตามคำำ�ขอ
เทอร์์โมเวลล์์: ตามคำำ�ขอ
่� มต่่ออุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน: ขั้้�วที่่มีีส
์ �ำ หรัับเฟสเดีียว/3 เฟส
การเชื่อ
� กรูู น็็อต และแหวนรองทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส สายสวิิตช์สำ
่� มต่่อกัับบล็็อกการเชื่อ
่� มต่่อในตััว 5 ทิิศทาง สำ�ำ หรัับสายไฟได้ ้ถึึง 2.5 มม.²
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนถููกเชื่อ
ตะแกรงรอง: ตะแกรง AISI 304 2 อัันขึ้้�นไป โดยแต่่ละอัันมีีความยาวตั้้�งแต่่ 400 ถึึง 600 มม.
พื้้�นที่่�ที่่�ไม่่จุ่ม
่� ลงส่ว่ นทำำ�ความร้้อน: 50 มม.
พื้้�นผิิวโหลด: มาตรฐาน 5W/cm² หรืือ 10W/cm² มีีค่่าอื่น
่� ตามคำำ�ขอ
่� มต่่อแบบดาวกัับสายไฟกลาง)
แรงดัันไฟฟ้้า: 220-240V เฟสเดีียวหรืือ 3 เฟส 380-400V (เชื่อ
ตััวแปรตามคำำ�ขอ:
� านั้้น
- อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน 1 หรืือ 2 ชิ้้นเท่่
�
- ข้ ้อต่่อทองเหลืือง M45x2
3

R1
1
230V

5

R3
6

4
R2
5

R1 R3
1

6

L1
400V

ตำำ�แหน่่งของสายรััด 220-240V เฟสเดีียว
Cat22-4-6-4

3

N
2

R2

2

การเดิินสายไฟ

4

ติดต่อเรา

N
L1
L2
L3

ตำำ�แหน่่งของสายรััด 380-400V 3 เฟส
เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่อพลาสติิก
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่อพลาสติิก
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต
หมายเลขอ้้างอิิงหลััก

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 5 วััตต์์/ซม², 1.5 นิ้้�ว*

กำำ�ลัังไฟ
1 กิิโลวััตต์์
1.5 กิิโลวััตต์์
2 กิิโลวััตต์์
3 กิิโลวััตต์์
4 กิิโลวััตต์์
ความยาว (มม.)
170
240
300
440
570
หมายเลขอ้้างอิิงใน
9ST2A5E0010U8170 9ST2A5E0015U8240 9ST2A5E0020U8300 9ST2A5E0030U8440 9ST2A5E0040U8570
AISI 304
หมายเลขอ้้างอิิงใน
9ST2A5E0010UK170 9ST2A5E0015UK240 9ST2A5E0020UK300 9ST2A5E0030UK440 9ST2A5E0040UK570
Incolloy 800

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 10 วััตต์์/ซม², 1.5 นิ้้�ว*

กำำ�ลัังไฟ
1 กิิโลวััตต์์ **
1.5 กิิโลวััตต์์
2 กิิโลวััตต์์
3 กิิโลวััตต์์
4 กิิโลวััตต์์
ความยาว (มม.)
135
135
170
240
300
หมายเลขอ้้างอิิงใน
9ST2A5E0010BK130 9ST2A5E0015U8130 9ST2A5E0020U8170 9ST2A5E0030U8240 9ST2A5E0040U8300
AISI 304
หมายเลขอ้้างอิิงใน
9ST2A5E0010BK130 9ST2A5E0015UK130 9ST2A5E0020UK170 9ST2A5E0030UK240 9ST2A5E0040UK300
Incolloy 800
* ข้ ้อต่่อทองเหลืืองขนาด 1.25 นิ้้�ว แทนที่่ข
� นาด 1.5 นิ้้�ว เปลี่่ย
� นหมายเลขอ้ ้างอิิงจาก A5 เป็็ น A4 ข้ ้อต่่อทองเหลืือง M45x2 แทนที่่ข
� นาด 1.5 นิ้้�ว เปลี่่ย
� น
หมายเลขอ้ ้างอิิงจาก A5 เป็็ น A9
** รุ่่�นนี้้�มีีอุป
ุ กรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนเพีียง 2 ตััว

น็็อต

ปะเก็็น

หมายเลขอ้้างอิิงของอุุปกรณ์์เสริิมในตััวเลืือก
�
(ไม่่ได้้รวมในรายการผลิิตภััณฑ์์ ต้้องสั่่งแยกต่่
างหาก):
เกลีียว
ทองเหลืือง
AISI304
AISI316

1.25 นิ้้�ว
1.5 นิ้้�ว
9BRRA3000ELH302A 9BRRA3000ELH303A
9BRRA3000ELH032A 9BRRA3000ELH006A
9BRRA3000ELH202A 9BRRA3000ELH203A

เกลีียว
NBR
้
เส้นใย
PTFE

1.25 นิ้้�ว
9BRJ03000ELH206A
9BRJ03000ELH052A
9BRJ03000ELH032A

M45x200
9BRRA3000ELH305A
9BRRA3000ELH049A
9BRRA3000ELH205A
1.5 นิ้้�ว - M45x200
9BRJ03000ELH205A
9BRJ03000ELH007A
9BRJ03000ELH033A

ดููที่ส่
่� ว่ นสุุดท้ ้ายของแคตตาล็็อกนี้้�หากต้องการดูู
้
อุป
ุ กรณ์์เสริิมและภาพแบบร่่างอื่่น
� ๆ

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-6-5

้ านศููนย์ ์กลาง
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมฝาครอบพลาสติิกขนาดเส้นผ่่
ฮีต
100 มม. × 100 มม. ข้้อต่่อขนาด 1.25 ถึึง 2 นิ้้�ว มีีหรืือไม่่มี ี
เทอร์์โมสตััทประเภท 9ST6
Ø41mm
17.3mm

8G

8G
100mm

100mm
2.5mm²
(x6)

100mm
2.5mm²
(x6)

8mm
ดอกสกััด
ขนาด
Hex.58mm

18mm

1-1/4"(BSPP)
1-1/2"(BSPP)
2"(BSPP)
M45X2

Ø41mm
17.3mm

20mm

Ø100mm

100mm
2.5mm²
(x6)

100mm
2.5mm²
(x6)

M20X1.5

Ø100mm

M20X1.5

40 3
5

≈26mm
97mm

ไม่มเี ทอร์โมสตัท

30

25
20

4

30 25

15

10

20

40mm

7mm

M25 Cap
8C

8C
Ø8mm L

M20X1.5

7mm

M25 Cap

≈26mm
97mm

Ø100mm
35
40

15
10

0

≈26mm
97mm

้ เดียวและ 3 ขัว
้
เทอร์โมสตัทแบบขัว
้ เดียวและ 3 เทอร์โมสตัทแบบขัว
ขัว
้ พร้อมลูกบิดหมุนปรับด้านนอก พร้อมลูกบิดหมุนปรับด้านใน เข้า
(ตัวเลือก)
ถึงฝาปิด M25 (มาตรฐาน)

การใช้ง้ านหลััก: การทำำ�ความร้ ้อนของเหลว วงจรระบบน้ำำ��ร้ ้อน ภาชนะที่่มีีถั
� งั บััฟเฟอร์์
ี เตอร์์เหล่่านี้้สามารถติ
ฮีต
�
ด
ิ ตั้้�งกัับอุุปกรณ์์ชนิด
ิ เดีียวกัับรุ่่�น 9ST5 (เทอร์์โมสตััท ลิิมิต
ิ เตอร์์ ไฟบอกสถานะ ฯลฯ) แต่่ฝาครอบ
พลาสติิกของเครื่่อ
� งทำำ�ความร้ ้อนเหล่่านี้้นั้้
� น
� สะดวกกว่่าสำ�ำ หรัับสภาพแวดล้ ้อมที่่มีี
� การกััดกร่่อน
พบได้ ้ใน:
- ระดัับกำำ�ลัังมาตรฐาน 6 ระดัับ 1 กิิโลวััตต์์ - 2 กิิโลวััตต์์ - 3 กิิโลวััตต์์ - 4 กิิโลวััตต์์ - 6 กิิโลวััตต์์ - 8 กิิโลวััตต์์
- ข้ ้อต่่อ 4 ประเภท: 1.25 นิ้้�ว, 1.5 นิ้้�ว M45x2 และ 2 นิ้้�ว
- ความหนาแน่่นของพื้้�นผิิวโหลดสองประเภท 5W/cm² and 10W/cm² ดููข้ ้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิคเพื่่อ
� ปรัับความเหมาะสมของ
พื้้�นผิิวโหลด
ี เตอร์์: AISI 304 หรืือ Incolloy 800 (มีี AISI 316, AISI 321, Incolloy 825 ตามคำำ�ขอ) ขนาดเส้นผ่่
้ าน
วััสดุุของท่่อฮีต
้ านศููนย์์กลาง 10 มม. ในรุ่่�นที่่มีี
ศููนย์์กลาง 8 มม. อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนขนาดเส้นผ่่
� ข้ ้อต่่อ 2 นิ้้�ว
่� มทิิกหรืือบััดกรีีแข็็ง
วััสดุุของข้้อต่่อ: ทองเหลืือง หมุุนบนตััวกล่่อง บััดกรีีแข็็งบนท่่อ (มีีรุ่่�น AISI 304 หรืือ AISI 316 รุ่่�นเชื่อ
้
ตามคำำ�ขอ) ยึึดโดยไม่่ใช้ปะเก็็
นและน็็อต ดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง
เกลีียว: BSPP (ISO 228) 1.25 นิ้้�ว, 1.5 นิ้้�ว M45x2 และ 2 นิ้้�ว
้ านศููนย์์กลาง 100 มม. × 100 มม. ปะเก็็นโฟมซิลิ
ิ โิ คน สกรููฝาครอบทำำ�จาก
ฝาครอบ: PA66 สีีดำำ�เสริิมใยแก้วขนาดเส้
้
นผ่่
เหล็็กสแตนเลสพร้ ้อมน็็อตล็็อค
ระยะการปรัับ: 30-90°C (85-195°F)
ระดัับการป้้องกัันน้ำำ�และฝุ่่�น:
�
น้ำำ��และฝุ่่� น: IP65, การป้้ องกัันแรงกระแทก: IK 8 (พร้ ้อมเคเบิิลแกลนด์์และปลั๊๊�ก M25
ที่่เ� ป็็ นโลหะ)
เคเบิิลแกลนด์์: M20, PA66 มีีทองเหลืืองชุุบนิิกเกิิลให้ ้ตามคำำ�ขอ
้ านศููนย์์กลาง 8 x 7 มม. ความยาว 135มม.
เทอร์์โมเวลล์์: ในรุ่่�นมาตรฐานมีีเทอร์์โมเวลล์์หนึ่่�งตััวใน AISI304 ขนาดเส้นผ่่
่� มต่่อไฟฟ้้า: ขั้้�วของฮีต
ี เตอร์์แบบท่่อกลมพร้ ้อมสกรููเหล็็กสแตนเลส น็็อตและแหวนรองเหล็็กสแตนเลส
การเชื่อ
สายสวิิตช์รุ่่�์ น 3 เฟส
่� มต่่อในตััว หน่่วยเฟสเดีียวมีีขนาด 3 x 2.5 มม.² และหน่่วย 3 เฟสมีีขนาด 5 x 2.5 มม.² มีีขั้้�วต่่อ
รุ่่�นที่่มีี
� เทอร์์โมสตััทมีีบล็็อคเชื่อ
สายดิิน M4 อีีกหนึ่่�งขั้้�ว
ตะแกรงรอง: ตะแกรง AISI 304 2 อัันขึ้้�นไป โดยแต่่ละอัันมีีความยาวตั้้�งแต่่ 400 ถึึง 600 มม.
พื้้�นที่่�ที่่�ไม่่จุ่ม
่� ลงส่ว่ นทำำ�ความร้้อน: 50 มม.
พื้้�นผิิวโหลด: มาตรฐาน 5W/cm² หรืือ 10W/cm² มีีค่่าอื่น
่� ตามคำำ�ขอ
่� มต่่อแบบดาวกัับสายไฟกลาง)
แรงดัันไฟฟ้้า: 220-240V เฟสเดีียวหรืือ 3 เฟส 380-400V (เชื่อ
ตััวเลืือกมาตรฐาน
- ลููกบิิดเทอร์์โมสตััทสามารถเข้ ้าถึึงได้ ้ภายใต้ ้ฝาครอบโดยปลั๊๊�กแบบถอดได้ ้ M25ปรัับได้ ้ตั้้�งแต่่ 30°C ถึึง 90°C (85-195°F)
เทอร์์โมสตััทเฟสเดีียวขนาด 230V สำ�ำ หรัับกำำ�ลัังไฟสููงถึึง 3 กิิโลวััตต์์ เทอร์์โมสตััท 3 เฟสสำ�ำ หรัับรุ่่�น 4 กิิโลวััตต์์ 6 กิิโลวััตต์์
และ 8 กิิโลวััตต์์
ตััวแปรตามคำำ�ขอ:
- เทอร์์โมสตััทอุณ
ุ หภููมิ ิ 4-40°C (40-105°F), 0-60°C (32-140°F), หรืือ 30-110°C (86-230°F)
็ เซอร์์ควบคุุมอิเิ ล็็กทรอนิิกส์ ์
- เอาท์์พุท
ุ เคเบิิลแกลนด์์เพิ่่�มเติิมสำ�ำ หรัับเซ็น
- เทอร์์โมสตััทพร้ ้อมลููกบิิดภายนอก
- ไฟแสดงสถานะ 1 หรืือ 2 ดวงพร้ ้อมสายไฟ
Cat22-4-6-6

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่อพลาสติิก
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่อพลาสติิก
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต
การเดิินสายไฟ

R1
R3

R3

R1

R1

R1
R2

R2

R3

R2

R3

θ

1 2 3 4 5

Line
เฟส
Phase

θ

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Neutral Ground
Neutre Terre

Line
เฟส
Phase

สายไฟกลาง ขั้้�วสายดิิน

220-240V เฟสเดีียว
(ไม่่มีีเทอร์์โมสตััท)

R2

Line1 Line2 Line3
สาย1
สาย2
สาย3
Phase1 Phase2 Phase3

Neutral Ground
Neutre Terre

สายไฟกลาง ขั้้�วสายดิิน

220-240V เฟสเดีียว
(มีีเทอร์์โมสตััทแบบขั้้�วเดีียว)

1 2 3 4 5

Line1 Line2 Line3
สาย1
สาย2
สาย3
Phase1 Phase2 Phase3

Neutral Ground
Neutre Terre

สายไฟกลาง ขั้้�วสายดิิน

380-400V 3 เฟส
(ไม่่มีีเทอร์์โมสตััท)

380-400V 3 เฟส
(มีีเทอร์์โมสตััทแบบ 3 ขั้้�ว)

หมายเลขอ้้างอิิงหลััก

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 5 วััตต์์/ซม², 1.5 นิ้้�ว* ไม่่มี ีเทอร์์โมสตััท
เส้้นผ่า่ นศููนย์ ์กลางของ
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน

Neutral Ground
Neutre Terre

สายไฟกลาง ขั้้�วสายดิิน

10 มม.
(2 นิ้้�วเท่่านั้น)
้�
8 กิิโลวััตต์์
880

8 มม.

กำำ�ลัังไฟ
1 กิิโลวััตต์์
2 กิิโลวััตต์์
3 กิิโลวััตต์์
4 กิิโลวััตต์์
6 กิิโลวััตต์์
ความยาว (มม.)
170
300
440
570
840
หมายเลขอ้้างอิิง 9ST6A5E1010U8170 9ST6A5E1020U8300 9ST6A5E1030U8440 9ST6A5E1040U8570 9ST6A5E1060U8840 9ST6A6E1080U1880
AISI 304
หมายเลขอ้้างอิิง 9ST6A5E1010UK170 9ST6A5E1020UK300 9ST6A5E1030UK440 9ST6A5E1040UK570 9ST6A5E1060UK840 9ST6A6E1000UL880
Incolloy 800

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 10 วััตต์์/ซม², 1.5 นิ้้�ว* ไม่่มี ีเทอร์์โมสตััท
เส้้นผ่า่ นศููนย์ ์กลางของ
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน

10 มม.
(2 นิ้้�วเท่่านั้น)
้�
8 กิิโลวััตต์์
450

8 มม.

กำำ�ลัังไฟ
1 กิิโลวััตต์์**
2 กิิโลวััตต์์
3 กิิโลวััตต์์
4 กิิโลวััตต์์
6 กิิโลวััตต์์
ความยาว (มม.)
135
170
240
300
440
หมายเลขอ้้างอิิง 9ST6A5E1010B8130 9ST6A5E1020U8170 9ST6A5E1030U8240 9ST6A5E1040U8300 9ST6A5E1060U8440 9ST6A6E1080U1450
AISI 304
หมายเลขอ้้างอิิง 9ST6A5E1010BK130 9ST6A5E1020UK170 9ST6A5E1030UK240 9ST6A5E1040UK300 9ST6A5E1060UK440 9ST6A6E1000UL450
Incolloy 800

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 5 วััตต์์/ซม², 1.5 นิ้้�ว*, พร้้อมเทอร์์โมสตััท 30-90°C (84-194°F) ปรัับได้้อยู่่�ใต้้ฝา M25
ำ หรัับรุ่่�น 4 กิิโลวััตต์์ และ 8 กิิโลวััตต์์)
(เฟสเดีียว กำำ�ลัังสููงถึึง 3 กิิโลวััตต์์, 3 เฟสสำ�
เส้้นผ่่านศููนย์ ์กลาง
ของอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความ
ร้้อน:

10 มม.
(2 นิ้้�วเท่่านั้น)
้�

8 มม.

กำำ�ลัังไฟ
1 กิิโลวััตต์์
2 กิิโลวััตต์์
3 กิิโลวััตต์์
4 กิิโลวััตต์์
6 กิิโลวััตต์์
8 กิิโลวััตต์์
ความยาว (มม.)
170
300
440
570
840
880
หมายเลขอ้้างอิิง 9ST6A5ES010V8170 9ST6A5ES020V8300 9ST6A5ES030V8440 9ST6A5ES040U8570 9ST6A5ES060U8840 9ST6A6ES080U1880
AISI 304
หมายเลขอ้้างอิิง 9ST6A5ES010VK170 9ST6A5ES020VK300 9ST6A5ES030VK440 9ST6A5ES040UK570 9ST6A5ES060UK840 9ST6A6ES000UL880
Incolloy 800

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 10 วััตต์์/ซม², 1.5 นิ้้�ว*, พร้้อมเทอร์์โมสตััท 30-90°C (85-195°F) ปรัับได้้อยู่่�ใต้้ฝา M25
ำ หรัับรุ่่�น 4 กิิโลวััตต์์ และ 8 กิิโลวััตต์์)
(เฟสเดีียว กำำ�ลัังสููงถึึง 3 กิิโลวััตต์์, 3 เฟสสำ�
เส้้นผ่่านศููนย์ ์กลางของ
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน

10 มม.
(2 นิ้้�วเท่่านั้น)
้�
8 กิิโลวััตต์์
450

8 มม.

กำำ�ลัังไฟ
1 กิิโลวััตต์์**
2 กิิโลวััตต์์
3 กิิโลวััตต์์
4 กิิโลวััตต์์
6 กิิโลวััตต์์
ความยาว (มม.)
135
170
240
300
440
หมายเลขอ้้างอิิง 9ST6A5ES010B8130 9ST6A5ES020V8170 9ST6A5ES030V8240 9ST6A5ES040U8300 9ST6A5ES060U8440 9ST6A6ES080U1450
AISI 304
หมายเลขอ้้างอิิง 9ST6A5ES010BK130 9ST6A5ES020VK170 9ST6A5ES030VK240 9ST6A5ES040UK300 9ST6A5ES060UK440 9ST6A6ES000UL450
Incolloy 800
* ข้อต่่
้ อทองเหลืืองขนาด 1.25 นิ้้�ว แทนที่่ข
� นาด 1.5 นิ้้�ว เปลี่่ย
� นหมายเลขอ้างอิิ
้ งจาก A5 เป็็ น A4 ข้อต่่
้ อทองเหลืือง M45x2 แทนที่่ข
� นาด 1.5 นิ้้�ว เปลี่่ย
� นหมายเลขอ้างอิิ
้ งจาก A5 เป็็ น A9
** รุ่่�นนี้้�มีีอุป
ุ กรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนเพีียง 2 ตััว

�
หมายเลขอ้้างอิิงอุุปกรณ์์เสริิมในตััวเลืือก (ไม่่ได้้รวมในรายการผลิิตภััณฑ์์ ต้้องสั่่งแยกต่่
างหาก):

น็็อต

ปะเก็็น

เกลีียว

1.25 นิ้้�ว

1.5 นิ้้�ว

M45x200

2 นิ้้�ว

ทองเหลืือง
AISI304
AISI316

9BRRA3000ELH302A

9BRRA3000ELH303A

9BRRA3000ELH305A

9BRRA3000ELH304A

9BRRA3000ELH032A
9BRRA3000ELH202A

9BRRA3000ELH006A
9BRRA3000ELH203A

9BRRA3000ELH049A
9BRRA3000ELH205A

9BRRA3000ELH348A
9BRRA3000ELH204A

เกลีียว
NBR
้
เส้นใย
PTFE

1.25 นิ้้�ว
9BRJ03000ELH206A
9BRJ03000ELH052A
9BRJ03000ELH032A

1.5 นิ้้�ว - M45x200
9BRJ03000ELH205A
9BRJ03000ELH007A
9BRJ03000ELH033A

2 นิ้้�ว
9BRJ03000ELH203A
9BRJ03000ELH028A
9BRJ03000ELH034A

ดููที่ส่
่� ว่ นสุุดท้ ้ายของแคตตาล็็อกนี้้�หากต้ ้องการดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมและภาพแบบร่่างอื่่น
� ๆ

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-6-7

ี
ฮีตเตอร์์แบบจุ่่�
มพร้้อมฝาครอบพลาสติิกขนาด 105 มม. × 88 มม. ×
58.5 มม. ข้้อต่่อขนาด 1.5 นิ้้�ว, M45x2 พร้้อมเทอร์์โมสตััทควบคุุม
และเทอร์์โมสตััทรีีเซ็็ตด้้วยมืือ ประเภท 9STC
2
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0
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B

60

50

55
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40

0

35

5
25

ดอกสกััดHex.58mm
ขนาด

8mm

C

30

Ø62mm

26mm

40 3
0

1

58.5mm

50

50

A

20

3

6mm

20

15

10

1-1/4"(BSPP)
1-1/2"(BSPP)
M45X2

18mm

L

Ø8mm
M32 Cap

M20X1.5

M20
Cap

88mm

105mm

≈26mm

1: ฝารีีเซ็็ตด้ ้วยมืือ M20
(มาตรฐาน)
2: ฝาปรัับภายนอก M32
(ตััวเลืือก)
3: ไฟแสดงสถานะ
(มาตรฐาน)

A: การปรัับปุ่่�มหมุุนขนาดเล็็ก (ตััวเลืือก ต้ ้องเลืือกสำำ�หรัับ
การปรัับภายนอกด้ ้วยฝาปิิ ด 2)
B: การปรัับลููกบิิดแบบกริิปอ่่อน (มาตรฐาน)
C: ข้ ้อจำำ�กััดสููงแบบยกปรัับได้ ้ (ตััวเลืือก)

การใช้ง้ านหลััก: การทำำ�ความร้ ้อนของเหลว วงจรระบบน้ำำ��ร้ ้อน ภาชนะที่่มีีถั
� งั บััฟเฟอร์์
ี เตอร์์เหล่่านี้้ไ� ด้ ้รัับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำ�ำ หรัับถัังน้ำำ��ร้ ้อนในบ้ ้านและเชิงพาณิิ
ิ
่ เดีียวกัับระบบทำำ�ความร้ ้อนเสริิมของ
ฮีต
ชย์์ เช่น
ี เตอร์์เสริิมสำ�ำ หรัับปั๊๊�มความร้ ้อน
ถัังบััฟเฟอร์์ พลัังงานแสงอาทิิตย์์และฮีต
็ 30 มม. สำ�ำ หรัับฉนวนกัันความร้ ้อนถััง
กล่่องมีีออฟเซ็ต
พบได้ ้ใน:
- ระดัับกำำ�ลัังมาตรฐาน 5 ระดัับ 1 กิิโลวััตต์์ – 1.5 กิิโลวััตต์์ - 2 กิิโลวััตต์์ - 3 กิิโลวััตต์์ - 3.5 กิิโลวััตต์์
- ข้ ้อต่่อ 2 ประเภท: 1.5 นิ้้�ว, M45x2
- ความหนาแน่่นของพื้้�นผิิวโหลดสองประเภท 5W/cm² and 10W/cm² ดููข้ ้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิคเพื่่อ
� ปรัับความเหมาะสมของ
พื้้�นผิิวโหลด
ิ ภา
โหลดพื้้�นผิิว 5 วััตต์์/ซม.² สามารถตอบสนองคำำ�แนะนำำ�ของมาตรฐาน “ประสิทธิ
ิ พ NFC" คลาส C (LCIE 103-14) สำ�ำ หรัับ
เครื่่อ
� งทำำ�น้ำำ��อุ่่�นที่่เ� ก็็บ
ี เตอร์์: AISI 304 หรืือ Incolloy 800 (มีี AISI 316, AISI 321, Incolloy 825 ตามคำำ�ขอ) ขนาดเส้นผ่่
้ าน
วััสดุุของท่่อฮีต
ศููนย์์กลาง 8 มม.
้
วััสดุุของข้้อต่่อ: ทองเหลืือง หมุุนบนตััวกล่่อง บััดกรีีแข็็งบนท่่อ ยึึดโดยไม่่ใช้ปะเก็็
นและน็็อต ดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง
เกลีียว: BSPP 1.5 นิ้้�ว (ISO 228) และเกลีียวเมตริิก M45x2
ฝาครอบ: IP54 105 x 88 x 84.5 มม. (ไม่่รวมฝา อุุปกรณ์์เสริิมและเคเบิิลแกลนด์์) PA66 สีีดำำ�เสริิมใยแก้ว้
็ ด้ ้วยมืือตั้้�งค่่าคงที่่สู
็ ด้ ้วยมืือสามารถเข้ ้า
ผลิิตภััณฑ์์ที่มีี
�่ เทอร์์โมสตััทควบคุุมอุณ
ุ หภููมิแ
ิ บบปรัับได้ ้ และเทอร์์โมสตััทรีีเซ็ต
� งู การรีีเซ็ต
ถึึงได้ ้จากด้ ้านนอกโดยถอดฝาที่่มีีส
� กรููออก
้
อิินพุุทไฟฟ้้า: เคเบิิลแกลนด์์ M20 หนึ่่�งเส้นใน
PA66 รููที่ส
่� องสำ�ำ หรัับเคเบิิลแกลนด์์ M20 ถููกปิิ ดด้ ้วยฝาปิิ ด
การปรัับอุุณหภููมิ ิ: ด้ ้านใน โดยลููกบิิดจะมีี “°C” พิิมพ์อ
์ ยู่่� (มีีลููกบิิดที่่พิ
� มพ์
ิ ด้
์ ้วย “°F” ตามคำำ�ขอ)
้ านศููนย์์กลาง 10 มม.
เทอร์์โมเวลล์์: เทอร์์โมเวลล์์หนึ่่�งตััวใน AISI304 ขนาดเส้นผ่่
ช่ว่ งการปรัับจุุดมาตรฐาน:
็ ด้ ้วยมืือที่่� 100°C (212°F)
-30-90°C (85-195°F) พร้ ้อมการรีีเซ็ต
็ ด้ ้วยมืือที่่� 80°C (176°F)
-0-60°C (32-140°F) พร้ ้อมการรีีเซ็ต
่� มต่่อไฟฟ้้า:
การเชื่อ
แหล่่งจ่่ายไฟ (นิิวทรััล สายไฟ สายดิิน) บนขั้้�วสกรููขนาด 6 มม.²
ี เตอร์์แบบจุ่่�ม สายไฟ 3 เส้น้ FEP 180°C หุ้้�มฉนวน 2.5 มม.² พร้ ้อมขั้้�วแหวนความยาว 50 มม. ในด้ ้านการเชื่อ
่� มต่่อ
- ฮีต
ี เตอร์์แบบจุ่่�มสำำ�หรัับการเชื่อ
่� มต่่อโดยตรงกัับอุุปกรณ์์ทำำ�ความร้ ้อนขั้้�ว M4 (สายไฟนิิวทรััลจะมีีสีีน้ำำ� �เงิิน)
ฮีต
่� มต่่อได้ ้โดยใช้สายบนแหล่่
้
-ไฟแสดงสถานะ: สามารถเชื่อ
งจ่่ายไฟหรืือบนเอาท์์พุท
ุ เทอร์์โมสตััทควบคุุมหรืือบนเอาท์์พุท
ุ
เทอร์์โมสตััทเพื่่อ
� ความปลอดภััย
ตะแกรงรอง: ตะแกรง AISI 304 2 อัันขึ้้�นไป โดยแต่่ละอัันมีีความยาวตั้้�งแต่่ 400 ถึึง 600 มม.
่ นทำำ�ความร้้อน: 50 มม.
พื้้�นที่่ที่่
� ไ� ม่่จุ่ม
่� ลงส่ว
พื้้�นผิิวโหลด: มาตรฐาน 5W/cm² หรืือ 10W/cm² มีีค่่าอื่น
่� ตามคำำ�ขอ
แรงดัันไฟฟ้้า: 220-240V เฟสเดีียวเท่่านั้้น
�
ตััวเลืือกมาตรฐาน
- ลููกบิิดเทอร์์โมสตััทสามารถเข้ ้าถึึงได้ ้ใต้ ้ฝาปิิ ดโดยฝาปิิ ดถอดได้ ้ M32
ตััวแปรตามคำำ�ขอ:
- เทอร์์โมสตััทอุณ
ุ หภููมิ ิ 4-40°C (40-105°F), 30-110°C (85-230°F)
- ปุ่่�มยกปรัับได้ ้สููงบนเทอร์์โมสตััทควบคุุม
่� มทิิก
ข้ ้อต่่อเชื่อ
Cat22-4-6-8
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เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่อพลาสติิก
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่อพลาสติิก
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต
การเดิินสายไฟ

R1
R2
R3

θ

90°C

N
Neutral
สายไฟกลาง
Neutre

5

L

θ

20-80°C

4

งจ่่ายไฟ
230Vแหล่่
Power
Supply
Alimentation
230 โวลต์์230V

1

Ground
Line
ขั้้�วสายดิิน
เฟส
Terre Phase

NT3000004061A

หมายเลขอ้้างอิิงหลััก

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 5 วััตต์์/ซม², 1.5 นิ้้�ว* มีีเทอร์์โมสตััท ปรัับได้้ 0-60°C (30-140°F) รีีเซ็็ตด้้วยมืือที่่� 80°C (176°F)
กำำ�ลัังไฟ
ความยาว (มม.)

1 กิิโลวััตต์์
170
หมายเลขอ้้างอิิง AISI 304 9STCA5EN010V817J

1.5 กิิโลวััตต์์
240
9STCA5EN015V824J

2 กิิโลวััตต์์
300
9STCA5EN020V830J

3 กิิโลวััตต์์
440
9STCA5EN030V844J

3.5 กิิโลวััตต์์
500
9STCA5EN035V850J

9STCA5EN010VK17J

9STCA5EN015VK24J

9STCA5EN020VK30J

9STCA5EN030VK44J

9STCA5EN035VK50J

หมายเลขอ้้างอิิง Incolloy
800

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 10 วััตต์์/ซม², 1.5 นิ้้�ว* มีีเทอร์์โมสตััท ปรัับได้้ 0-60°C (30-140°F) รีีเซ็็ตด้้วยมืือที่่� 80°C (176°F)
กำำ�ลัังไฟ
ความยาว (มม.)

1 กิิโลวััตต์์ **
135
หมายเลขอ้้างอิิง AISI 304 9STCA5EN010B813J

1.5 กิิโลวััตต์์
135
9STCA5EN015V813J

2 กิิโลวััตต์์
170
9STCA5EN020V817J

3 กิิโลวััตต์์
240
9STCA5EN030V824J

3.5 กิิโลวััตต์์
270
9STCA5EN035V827J

9STCA5EN010BK13J

9STCA5EN015VK13J

9STCA5EN020VK17J

9STCA5EN030VK24J

9STCA5EN035VK27J

หมายเลขอ้้างอิิง Incolloy
800

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 5 วััตต์์/ซม², 1.5 นิ้้�ว* มีีเทอร์์โมสตััท ปรัับได้้ 30-90°C (85-195°F) รีีเซ็็ตด้้วยมืือที่่� 100°C (212°F)
กำำ�ลัังไฟ
ความยาว (มม.)

1 กิิโลวััตต์์
170
หมายเลขอ้้างอิิง AISI 304 9STCA5ES010V817N

หมายเลขอ้้างอิิง Incolloy
9STCA5ES010VK17N
800

1.5 กิิโลวััตต์์
240
9STCA5ES015V824N

2 กิิโลวััตต์์
300
9STCA5ES020V830N

3 กิิโลวััตต์์
440
9STCA5ES030V844N

3.5 กิิโลวััตต์์
500
9STCA5ES035V850N

9STCA5ES015VK24N 9STCA5ES020VK30N 9STCA5ES030VK44N 9STCA5ES035VK50N

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 10 วััตต์์/ซม², 1.5 นิ้้�ว* มีีเทอร์์โมสตััท ปรัับได้้ 30-90°C (85-195°F) รีีเซ็็ตด้้วยมืือที่่� 100°C (212°F)
กำำ�ลัังไฟ
ความยาว (มม.)

1 กิิโลวััตต์์ **
135
หมายเลขอ้้างอิิง AISI 304 9STCA5ES010B813N

หมายเลขอ้้างอิิง Incolloy
9STCA5ES010BK13N
800

1.5 กิิโลวััตต์์
135
9STCA5ES015V813N

2 กิิโลวััตต์์
170
9STCA5ES020V817N

3 กิิโลวััตต์์
240
9STCA5ES030V824N

3.5 กิิโลวััตต์์
270
9STCA5ES035V827N

9STCA5ES015VK13N 9STCA5ES020VK17N 9STCA5ES030VK24N 9STCA5ES035VK27N

*ข้ ้อต่่อทองเหลืือง M45x2 แทนที่่ข
� นาด 1.5 นิ้้�ว เปลี่่ย
� นหมายเลขอ้ ้างอิิงจาก A5 เป็็ น A9
** รุ่่�นนี้้�มีีอุป
ุ กรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนเพีียง 2 ตััว

น็็อต

หมายเลขอ้้างอิิงของอุุปกรณ์์เสริิมในตััวเลืือก
�
(ไม่่ได้้รวมในรายการผลิิตภััณฑ์์ ต้้องสั่่งแยกต่่
างหาก):
เกลีียว
ทองเหลืือง
AISI304
AISI316

ปะเก็็น

1.5 นิ้้�ว
9BRRA3000ELH303A
9BRRA3000ELH006A
9BRRA3000ELH203A
เกลีียว
NBR
้
เส้นใย
PTFE

M45x200
9BRRA3000ELH305A
9BRRA3000ELH049A
9BRRA3000ELH205A
1.5 นิ้้�ว - M45x200
9BRJ03000ELH205A
9BRJ03000ELH007A
9BRJ03000ELH033A

ดููที่ส่
่� ว่ นสุุดท้ ้ายของแคตตาล็็อกนี้้�หากต้องการดูู
้
อุป
ุ กรณ์์เสริิมและภาพแบบร่่างอื่่น
� ๆ
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ี
ฮีตเตอร์์แบบจุ่่�
มพร้้อมฝาครอบพลาสติิกขนาด 130 มม. × 130 มม. × 190
มม. ข้้อต่่อขนาดตั้งแต่่
้�
1.5 นิ้้�ว ถึึง M77x2 พร้้อมเทอร์์โมสตััทควบคุุม
มีีหรืือไม่่มี ีการรีีเซ็็ตด้้วยมืือ กำำ�ลัังไฟสููงสุุด 21 กิิโลวััตต์์ พร้้อมรีีเลย์์กำำ�ลััง
้ า่ นศููนย์ ์กลาง 8 10 และ 12 มม.
ในตััว อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อนขนาดเส้นผ่
ประเภท 9STM
9mm
15mm

ดอกสกััด

150mm

ขนาด
Hex.70mm
20mm

2"(BSPP)
75mm

L

Ø10mm
Ø12mm
40mm

ดอกสกััด

ขนาด
Hex.58mm
1-1/2"(BSPP)
M45X2

18mm
8mm
ดอกสกััด

ขนาด
Hex.90mm
20mm

Ø8mm

2-1/2"(BSPP)
M77X2

L

L

Ø10mm
Ø12mm

9mm

Ø41mm
17.3mm
8G

7mm

9mm

M25
Cap

8G

คอนแทคเตอร์์

150mm

150mm

75mm

75mm

130mm

4
15 10

20mm

20

10
15

20

0

40mm

30 25

40mm

M25X1.5

35
40

10

M25X1.5

≈35mm

M25X1.5

75mm

130mm

30

25
20
15

130mm

130mm

35
40

10

0

20mm

130mm

40mm

M25X1.5

M25X1.5

30

25
20
15

20mm 40mm

M25X1.5

≈35mm

8G
150mm

คอนแทคเตอร์์

30 25

130mm

8L

75mm

40 3
5

40 3
5

20mm

8G
150mm

คอนแทคเตอร์์

130mm

4

15mm

8L

คอนแทคเตอร์์

130mm

M25
Cap
ฝาปิิ ด M25

Ø41mm
17.3mm

≈35mm

M25X1.5

M25X1.5

≈35mm

เทอร์์โมสตััทควบคุุมแบบมีีลููกบิิด เทอร์์โมสตััทควบคุุมแบบมีีลููกบิิด เทอร์์โมสตััทควบคุุมแบบมีีลููกบิิด เทอร์์โมสตััทควบคุุมแบบมีีลููกบิิด
ด้ ้านนอก (มาตรฐาน) ไฟแสดง
ด้ ้านใน (ตััวเลืือก) ไฟแสดง
ด้ ้านนอก (มาตรฐาน) เทอร์์โม
ด้ ้านใน (ตััวเลืือก) เทอร์์โมสตััท
สถานะ 2 ดวง สวิิตซ์์หลัักหนึ่่�งตััว สถานะ 2 ดวง สวิิตซ์์หลัักหนึ่่�งตััว
สตััทรีีเซ็็ตด้ ้วยมืือ ไฟแสดง
รีีเซ็็ตด้ ้วยมืือ ไฟแสดงสถานะ 2
สถานะ 2 ดวง สวิิตซ์์หลัักหนึ่่�งตััว
ดวง สวิิตซ์์หลัักหนึ่่�งตััว

การใช้ง้ านหลััก: การทำำ�ความร้ ้อนของเหลว วงจรระบบน้ำำ��ร้ ้อน ภาชนะที่่มีีถั
� งั บััฟเฟอร์์ในอุุตสาหกรรม
ี เตอร์์แบบจุ่่�มเหล่่านี้้ไ� ด้ ้รัับการออกแบบมาสำ�ำ หรัับการใช้พลัั
้ งงานขนาดกลางโดยต้ ้องใช้รีี้ เลย์์กำ�ำ ลัังไฟ ฮีต
ี เตอร์์แบบจุ่่�มเหล่่านี้้มีี
ฮีต
�
ี เตอร์์แบบจุ่่�มเหล่่านี้้มีี
์ ลัักหนึ่่�งตััว
รีีเลย์์กำ�ำ ลัังไฟ 32A แบบ 3 ขั้้�ว ฮีต
� ไฟแสดงสถานะมาตรฐานสองดวงและสวิิตช์ห
้
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ
� การใช้งานในร่่
ม
็ 40 มม. เพื่่อ
ฝาครอบเหล่่านี้้มีี
� ออฟเซ็ต
� ผ่่านฉนวนกัันความร้ ้อนของถััง
พบได้ ้ใน:
- ระดัับกำำ�ลัังมาตรฐาน 6 ระดัับ 4 กิิโลวััตต์์, 6 กิิโลวััตต์์, 8 กิิโลวััตต์์, 10 กิิโลวััตต์์, 12 กิิโลวััตต์์, 14 กิิโลวััตต์์
้ ้ถึึง 21 กิิโลวััตต์์ พร้ ้อมอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนเส้นผ่่
้ านศููนย์์กลาง 12 มม. ตามคำำ�ขอ)
(สามารถใช้ได้
้ านศููนย์์กลาง 8 มม. 1.5 นิ้้�ว, M45x2
มีีข้ ้อต่่อมาตรฐาน 2 ประเภทที่่มีีข
� นาดเส้นผ่่
้ านศููนย์์กลาง 10 มม. 2 นิ้้�ว, 2.5 นิ้้�ว, M77x2
มีีข้ ้อต่่อมาตรฐาน 3 ประเภทที่่มีีข
� นาดเส้นผ่่
- ความหนาแน่่นของพื้้�นผิิวโหลดสองประเภท 5W/cm² and 10W/cm² ดููข้ ้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิคเพื่่อ
� ปรัับความเหมาะสมของ
พื้้�นผิิวโหลด
ี เตอร์์: AISI 304 หรืือ Incolloy 800 (มีี AISI 316, AISI 321, Incolloy 825 ตามคำำ�ขอ) ขนาดเส้นผ่่
้ าน
วััสดุุของท่่อฮีต
Cat22-4-6-10

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่อพลาสติิก
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต

ศููนย์์กลาง 8 มม. หรืือ 10 มม.
่� มทิิกหรืือบััดกรีีแข็็งตาม
วััสดุุของข้้อต่่อ: ทองเหลืือง หมุุนบนตััวกล่่อง บััดกรีีแข็็งบนท่่อ (มีีรุ่่�น AISI 304 หรืือ AISI 316 รุ่่�นเชื่อ
้
คำำ�ขอ) ยึึดโดยไม่่ใช้ปะเก็็
นและน็็อต ดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง
้ านศููนย์์กลาง 8 มม.) และ 2 นิ้้�ว
เกลีียว: BSPP (ISO 228) ขนาด 1.5 นิ้้�ว และเกลีียวเมตริิก M45x2 (อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนเส้นผ่่
้ านศููนย์์กลาง 10 มม.)
2.5 นิ้้�ว M77x2 (อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนขนาดเส้นผ่่
ิ โิ คน สกรููฝาครอบทำำ�จากเหล็็กสแตน
ฝาครอบ: PA66 สีีดำำ�เสริิมใยแก้วขนาด
้
130 มม. × 130 มม. สููง 150mm ปะเก็็นโฟมซิลิ
เลสพร้ ้อมน็็อตล็็อค
ระดัับการป้้องกัันน้ำำ�และฝุ่่�น:
�
น้ำำ��และฝุ่่� น: IP54, การป้้ องกัันแรงกระแทก: IK 8 (พร้ ้อมเคเบิิลแกลนด์์และปลั๊๊�ก M25 ที่่เ� ป็็ น
โลหะ)
การควบคุุมอุุณหภููมิ ิ: โดยหลอดไฟ 30-90°C (85-195°F) และเทอร์์โมสตััทแบบท่่อรููเข็็มที่่สามารถ
�
เข้ ้าถึึงลููกบิิดภายนอกได้ ้
้ ้ มีีช่ว่ งอุุณหภููมิอื่
เพลาเทอร์์โมสตััทมีีปะเก็็นกัันน้ำำ�� ช่ว่ งอุุณหภููมิอื่
ิ น
่� ๆ ที่่ใ� ช้ได้
ิ น
่� ๆ ในตััวเลืือก ดููตัวั เลืือกด้ ้านล่่างนี้้�
เคเบิิลแกลนด์์ M25, PA66 ติิดตั้้�งบนบอร์์ดแบบถอดได้ ้เพื่่อ
� อการเข้ ้าถึึงสายไฟที่่ง่� ายขึ้้
่
น
� มีีรููที่ส
่� องสำ�ำ หรัับเคเบิิลแกลนด์์ M25 ถููก
ปิิ ดด้ ้วยฝาปิิ ดที่่มีีส
� กรูู
้ านศููนย์์กลาง 10 มม. สำ�ำ หรัับข้ ้อต่่อ M45 1.5 นิ้้�ว เทอร์์โมเวลล์์ 2 ตััว
เทอร์์โมเวลล์์: เทอร์์โมเวลล์์หนึ่่�งตััวใน AISI304 เส้นผ่่
สำ�ำ หรัับขนาดที่่ใ� หญ่่กว่่า
่� มต่่ออุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน: ขั้้�วที่่มีีส
การเชื่อ
� กรูู น็็อต และแหวนรองทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส
้
ออกแบบมาสำ�ำ หรัับการใช้งานในสามเฟสโดยมีีนิิ
วทรััล แต่่อุป
ุ กรณ์์เหล่่านี้้มีีสายสำ
�
�ำ หรัับการสลัับเป็็ นแหล่่งจ่่ายไฟเฟสเดีียว การ
เปลี่่ย
� นแปลงนี้้�จะต้ ้องดำำ�เนิินการ โดยเจ้ ้าหน้ ้าที่่ด้
� ้านเทคนิิคมืืออาชีีพที่่สามารถคำ
�
�ำ นวณและปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามความเข้ ้มสููงสุุดที่่อ
� นุุญาตได้ ้
ของรีีเลย์์กำ�ำ ลััง
่� มต่่อแหล่่งจ่่ายไฟ:
การเชื่อ
่� มต่่อในตััว 6 x 10 มม.² สำ�ำ หรัับการเชื่อ
่� มต่่อพลัังงานและ 2 x 2.5 มม.² สำ�ำ หรัับการควบคุุมระยะไกลภายนอกตััว
- บนบล็็อกเชื่อ
เลืือก
ตะแกรงรอง: ตะแกรง AISI 304 2 อัันขึ้้�นไป โดยแต่่ละอัันมีีความยาวตั้้�งแต่่ 400 ถึึง 600 มม.
พื้้�นที่่�ที่่�ไม่่จุ่ม
่� ลงส่ว่ นทำำ�ความร้้อน: 50 มม.
พื้้�นผิิวโหลด: มาตรฐาน 5W/cm² หรืือ 10W/cm² มีีค่่าอื่น
่� ตามคำำ�ขอ
่� มต่่อแบบดาวกัับสายไฟกลาง) สามารถใช้แบบ
้
แรงดัันไฟฟ้้า: 3 เฟส 380-400V (เชื่อ
230V ขั้้�วเดีียวได้ ้
อุุปกรณ์์มาตรฐาน:
็ ด้ ้วยมืือ
เทอร์์โมสตััทรีีเซ็ต
- สวิิตช์ไ์ ฟหลััก
้ านศููนย์์กลาง 16 มม.) ไฟสีีเขีียวสว่่างขึ้้�นเมื่่อ
- ไฟ LED แสดงสถานะขนาดใหญ่่ (เส้นผ่่
� เปิิ ดความร้ ้อน ไฟสีีแดงสว่่างขึ้้�นเมื่่อ
� มีีการ
็ ด้ ้วยมืือ
รีีเซ็ต
ตััวแปรตามคำำ�ขอ:
- ลููกบิิดเทอร์์โมสตััทสามารถเข้ ้าถึึงด้ ้านใต้ ้ได้ ้โดยปลั๊๊�กแบบถอดได้ ้ M25 (ตามคำำ�ขอ)
- เทอร์์โมสตััทอุณ
ุ หภููมิ ิ 4-40°C, 0-60°C หรืือ 30-110°C มีีช่ว่ งที่่สู
� งู กว่่าตามคำำ�ขอ
็ ด้ ้วยมืือที่่� 60°C (140°F)
- 4-40°C (40-105°F) พร้ ้อมการรีีเซ็ต
็ ด้ ้วยมืือที่่� 80°C (176°F)
- 0-60°C (32-140°F) พร้ ้อมการรีีเซ็ต
็ ด้ ้วยมืือที่่� 130°C (266°F)
- 30-110°C (85-230°F) พร้ ้อมการรีีเซ็ต
ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
- คััตเอาท์์ตัด
ั ความร้ ้อนตั้้�งอยู่่�ภายในพ็็อคเก็็ตฮีต
- แหล่่งจ่่ายไฟ 400V ที่่ไ� ม่่มีีนิวิ ทรััล: ติิดต่่อเรา

การเดิินสายไฟ
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เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่อพลาสติิก
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต

2

Jumper or remote
จััมเปอร์์
หรืือ
safety
device
Shunt,
อุุปกรณ์์
รัก
ั ษาความ
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L3
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L3
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L1
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เฟส
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เฟส
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แหล่่
งจ่่าย
ไฟ 380-400 โวลต์์ 3
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+ ไฟกลาง
380-400V triphasé + Neutre

Ground
สายดิิ
Terre น

็ ด้ ้วยมืือ
เทอร์์โมสตััทควบคุุมอุณ
ุ หภููมิแ
ิ ละเทอร์์โมสตััทแบบรีีเซ็ต

เทอร์์โมสตััทควบคุุมอุณ
ุ หภููมิ ิ
ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-6-11

หมายเลขอ้้างอิิงหลััก

5 วััตต์์/ซม.² พร้้อมเทอร์์โมสตััท 30-90°C (85-195°F) ลููกบิิดภายนอก ไม่่มี ีระบบรีีเซ็็ตด้้วยมืือ
ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 1.5 นิ้้�ว* อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน
้ า่ นศููนย์ ์กลาง 8 มม.
ขนาดเส้นผ่
4 กิิโลวััตต์์
6 กิิโลวััตต์์
8 กิิโลวััตต์์
570
840
1100

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 2.5 นิ้้�ว** อุุปกรณ์์
้ า่ นศููนย์ ์กลาง 10 มม.
ทำำ�ความร้้อนขนาดเส้นผ่
10 กิิโลวััตต์์
12 กิิโลวััตต์์
1100
1300

กำำ�ลัังไฟ
ความยาว (มม.)
หมายเลขอ้้างอิิง AISI 9STMA5QT040U8570 9STMA5QT060U8840 9STMA5QT080U8J00 9STMA7QT100U1K00 9STMA7QT120U1M00
304
หมายเลขอ้้างอิิง
9STMA5QT040UK570 9STMA5QT060UK840 9STMA5QT080UKJ00 9STMA7QT100ULK00 9STMA7QT120ULM00
Incolloy 800

10 วััตต์์/ซม.² พร้้อมเทอร์์โมสตััท 30-90°C (85-195°F) ลููกบิิดภายนอก ไม่่มี ีระบบรีีเซ็็ตด้้วยมืือ
ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 1.5 นิ้้�ว* อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน
้ า่ นศููนย์ ์กลาง 8 มม.
ขนาดเส้นผ่
4 กิิโลวััตต์์
6 กิิโลวััตต์์
8 กิิโลวััตต์์
300
440
570

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 2.5 นิ้้�ว** อุุปกรณ์์
้ า่ นศููนย์ ์กลาง 10 มม.
ทำำ�ความร้้อนขนาดเส้นผ่
10 กิิโลวััตต์์
12 กิิโลวััตต์์
540
660

กำำ�ลัังไฟ
ความยาว (มม.)
หมายเลขอ้้างอิิง AISI 9STMA5QT040U8300 9STMA5QT060U8440 9STMA5QT080U8570 9STMA7QT100U1540 9STMA7QT120U1660
304
หมายเลขอ้้างอิิง
9STMA5QT040UK300 9STMA5QT060UK440 9STMA5QT080UK570 9STMA7QT100UL540 9STMA7QT120UL660
Incolloy 800

5 วััตต์์/ซม.² พร้้อมเทอร์์โมสตััทแบบปรัับได้้ 30-90°C (85-195°F) ลููกบิิดภายนอก รีีเซ็็ตด้้วยมืือที่่� 100°C (212°F)
้ า่ นศููนย์ ์กลาง
เส้นผ่
้ า่ น ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 2.5 นิ้้�ว** อุุปกรณ์์
ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 1.5 นิ้้�ว* อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อนขนาดเส้นผ่
ของเกลีียวและ
้ า่ นศููนย์ ์กลาง 10 มม.
ศููนย์ ์กลาง 8 มม.
ทำำ�ความร้้อนขนาดเส้นผ่
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน
กำำ�ลัังไฟ
4 กิิโลวััตต์์
6 กิิโลวััตต์์
8 กิิโลวััตต์์
10 กิิโลวััตต์์
12 กิิโลวััตต์์
ความยาว (มม.)
570
840
1100
1100
1300
หมายเลขอ้้างอิิง AISI 9STMA5QT040U857N 9STMA5QT060U884N 9STMA5QT080U8J0N 9STMA7QT100U1K0N 9STMA7QT120U1M0N
304
หมายเลขอ้้างอิิง
9STMA5QT040UK57N 9STMA5QT060UK84N 9STMA5QT080UKJ0N 9STMA7QT100ULK0N 9STMA7QT120ULM0N
Incolloy 800

10 วััตต์์/ซม.² พร้้อมเทอร์์โมสตััทแบบปรัับได้้ 30-90°C (85-195°F) ลููกบิิดภายนอก รีีเซ็็ตด้้วยมืือที่่� 100°C
(212°F)
้ านศููนย์ ์กลาง
เส้นผ่่
ของเกลีียวและ
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน
กำำ�ลัังไฟ
ความยาว (มม.)
หมายเลขอ้้างอิิง AISI
304
หมายเลขอ้้างอิิง
Incolloy 800

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 1.5 นิ้้�ว* อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน
้ านศููนย์ ์กลาง 8 มม.
ขนาดเส้นผ่่

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 2.5 นิ้้�ว** อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน
้ า่ นศููนย์ ์กลาง 10 มม.
ขนาดเส้นผ่

4 กิิโลวััตต์์
300

6 กิิโลวััตต์์
440

8 กิิโลวััตต์์
570

10 กิิโลวััตต์์
540

12 กิิโลวััตต์์
660

14 กิิโลวััตต์์
770

9STMA5QT040U830N

9STMA5QT060U844N

9STMA5QT080U857N

9STMA7QT100U154N

9STMA7QT120U166N

9STMA7QT120U177N

9STMA5QT040UK30N

9STMA5QT060UK44N

9STMA5QT080UK57N

9STMA7QT100UL54N

9STMA7QT120UL66N

9STMA7QT120UL77N

้ านศููนย์์กลาง 8 มม.: ข้ ้อต่่อทองเหลืือง M45x2 แทนที่่ข
*ในเส้นผ่่
� นาด 1.5 นิ้้�ว เปลี่่ย
� นหมายเลขอ้ ้างอิิงจาก A5 เป็็ น A9
้ านศููนย์์กลาง 10 มม.: ข้ ้อต่่อทองเหลืือง 2 นิ้้�ว แทนที่่ข
**ในเส้นผ่่
� นาด 2.5 นิ้้�ว เปลี่่ย
� นหมายเลขอ้ ้างอิิงจาก A7 เป็็ น A6 ข้ ้อต่่อทองเหลืือง M77x2 แทนที่่�
ขนาด 2.5 นิ้้�ว เปลี่่ย
� นหมายเลขอ้างอิิ
้ งจาก A7 เป็็ น A8

น็็อต

ปะเก็็น

หมายเลขอ้้างอิิงของอุุปกรณ์์เสริิมในตััวเลืือก
�
(ไม่่ได้้รวมในรายการผลิิตภััณฑ์์ ต้้องสั่่งแยกต่่
างหาก):
เกลียว
1.5 นิว
้
M45x2
2 นิว
้
2.5 นิว
้
M77x2
ทอง
เหลือง 9BRRA3000ELH303A 9BRRA3000ELH305A 9BRRA3000ELH304A 9BRRA3000ELH314A 9BRRA3000ELH306A
Inox 304 9BRRA3000ELH006A 9BRRA3000ELH049A 9BRRA3000ELH348A 9BRRA3000ELH142A 9BRRA3000ELH150A
Inox 316 9BRRA3000ELH203A 9BRRA3000ELH205A 9BRRA3000ELH204A 9BRRA3000ELH214A 9BRRA3000ELH206A
เกลียว
NBR
เส้นใย
PTFE

1.5 นิว
้ - M45x200
9BRJ03000ELH205A
9BRJ03000ELH007A
9BRJ03000ELH033A

2 นิว
้
9BRJ03000ELH203A
9BRJ03000ELH028A
9BRJ03000ELH034A

ดููที่ส่
่� ว่ นสุุดท้ ้ายของแคตตาล็็อกนี้้�หากต้ ้องการดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมและภาพแบบร่่างอื่่น
� ๆ
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ติดต่อเรา
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2"1/2- M77x2
9BRJ03000ELH201A
9BRJ03000ELH030A
9BRJ03000ELH036A

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่อพลาสติิก
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต

ี เตอร์์แบบจุ่่�มขนาดสั้้นพิิ
� เศษพร้ ้อมฝาครอบพลาสติิดขนาด 130 มม.
ฮีต
× 130 มม. × 190 มม. ข้ ้อต่่อขนาด M77×2 หรืือ 2.5 นิ้้�ว พร้ ้อมเทอร์์โมสตััท
็ ด้ ้วยมืือ กำำ�ลัังไฟสููงสุุด 9 กิิโลวััตต์์
ควบคุุม มีีหรืือไม่่มีีลิมิ
ิ ต
ิ เตอร์์รีีเซ็ต
้ านศููนย์์กลาง 8 มม.
พร้อมรีีเลย์์กำำ
้
�ลัังในตััว อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้อนแบบขดขนาดเส้
้
นผ่่
ประเภท 9SWM
130mm
15mm

9mm
150
mm
75mm

M25
X1.5

40mm
8mm
20mm

Hex.
90mm

ดอกสกััดขนาด

Ø64mm
Ø8mm

9mm

Ø41mm

7mm

17.3mm
8G

9mm

M25
Cap

8L
8G
150mm

35

0

20mm

4

10

130mm

15

30
40

10

20

10
15

20

25
20
15

40mm

30 25

40mm
M25X1.5

≈35mm

เทอร์์โมสตััทควบคุุมแบบมีี
ลููกบิิดด้ ้านนอก (มาตรฐาน)
์ ลัักหนึ่่�งตััว และไฟ
สวิิตช์ห
แสดงสถานะ 2 ดวง

M25X1.5

75mm

130mm

130mm

เทอร์์โมสตััทควบคุุมแบบมีี
ลููกบิิดด้ ้านใน (มาตรฐาน)
์ ลัักหนึ่่�งตััว และไฟ
สวิิตช์ห
แสดงสถานะ 2 ดวง

M25X1.5

0

20mm

130mm

40mm

M25X1.5

≈35mm

35
40

10

20mm 40mm

M25X1.5

30

25
20
15

30 25

130mm

8G
150mm

130mm

40 35

20mm

8L

คอนแทคเตอร์์

75mm

130mm

130mm

M25X1.5

150mm

คอนแทคเตอร์์

75mm

75mm

4

Cap
ฝาปิิM25
ด M25
15mm

คอนแทคเตอร์์
150mm

L

Ø41mm
17.3mm

8G

คอนแทคเตอร์์

40 35

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่อพลาสติิก
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต

≈35mm

M25X1.5

M25X1.5

≈35mm

เทอร์์โมสตััทควบคุุมแบบ
มีีลููกบิิดด้ ้านใน (ตััวเลืือก)
์ ลัักหนึ่่�งตััวและไฟ
สวิิตซ์ห
แสดงสถานะ 2 ดวง
็ ด้ ้วยมืือ
เทอร์์โมสตััทรีีเซ็ต
การใช้ง้ านหลััก: การทำำ�ความร้ ้อนของเหลววงจรน้ำำ��ร้ ้อน ภาชนะบรรจุุและถัังบััฟเฟอร์์ในอุุตสาหกรรม ในการใช้ง้ านที่่�
้�
ความยาวที่่�ถููกจุ่่�มของอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อนจะต้้องสั้นที่่�สุุ
ดเท่่าที่่�เป็็นไปได้้
ี เตอร์์แบบจุ่่�มเหล่่านี้้มีีรีี
สามารถติิดตั้้�งได้ ้หนึ่่�งหรืือสองตััว ฮีต
� เลย์์ 32A res หนึ่่�งตััว 3 ขั้้�ว
์ ลัักหนึ่่�งตััว
ไฟแสดงสถานะมาตรฐานสองดวงและสวิิตช์ห
้
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ
� การใช้งานในร่่
ม
็ 40 มม. เพื่่อ
ฝาครอบเหล่่านี้้มีี
� ออฟเซ็ต
� ผ่่านฉนวนกัันความร้ ้อนของถััง
้ ้ถึึง 21 กิิโลวััตต์์
- ระดัับกำำ�ลัังมาตรฐาน 5 ระดัับ 1.5 กิิโลวััตต์์, 3 กิิโลวััตต์์, 4.5 กิิโลวััตต์์, 6 กิิโลวััตต์์, 9 กิิโลวััตต์์ (สามารถใช้ได้
โดยเพิ่่�มความยาว L ตามคำำ�ขอ)
- ข้ ้อต่่อ 2 ประเภท: 2.5 นิ้้�ว M77x2
- ความหนาแน่่นของพื้้�นผิิวโหลดสองประเภท 5W/cm² and 10W/cm² ดููข้ ้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิคเพื่่อ
� ปรัับความเหมาะสมของ
พื้้�นผิิวโหลด
ติดต่อเรา

เทอร์์โมสตััทควบคุุมแบบมีี
ลููกบิิดด้ ้านนอก (มาตรฐาน)
์ ลัักหนึ่่�งตััวและไฟ
สวิิตช์ห
แสดงสถานะ 2 ดวง
็ ด้ ้วยมืือ
เทอร์์โมสตััทรีีเซ็ต

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-6-13

ี เตอร์์: AISI 304 หรืือ Incolloy 800 (มีี AISI 316, AISI 321, Incolloy 825 ตามคำำ�ขอ)
วััสดุุของท่่อฮีต
้ านศููนย์์กลาง 8 มม.
ขนาดเส้นผ่่
้
วััสดุุของข้้อต่่อ: ทองเหลืือง หมุุนบนตััวกล่่อง บััดกรีีแข็็งบนท่่อ ยึึดโดยไม่่ใช้ปะเก็็
นและน็็อต ดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง
เกลีียว: 2.5 นิ้้�ว หรืือ M77x2
ิ โิ คน สกรููฝาครอบทำำ�จาก
ฝาครอบ: PA66 สีีดำำ�เสริิมใยแก้วขนาด
้
130 มม. × 130 มม. สููง 150mm ปะเก็็นโฟมซิลิ
เหล็็กสแตนเลสพร้ ้อมน็็อตล็็อค
ระดัับการป้้องกัันน้ำำ�และฝุ่่�น:
�
น้ำำ��และฝุ่่� น: IP54, การป้้ องกัันแรงกระแทก: IK 8 (พร้ ้อมเคเบิิลแกลนด์์และปลั๊๊�ก M25
ที่่เ� ป็็ นโลหะ)
การควบคุุมอุุณหภููมิ ิ: โดยหลอดไฟ 30-90°C (85-195°F) และเทอร์์โมสตััทแบบท่่อรููเข็็มที่่สามารถ
�
เข้ ้าถึึงลููกบิิดภายนอกได้ ้
้ ้ มีีช่ว่ งอุุณหภููมิอื่
เพลาเทอร์์โมสตััทมีีปะเก็็นกัันน้ำำ�� ช่ว่ งอุุณหภููมิอื่
ิ น
่� ๆ ที่่ใ� ช้ได้
ิ น
่� ๆ ในตััวเลืือก ดููตัวั เลืือกด้ ้านล่่างนี้้�
เคเบิิลแกลนด์์ M25, PA66 ติิดตั้้�งบนบอร์์ดแบบถอดได้ ้เพื่่อ
� อการเข้ ้าถึึงสายไฟที่่ง่� ายขึ้้
่
น
� มีีรููที่ส
่� องสำ�ำ หรัับเคเบิิลแกลนด์์ M25
ถููกปิิ ดด้ ้วยฝาปิิ ดที่่มีีส
� กรูู
้ านศููนย์์กลาง 10 มม. x 8.4 มม.
เทอร์์โมเวลล์์: เทอร์์โมเวลล์์สองตััวใน AISI304 ขนาดเส้นผ่่
่� มต่่ออุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน: ขั้้�วที่่มีีส
การเชื่อ
� กรูู น็็อต และแหวนรองทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส
รุ่่�นสามเฟสมีีสายสำ�ำ หรัับการสลัับเป็็ นแหล่่งจ่่ายไฟเฟสเดีียว การเปลี่่ย
� นแปลงนี้้�จะต้ ้องดำำ�เนิินการ โดยเจ้ ้าหน้ ้าที่่ด้
� ้านเทคนิิคมืือ
อาชีีพที่่สามารถคำ
�
�ำ นวณและปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามอััตราสููงสุุดที่่อ
� นุุญาตได้ ้ของรีีเลย์์กำ�ำ ลััง
่� มต่่อแหล่่งจ่่ายไฟ: บนบล็็อกเชื่อ
่� มต่่อในตััว 6 x 10 มม.² สำ�ำ หรัับการเชื่อ
่� มต่่อพลัังงานและ 2 x 2.5 มม.² สำ�ำ หรัับ
- การเชื่อ
อุุปกรณ์์รัก
ั ษาความปลอดภััยระยะไกลหรืืออุุปกรณ์์ควบคุุมระยะไกล
พื้้�นที่่�ที่่�ไม่่จุ่ม
่� ลงส่ว่ นทำำ�ความร้้อน: 50 มม.
พื้้�นผิิวโหลด: มาตรฐาน 5W/cm² หรืือ 10W/cm² มีีค่่าอื่น
่� ตามคำำ�ขอ
่� มต่่อแบบดาวกัับสายไฟกลาง)
แรงดัันไฟฟ้้า: 230V เฟสเดีียวหรืือ 3 เฟส 380-400V (เชื่อ
อุุปกรณ์์มาตรฐาน:
- เทอร์์โมสตััทพร้ ้อมลููกบิิดภายนอก
- สวิิตช์ไ์ ฟหลััก
้ านศููนย์์กลาง 16 มม.)
- ไฟ LED แสดงสถานะขนาดใหญ่่สีีเขีียวและแดง (เส้นผ่่
็ ด้ ้วยมืือ: การเข้ ้าถึึงเพื่่อ
็ ด้ ้วยฝาสกรูู M25 ตั้้�งไว้ ้ล่่วงหน้ ้าที่่� 100°C (212°F)
- บนรุ่่�นที่่มีี
� การรีีเซ็ต
� รีีเซ็ต
ตััวแปรตามคำำ�ขอ:
- การเข้ ้าถึึงการปรัับเทอร์์โมสตััทใต้ ้ฝาเกลีียว M25
- เทอร์์โมสตััทที่่ไ� ม่่มีีลิมิ
ิ เิ ตอร์์ ช่ว่ ง 4-40°C (40-105°F) 0-60°C (30-140°F) หรืือ 30-110°C (85-230°F)
มีีช่ว่ งที่่สู
� งู กว่่าตามคำำ�ขอ
็ ด้ ้วยมืือที่่� 60°C (140°F)
- 4-40°C (40-105°F) พร้ ้อมการรีีเซ็ต
็ ด้ ้วยมืือที่่� 80°C (176°F)
- 0-60°C (32-140°F) พร้ ้อมการรีีเซ็ต
็ ด้ ้วยมืือที่่� 130°C (266°F)
- 30-110°C (85-230°F) พร้ ้อมการรีีเซ็ต
ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
- คััตเอาท์์ตัด
ั ความร้ ้อน (TCO) ตั้้�งอยู่่�ภายในพ็็อคเก็็ตฮีต
- แหล่่งจ่่ายไฟ 400V ที่่ไ� ม่่มีีนิวิ ทรััล: ติิดต่่อเรา

การเดิินสายไฟ

Main switch
Interrupteur
สวิิตช์์หลััก
général

Main switch
Interrupteur
สวิิตช์์หลััก
général

Red
แดง
Rouge

R3

R2

θ

T2

T3
Manual reset
Thermostat
เทอร์์
โมสตััท
Thermostat
แบบรีี
เซ็็ตด้ ้วยà
réarmement
มืือ
manuel

Jumper or remote

sécurité externe

L2

L3
เฟส
Phase

L2
เฟส
Phase

L1

L1
เฟส
Phase

1

N
Neutral
ไฟกลาง
Neutre

Power supply
380-400V 3phase + neutral
แหล่่งจ่่าย
ไฟ 380-400 โวลต์์ 3
Alimentation de la
เฟสpuissance
+ ไฟกลาง
380-400V triphasé + Neutre

เทอร์โมสตท
ั ควบคุมอุณหภูมิ
(ประเภทที่มีฮีตเตอร์หนึง่ เครื่อง: เฟส L1 และ L2 ถูกถอดออก และ
แหล่งจ่ายไฟ เป็นแบบเฟสเดียว 230V
ประเภทที่มีฮีตเตอร์สองเครื่อง: เฟส L1 ถูกถอดออก ขัว้ L2 และ L3
ถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน และแหล่งจ่ายไฟเป็นแบบเฟสเดียว 230V)
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Jumper or remote
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เทอร์โมสตท
ั ควบคุมอุณหภูมแ
ิ ละเทอร์โมสตท
ั แบบรีเซ็ตด้วยมือ
(ประเภทที่มีเครื่องทำ�ความร้อนหนึง่ เครื่อง: เฟส L1 และ L2 ถูกถอด
ออก และแหล่งจ่ายไฟ เป็นแบบเฟสเดียว 230V
ประเภทที่มีฮีตเตอร์สองเครื่อง: เฟส L1 ถูกถอดออก ขัว้ L2 และ L3
ถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน และแหล่งจ่ายไฟเป็นแบบเฟสเดียว 230V)
เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่อพลาสติิก
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่อพลาสติิก
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต
หมายเลขอ้้างอิิงหลััก

พร้้อมเทอร์์โมสตััท 30-90°C (85-195°F) ลููกบิิดภายนอก ** ไม่่มี ีระบบรีีเซ็็ตด้้วยมืือ ข้้อต่่อ M77x2*
อุุปกรณ์์ทำ�ำ
ความร้้อน 1 ชิ้้�น

5 วััตต์์/ซม.²
อุุปกรณ์์ทำ�ำ
ความร้้อน 2 ชิ้้�น

อุุปกรณ์์ทำ�ำ
ความร้้อน 3 ชิ้้�น

อุุปกรณ์์ทำ�ำ
ความร้้อน 1 ชิ้้�น

10 วััตต์์/ซม.²
อุุปกรณ์์ทำ�ำ
ความร้้อน 2 ชิ้้�น

อุุปกรณ์์ทำ�ำ
ความร้้อน 3 ชิ้้�น

ความยาว
110
188
265
110
188
265
(มม.)
กำำ�ลัังไฟ
1500
3000
4500
3000
6000
9000
(วััตต์์)
หมายเลข
อ้้างอิิง AISI 9SWMA8QT01525110 9SWMA8QT030B5190 9SWMA8QT045U5270 9SWMA8QT03025110 9SWMA8QT060B5190 9SWMA8QT090U5270
304
หมายเลข
9SWMA8QT01527110 9SWMA8QT030B7190 9SWMA8QT045U7270 9SWMA8QT03027110 9SWMA8QT060B7190 9SWMA8QT090U7270
อ้้างอิิง
Incolloy 800

พร้้อมเทอร์์โมสตััทแบบปรัับได้้ 30-90°C (85-195°F) ลููกบิิดภายนอก ** ข้้อต่่อ M77x2* รีีเซ็็ตด้้วยมืือที่่� 100°C
(212°F)
อุุปกรณ์์ทำ�ำ
ความร้้อน 1 ชิ้้�น
110
1500

5 วััตต์์/ซม.²
อุุปกรณ์์ทำ�ำ
ความร้้อน 2 ชิ้้�น
188
3000

อุุปกรณ์์ทำ�ำ
ความร้้อน 3 ชิ้้�น
265
4500

อุุปกรณ์์ทำ�ำ
ความร้้อน 1 ชิ้้�น
110
3000

10 วััตต์์/ซม.²
อุุปกรณ์์ทำ�ำ
ความร้้อน 2 ชิ้้�น
188
6000

อุุปกรณ์์ทำ�ำ
ความร้้อน 3 ชิ้้�น
265
9000

ความยาว (มม.)
กำำ�ลัังไฟ (วััตต์์)
หมายเลข
อ้้างอิิง AISI 9SWMA8QT0152511N 9SWMA8QT030B519N 9SWMA8QT045U527N 9SWMA8QT0302511N 9SWMA8QT060B519N 9SWMA8QT090U527N
304
หมายเลข
9SWMA8QT0152711N 9SWMA8QT030B719N 9SWMA8QT045U727N 9SWMA8QT0302711N 9SWMA8QT060B719N 9SWMA8QT090U727N
อ้้างอิิง
Incolloy 800

*ข้ ้อต่่อทองเหลืือง 2.5 นิ้้�ว แทนที่่� M77x2 เปลี่่ย
� นหมายเลขอ้ ้างอิิงจาก A8 เป็็ น A7
** ตััวเลืือกที่่มีี
� เทอร์์โมสตััทภายในการปรัับตั้้�งจุุด แทนที่่� QT ด้ ้วย QR ในหมายเลขอ้ ้างอิิง

น็็อต

หมายเลขอ้้างอิิงของอุุปกรณ์์เสริิมในตััวเลืือก
�
(ไม่่ได้้รวมในรายการผลิิตภััณฑ์์ ต้้องสั่่งแยกต่่
างหาก):
เกลีียว
ทองเหลืือง
AISI304
AISI316

ปะเก็็น

2.5 นิ้้�ว
9BRRA3000ELH314A
9BRRA3000ELH142A
9BRRA3000ELH214A
เกลีียว
NBR
้
เส้นใย
PTFE

M77x2
9BRRA3000ELH306A
9BRRA3000ELH150A
9BRRA3000ELH206A
2"1/2- M77x2
9BRJ03000ELH201A
9BRJ03000ELH030A
9BRJ03000ELH036A

ดููที่ส่
่� ว่ นสุุดท้ ้ายของแคตตาล็็อกนี้้�หากต้ ้องการดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมและภาพแบบร่่างอื่่น
� ๆ

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th
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ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมฝาครอบพลาสติิกขนาด 182 มม. × 130 มม. × 132 มม.
ฮีต
ข้้อต่่อขนาด 1.25 นิ้้�ว 1.5 นิ้้�ว และ M45x2 พร้้อมระบบควบคุุมอุุณหภููมิ ิ PID
แบบอิิเล็็กทรอนิิกส์ ์ มีีหรืือไม่่มี ีเทอร์์โมสตััทแบบรีีเซ็็ตด้้วยมืือ SSR เย็็นในตััว

ประเภท 9STQ

132mm
29mm
92mm
78mm

Solid
รีีเลย์์โState
ซลิิด
สเตต
Relay

40mm

Hex.58mm

85mm

ดอกสกััดขนาด

8mm

1-1/4"(BSPP)
1-1/2"(BSPP)
M45X2

18mm
L
Ø8mm

M25X1.5

M25X1.5

ฝาปิิ ด M25
M25
Cap

59mm

20mm

≈35mm

182mm

การใช้ง้ านหลััก: การทำำ�ความร้ ้อนของเหลว วงจรระบบน้ำำ��ร้ ้อน ภาชนะที่่มีีถั
� งั บััฟเฟอร์์
ผลิิตภััณฑ์์เหล่่านี้้ไ� ด้ ้รัับการออกแบบมาเพื่่อ
� ให้ ้ความร้ ้อนของเหลวอย่่างแม่่นยำำ� อย่่างไรก็็ตาม การตั้้�งค่่าเริ่่�มต้ ้นของตััวควบคุุม PID
นั้้�นมีีไว้ ้สำ�ำ หรัับมืืออาชีีพ จะได้ ้ผลลััพธ์์ที่ดีี
่� ที่่สุ
� ด
ุ ในถัังกวน
พบได้ ้ใน:
- ระดัับกำำ�ลัังมาตรฐาน 5 ระดัับ 1 กิิโลวััตต์์, 1.5 กิิโลวััตต์์, 2 กิิโลวััตต์์, 3 กิิโลวััตต์์, 4 กิิโลวััตต์์
- ข้ ้อต่่อ 2 ประเภท: 1.5 นิ้้�ว และ M45x2
- ความหนาแน่่นของพื้้�นผิิวโหลดสองประเภท 5W/cm² and 10W/cm² ดููข้ ้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิคเพื่่อ
� ปรัับความเหมาะสมของ
พื้้�นผิิวโหลด
ี เตอร์์: AISI 304 หรืือ Incolloy 800 (มีี AISI 316, AISI 321, Incolloy 825 ตามคำำ�ขอ) ขนาดเส้นผ่่
้ าน
วััสดุุของท่่อฮีต
ศููนย์์กลาง 8 มม.
่� มทิิกหรืือบััดกรีีแข็็งตาม
วััสดุุของข้้อต่่อ: ทองเหลืือง หมุุนบนตััวกล่่อง บััดกรีีแข็็งบนท่่อ (มีีรุ่่�น AISI 304 หรืือ AISI 316 รุ่่�นเชื่อ
้
คำำ�ขอ) ยึึดโดยไม่่ใช้ปะเก็็
นและน็็อต ดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง
เกลีียว: BSPP (ISO 228) 1.25 นิ้้�ว หรืือ 1.5 นิ้้�ว มีีเกลีียวเมตริิก M45x2 ตามคำำ�ขอ
การควบคุุมอุุณหภููมิ ิ:
์ ร้ ้อมจอแสดงผลดิิจิทั
- เครื่่อ
� งควบคุุมอุณ
ุ หภููมิอิ
ิ เิ ล็็กทรอนิิกส์พ
ิ ล
ั คู่่�ของจุุดตั้้�งค่่าอุณ
ุ หภููมิแ
ิ ละค่่าที่่วั� ด
ั ได้ ้ เครื่่อ
� งควบคุุมไมโคร
้
โปรเซสเซอร์์นี้้ใ� ช้เทคโนโลยีี
Fuzzy Logic ซึ่่ง� มาถึึงจุุดที่่กำ
� �ำ หนดไว้ ้ล่่วงหน้ ้าได้ ้เร็็วขึ้้�นโดยมีีการเกิินค่่าน้ ้อยที่่สุ
� ด
ุ ระหว่่างการรบกวน
� ปรัับ
ที่่เ� กี่่ย
� วข้ ้องกัับการเพื่่มขึ้้
� น
� หรืือโหลดภายนอก การควบคุุมนั้้น
� เกิิดขึ้้�นด้ ้วยการทำำ� PID ซึ่่ง� การตั้้�งค่่านั้้น
� ง่่ายขึ้้น
� ด้ ้วยฟัังก์์ชั่่น
้ ชั
ั เจนให้ ้) หากเซ็น
็ เซอร์์อุณ
อััตโนมััติที่
ิ ป
่� รัับตััวแปร P I และ D โดยอััตโนมััติ ิ (มีีคู่่�มืือผู้้�ใช้ที่่
� ด
ุ หภููมิเิ สีีย พลัังงานเอาท์์พุทจ
ุ ะถููกตััด
และข้ ้อผิิดพลาดจะแสดงขึ้้�นบนหน้ ้าจอ
- ความแม่่นยำำ�ของการแสดงอุุณหภููมิ:ิ 0.2% ของสเกลเต็็ม
- เซนเซอร์์อุณ
ุ หภููมิ:ิ Pt100
ิ ขององศา
- จอแสดงผลสามารถกำำ�หนดค่่าเป็็ นองศาหรืือหนึ่่�งในสิบ
- เอาท์์พุท
ุ แจ้ ้งเตืือนสููงหรืือต่ำำ�� สองค่่าสามารถตั้้ง� ค่่าได้ ้ตลอดช่ว่ งการปรัับและมีีความแตกต่่างที่่ป
� รัับได้ ้
ฝาครอบ: แข็็งแรงมาก ด้ ้วย PA66 อย่่างหนา ออกแบบมาสำ�ำ หรัับติิดตั้้�งกลางแจ้ ้ง IP65 และ IK10 ประกอบไปด้ ้วย:
- ฟิิ วส์เ์ พื่่อ
� ป้้ องกัันวงจรภายใน
่ งสว่่าง
- สวิิตช์เ์ ปิิ ด-ปิิ ดที่่มีี
� ฟส่อ
- หน้ ้าต่่างใสโพลีีคาร์์บอเนตช่ว่ ยให้ ้สามารถเข้ ้าถึึงการตั้้�งค่่า หน้ ้าต่่างนี้้�สามารถรัก
ั ษาความปลอดภััยด้ ้วยซีีล กรณีีนี้้�รวมถึึงฝาแยก
่� มต่่อไฟฟ้้ า
ต่่างหาก พร้ ้อมด้ ้วยซีีลอิิสระที่่ใ� ห้ ้การเข้ ้าถึึงการเชื่อ
- ตั้้�งอยู่่�ทางด้ ้านหลัังของกล่่องอลููมิเิ นีียมพร้ ้อมครีีบระบายความร้ ้อนสำ�ำ หรัับรุ่่�น 25ASSR ในตััว
็ ด้ ้วยมืือเพื่่อ
็ ได้ ้หลัังจากเปิิ ดหน้ ้าต่่าง
ในรุ่่�นที่่มีีลิ
� มิ
ิ เิ ตอร์์รีีเซ็ต
� ป้้ องกัันภััย สามารถเข้ ้าถึึงการรีีเซ็ต
่� มต่่อได้ ้ง่่ายขึ้้น
เคเบิิลแกลนด์์: ตั้้�งอยู่่�บนบอร์์ดยึึดที่่ถ
� อดออกได้ ้ที่่ทำ
� �ำ ให้ ้เข้ ้าถึึงการเชื่อ
� ติิดตั้้�งด้ ้วย M25 PA66 หนึ่่�งตััว
้
และอีีกหนึ่่�งรููสำ�ำ หรัับ M25 ปิิ ดโดยใช้ฝาพลาสติิ
ก
้ านศููนย์์กลาง 10 มม. ความยาว 135มม.
เทอร์์โมเวลล์์: ในรุ่่�นมาตรฐานมีีเทอร์์โมเวลล์์หนึ่่�งตััวใน AISI304 ขนาดเส้นผ่่
่� มต่่อไฟฟ้้า:
การเชื่อ
- บล็็อกขั้้�วในตััวที่่มีี
� 5 ขั้้�ว 6 มม.² และ 5 ขั้้�ว 2.5 มม.²
่� มต่่ออุุปกรณ์์ความปลอดภััย รีีโมทคอนโทรล
บล็็อกขั้้�วนี้้�มาพร้ ้อมสายระหว่่างขั้้�ว 1 และ 2 โดยการถอดสายนี้้�จะสามารถเชื่อ
หรืือเครื่่อ
� งจัับเวลาเพิ่่�มเติิมได้ ้
ั ญาณเตืือนภััยสูงู เสริิมและหน้ ้า สัมผั
ั สสั
ั ญาณเตืือนต่ำำ�� (สููงสุุด 3A 250V)
- สัญ
ั ญ
ตะแกรงรอง: ตะแกรง AISI 304 2 อัันขึ้้�นไป โดยแต่่ละอัันมีีความยาวตั้้�งแต่่ 400 ถึึง 600 มม.
พื้้�นที่่�ที่่�ไม่่จุ่ม
่� ลงส่ว่ นทำำ�ความร้้อน: 50 มม.
Cat22-4-6-16

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่อพลาสติิก
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่อพลาสติิก
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต

พื้้�นผิิวโหลด: มาตรฐาน 5W/cm² หรืือ 10W/cm² มีีค่่าอื่น
่� ตามคำำ�ขอ
แรงดัันไฟฟ้้า: 220-240V เฟสเดีียวเท่่านั้้น
�
ตััวเลืือกมาตรฐาน
็ ด้ ้วยมืือ ตั้้�งค่่าล่ว่ งหน้ ้าที่่:� 60°C, 80°C, 100°C, 110°C, 130°C. (140°F, 176°F, 212°F, 230°F, 266°F).
ลิิมิต
ิ เตอร์์รีีเซ็ต

แผนผัังการเดิินสาย
1

N2 L2

L1 N1

2

จััJumper
มเปอร์์หรืือ
อุุ
รัก
ั ษา
orปกรณ์์
remote
ความปลอดภัั
ย
safety
device
ระยะไกล

High
Low
alarm
alarm
จุุดต่่อ
จุุดต่่อ
Connected
relay
จุุดต่่อ
สััญญาณ
สััญญาณ
� มต่่อกัับ contact
เชื่่อ
เตืือนต่ำำ��
Maxง สััญญาณ contact
รีีเto
ลย์์โSSR
ซลิิดส เตืือนสูู
เตืือน
สููงสุุด 3
สููงสุุด 3
located
เตตที่่
อ
� ยู่่�ด้ ้าน 3A
250V ทั่่�วไป Max
แอมแปร์์
แอมแปร์์
หลััง
backside
250 โวลต์์
โวลต์์
3A250250V
SSR

ไฟกลาง
Phase
ฟส Neutral

รีีเลย์์โซลิิดสเตต

Power supply
แหล่่งจ่่ายไฟ
220-240V
สายดิิน
220-240
โวลต์์ Ground

A B C

ไดรฟ์์
เวอร์์
driver

หมายเลขอ้้างอิิงหลััก

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 55 วััตต์์/ซม², 1.5 นิ้้�ว** ไม่่มี ีเทอร์์โมสตััทแบบรีีเซ็็ตด้้วยมืือ
กำำ�ลัังไฟ
ความยาว (มม.)

1 กิิโลวััตต์์
1.5 กิิโลวััตต์์
2 กิิโลวััตต์์
3 กิิโลวััตต์์
4 กิิโลวััตต์์
170
240
300
440
570
หมายเลขอ้้างอิิง AISI 304 9STQA5QZ010V8170 9STQA5QZ015V8240 9STQA5QZ020V8300 9STQA5QZ030V8440 9STQA5QZ040V8570
หมายเลขอ้้างอิิง Incolloy
9STQA5QZ010VK170 9STQA5QZ015VK240 9STQA5QZ020VK300 9STQA5QZ030VK440 9STQA5QZ040VK570
800

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 10 วััตต์์/ซม², 1.5 นิ้้�ว* ไม่่มี ีเทอร์์โมสตััทแบบรีีเซ็็ตด้้วยมืือ
กำำ�ลัังไฟ
ความยาว (มม.)

1 กิิโลวััตต์์**
1.5 กิิโลวััตต์์
2 กิิโลวััตต์์
3 กิิโลวััตต์์
4 กิิโลวััตต์์
135
135
170
240
300
หมายเลขอ้้างอิิง AISI 304 9STQA5QZ010B8130 9STQA5QZ015V8130 9STQA5QZ020V8170 9STQA5QZ030V8240 9STQA5QZ040V8300
หมายเลขอ้้างอิิง Incolloy
9STQA5QZ010BK130 9STQA5QZ015VK130 9STQA5QZ020VK170 9STQA5QZ030VK240 9STQA5QZ040VK300
800

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 5 วััตต์์/ซม², 1.5 นิ้้�ว* พร้้อมเทอร์์โมสตััทแบบรีีเซ็็ตด้้วยมืือซึ่่ง� ตั้งค่่
้� าไว้้ที่่� 100°C (212°F)**
กำำ�ลัังไฟ
ความยาว (มม.)

1 กิิโลวััตต์์
1.5 กิิโลวััตต์์
2 กิิโลวััตต์์
3 กิิโลวััตต์์
4 กิิโลวััตต์์
170
240
300
440
570
หมายเลขอ้้างอิิง AISI 304 9STQA5QZ010V817N 9STQA5QZ015V824N 9STQA5QZ020V830N 9STQA5QZ030V844N 9STQA5QZ040V857N

หมายเลขอ้้างอิิง Incolloy
9STQA5QZ010VK17N 9STQA5QZ015VK24N 9STQA5QZ015VK30N 9STQA5QZ030VK44N 9STQA5QZ040VK57N
800

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 10 วััตต์์/ซม², 1.5 นิ้้�ว* พร้้อมเทอร์์โมสตััทแบบรีีเซ็็ตด้้วยมืือซึ่่ง� ตั้งค่่
้� าไว้้ที่่� 100°C
(212°F)**
กำำ�ลัังไฟ
ความยาว (มม.)

1 กิิโลวััตต์์
1.5 กิิโลวััตต์์
2 กิิโลวััตต์์
3 กิิโลวััตต์์
4 กิิโลวััตต์์
135
135
170
240
300
หมายเลขอ้้างอิิง AISI 304 9STQA5QZ010B813N 9STQA5QZ015V813N 9STQA5QZ020V817N 9STQA5QZ030V824N 9STQA5QZ040V830N
หมายเลขอ้้างอิิง Incolloy
9STQA5QZ010BK13N 9STQA5QZ015VK13N 9STQA5QZ020VK17N 9STQA5QZ030VK24N 9STQA5QZ040VK30N
800

*ข้ ้อต่่อทองเหลืือง M45x2 แทนที่่ข
� นาด 1.5 นิ้้�ว เปลี่่ย
� นหมายเลขอ้ ้างอิิงจาก A5 เป็็ น A9
** เทอร์์โมสตััทรีีเซ็็ตด้วยมืือตั้้�งค่่
้
าไว้ที่่
้ � 60°C 80°C 110°C 130°C (140°F 176°F 230°F 266°F) แทนที่่อั
� ก
ั ขระสุุดท้าย
้ N ด้วย
้ EJQU

น็็อต

�
หมายเลขอ้้างอิิงของอุุปกรณ์์เสริิมในตััวเลืือก (ไม่่ได้้รวมในรายการผลิิตภััณฑ์์ ต้้องสั่่งแยกต่่
างหาก):

ปะเก็็น

เกลีียว
ทองเหลืือง
AISI304
AISI316

1.5 นิ้้�ว
9BRRA3000ELH303A
9BRRA3000ELH006A
9BRRA3000ELH203A
เกลีียว
NBR
้
เส้นใย
PTFE

ดููที่ส่
่� ว่ นสุุดท้ ้ายของแคตตาล็็อกนี้้�หากต้องการดูู
้
อุป
ุ กรณ์์เสริิมและภาพแบบร่่างอื่่น
� ๆ

ติดต่อเรา

M45x200
9BRRA3000ELH305A
9BRRA3000ELH049A
9BRRA3000ELH205A
1.5 นิ้้�ว - M45x200
9BRJ03000ELH205A
9BRJ03000ELH007A
9BRJ03000ELH033A
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Cat22-4-6-17

ี
ฮีตเตอร์์แบบจุ่่�
มพร้้อมฝาครอบพลาสติิกขนาด 182 มม. × 130 มม.
× 120 มม. ข้้อต่่อขนาด 1.5 นิ้้�ว และ M45x2 พร้้อมเทอร์์โมสตััท
เชิงิ กลหรืือตััวควบคุุมอุุณภูมิ
ู ิแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์ ์ มีีหรืือไม่่มี ี
ลิิมิิตเตอร์์รีีเซ็็ตด้้วยมืือ
ประเภท 9STB

78mm
26mm

Hex.58mm

ดอกสกััดขนาด

8mm

1-1/2"(BSPP)
M45X2

18mm
L

Ø8mm
132mm

92mm

90 8
0

90 8
0

70 60
40 30

50

20mm

50

70 60
40 30

59mm

182
mm

59mm

≈35mm

M25X1.5
เทอร์์โมสตััทควบคุุมอุณ
ุ หภููมิ ิ

182
mm

182mm

20mm

59mm

≈35mm

182mm

20mm

59mm

20mm

M25X1.5

M25X1.5

≈35mm

≈35mm

M25X1.5
M25X1.5
M25X1.5
เทอร์์โมสตััทควบคุุมอุณ
ุ หภููมิ ิ
อุุปกรณ์์ควบคุุมอุณ
ุ หภููมิ ิ
อุุปกรณ์์ควบคุุมอุณ
ุ หภููมิ ิ
และเทอร์์โมสตััทนิรภั
ิ ย
ั แบบรีีเซ็็ต อิิเล็็กทรอนิิกส์์พร้ ้อมจอแสดงผล อิิเล็็กทรอนิิกส์์พร้ ้อมจอแสดงผล
ด้ ้วยมืือ
ดิิจิทั
ิ ล
ั
ดิิจิทั
ิ ล
ั และเทอร์์โมสตััทเพื่่อ
� ความ
ปลอดภััยแบบรีีเซ็็ตด้ ้วยมืือ

การใช้ง้ านหลััก: การทำำ�ความร้ ้อนของเหลว วงจรระบบน้ำำ��ร้ ้อน ภาชนะที่่มีีถั
� งั บััฟเฟอร์์
ซีีรีีย์์นี้้เ� ป็็ นอุุปกรณ์์ระดัับไฮเอ็็นกำำ�ลัังไฟต่ำำ�� เฟสเดีียว ซึ่่ง� รวมรููปลัักษณ์์ที่ทั
่� น
ั สมััย กล่่องพลาสติิกกัันน้ำำ�� ต้ ้านทานแรงกระแทก และ
์ ใ่� ช้ ้
การตั้้�งค่่าสามารถดูไู ด้ ้ผ่่านหน้ ้าต่่างโพลีีคาร์์บอเนตโปร่่งใส และมีีเครื่่อ
� งควบคุุมเทอร์์โมสตััทหรืือมีีตััวควบคุุมอิเิ ล็็กทรอนิิกส์ที่
Cat22-4-6-18

ติดต่อเรา
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เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่อพลาสติิก
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่อพลาสติิก
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต

งานง่่ายทั้้ง� สองแบบมีีหรืือไม่่มีีลิมิ
ิ เิ ตอร์์เพื่่อ
� ความปลอดภััย
พบได้ ้ใน:
- ระดัับกำำ�ลัังมาตรฐาน 4 ระดัับ 1 กิิโลวััตต์์, 1.5 กิิโลวััตต์์, 2 กิิโลวััตต์์, 3 กิิโลวััตต์์
- ข้ ้อต่่อ 2 ประเภท: 1.5 นิ้้�ว และ M45x2
- ความหนาแน่่นของพื้้�นผิิวโหลดสองประเภท 5W/cm² and 10W/cm² ดููข้ ้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิค
เพื่่อ
� ปรัับความเหมาะสมของพื้้�นผิิวโหลด
ี เตอร์์: AISI 304 หรืือ Incolloy 800 (มีี AISI 316, AISI 321, Incolloy 825 ตามคำำ�ขอ) ขนาดเส้นผ่่
้ าน
วััสดุุของท่่อฮีต
ศููนย์์กลาง 8 มม.
่� มทิิกหรืือบััดกรีีแข็็งตาม
วััสดุุของข้้อต่่อ: ทองเหลืือง หมุุนบนตััวกล่่อง บััดกรีีแข็็งบนท่่อ (มีีรุ่่�น AISI 304 หรืือ AISI 316 รุ่่�นเชื่อ
้
คำำ�ขอ) ยึึดโดยไม่่ใช้ปะเก็็
นและน็็อต ดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง
เกลีียว: BSPP (ISO 228) 1.25 นิ้้�ว หรืือ 1.5 นิ้้�ว มีีเกลีียวเมตริิก M45x2 ตามคำำ�ขอ
การควบคุุมอุุณหภููมิ ิมีี 2 ประเภท:
์ ร้ ้อมจอแสดงผลดิิจิทั
1/ เครื่่อ
� งควบคุุมอุณ
ุ หภููมิอิ
ิ เิ ล็็กทรอนิิกส์พ
ิ ล
ั ถาวรที่่แ
� สดงค่่าอุณ
ุ หภููมิที่
ิ วั่� ด
ั ได้ ้
- ความแม่่นยำำ�ของการแสดงอุุณหภููมิ:ิ ±1°C (±2°F) ± หนึ่่�งหลััก
- ช่ว่ งอุุณหภููมิ ิ 0 ถึึง 120°C (-32+250°F)
- เซนเซอร์์อุณ
ุ หภููมิ:ิ NTC
ิ ขององศา
- จอแสดงผลสามารถกำำ�หนดค่่าเป็็ นองศาหรืือหนึ่่�งในสิบ
- การควบคุุมอุณ
ุ หภููมิแ
ิ บบเปิิ ด-ปิิ ด (เอาท์์พุทรีี
ุ เลย์์)
- ปรัับค่่าความต่่างได้ ้
็ เซอร์์อุณ
- หากเซ็น
ุ หภููมิเิ สีีย พลัังงานเอาท์์พุทจ
ุ ะถููกตััดและข้ ้อผิิดพลาดจะแสดงขึ้้�นบนหน้ ้าจอ
ิ
2/ เทอร์์โมสตััทเชิงกล
ช่ว่ งอุุณหภููมิ ิ 30-90°C (85-195°F)
ฝาครอบ: แข็็งแรงมาก ด้ ้วย PA66 อย่่างหนา ออกแบบมาสำ�ำ หรัับติิดตั้้�งกลางแจ้ ้ง IP65 และ IK10 ประกอบไปด้ ้วย:
์ กป้้ องวงจรภายใน (ในรุ่่�นอิิเล็็กทรอนิิกส์เ์ ท่่านั้้น
- ฟิิ วส์ป
� )
- สวิิตช์เ์ ปิิ ด-ปิิ ด (ติิดตั้้�งที่่เ� พลาเทอร์์โมสตััทในรุ่่�นที่่มีี
� เทอร์์โมสตััท)
- หน้ ้าต่่างใสโพลีีคาร์์บอเนตช่ว่ ยให้ ้สามารถเข้ ้าถึึงการตั้้�งค่่า หน้ ้าต่่างนี้้�สามารถรัก
ั ษาความปลอดภััยด้ ้วยซีีล กรณีีนี้้�รวมถึึงฝาแยก
่� มต่่อไฟฟ้้ า
ต่่างหาก พร้ ้อมด้ ้วยซีีลอิิสระที่่ใ� ห้ ้การเข้ ้าถึึงการเชื่อ
็ ด้ ้วยมืือเพื่่อ
็ ได้ ้หลัังจากเปิิ ดหน้ ้าต่่าง
ในรุ่่�นที่่มีีลิ
� มิ
ิ เิ ตอร์์รีีเซ็ต
� ป้้ องกัันภััย สามารถเข้ ้าถึึงการรีีเซ็ต
่� มต่่อได้ ้ง่่ายขึ้้น
เคเบิิลแกลนด์์: ตั้้�งอยู่่�บนบอร์์ดยึึดที่่ถ
� อดออกได้ ้ที่่ทำ
� �ำ ให้ ้เข้ ้าถึึงการเชื่อ
� ติิดตั้้�งด้ ้วย M25 PA66 หนึ่่�งตััว และอีีกหนึ่่�ง
้
รููสำ�ำ หรัับ M25 ปิิ ดโดยใช้ฝาพลาสติิ
ก
้ านศููนย์์กลาง 8 x 7 มม. ความยาว 135มม.
เทอร์์โมเวลล์์: ในรุ่่�นมาตรฐานมีีเทอร์์โมเวลล์์สองตััวใน AISI304 ขนาดเส้นผ่่
่� มต่่อไฟฟ้้า:
การเชื่อ
- ทำำ�บนบล็็อกขั้้�วในตััวที่่มีี
� 5 ขั้้�ว 6 มม.² และ 5 ขั้้�ว 2.5 มม.²
่� มต่่ออุุปกรณ์์ความปลอดภััย รีีโมทคอนโทรล
บล็็อกขั้้�วนี้้�มาพร้ ้อมสายระหว่่างขั้้�ว 1 และ 2 โดยการถอดสายนี้้�จะสามารถเชื่อ
หรืือเครื่่อ
� งจัับเวลาเพิ่่�มเติิมได้ ้
ตะแกรงรอง: ตะแกรง AISI 304 2 อัันขึ้้�นไป โดยแต่่ละอัันมีีความยาวตั้้�งแต่่ 400 ถึึง 600 มม.
พื้้�นที่่�ที่่�ไม่่จุ่ม
่� ลงส่ว่ นทำำ�ความร้้อน: 50 มม.
พื้้�นผิิวโหลด: มาตรฐาน 5W/cm² หรืือ 10W/cm² มีีค่่าอื่น
่� ตามคำำ�ขอ
แรงดัันไฟฟ้้า: 220-240V เฟสเดีียวเท่่านั้้น
�
ตััวเลืือกมาตรฐาน
็ ด้ ้วยมืือ ตั้้�งค่่าล่ว่ งหน้ ้าที่่:� 60°C, 80°C, 100°C, 110°C, 130°C. (140°F, 176°F, 212°F, 230°F, 266°F).
ลิิมิต
ิ เตอร์์รีีเซ็ต
ตััวแปรตามคำำ�ขอ:
- เทอร์์โมสตััทปรัับได้ ้ 30-110°C (85-230°F)
- คััตเอาต์์ตัด
ั ความร้ ้อนภายในเทอร์์โมเวลล์์

1

Jumper
จััมเปอร์์หรืืออุุปกรณ์์รัก
ั ษา
or remote
ความปลอดภััยระยะไกล
safety device

2

การเดิินสาย

L1 N1

N2 L2

A B C

ฟส
ไฟกลาง
Phase
Neutral

Power
แหล่่งจ่่ายไฟsupply
220-240
โวลต์์
220-240V Ground
สายดิิน

ติดต่อเรา
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หมายเลขอ้้างอิิงหลัักพร้้อมเทอร์์โมสตััทปรัับได้้ 30-90°C (85-195°F)*

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 5 วััตต์์/ซม², 1.5 นิ้้�ว** ไม่่มี ีเทอร์์โมสตััทแบบรีีเซ็็ตด้้วยมืือ
กำำ�ลัังไฟ
1 กิิโลวััตต์์
1.5 กิิโลวััตต์์
2 กิิโลวััตต์์
ความยาว (มม.)
170
240
300
หมายเลขอ้้างอิิง AISI 304
หมายเลขอ้้างอิิง Incolloy
800

9STBA5HV010V8170

9STBA5HV015V8240

9STBA5HV020V8300

9STBA5HV030V8440

9STBA5HV010VK170

9STBA5HV015VK240

9STBA5HV020VK300

9STBA5HV030VK440

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 10 วััตต์์/ซม², 1.5 นิ้้�ว** ไม่่มี ีเทอร์์โมสตััทแบบรีีเซ็็ตด้้วยมืือ
กำำ�ลัังไฟ
1 กิิโลวััตต์์***
1.5 กิิโลวััตต์์
2 กิิโลวััตต์์
ความยาว (มม.)
135
135
170
หมายเลขอ้้างอิิง AISI 304
หมายเลขอ้้างอิิง Incolloy
800

3 กิิโลวััตต์์
440

3 กิิโลวััตต์์
240

9STBA5HV010B8130

9STBA5HV015V8130

9STBA5HV020V8170

9STBA5HV030V8240

9STBA5HV010BK130

9STBA5HV015VK130

9STBA5HV020VK170

9STBA5HV030VK240

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 5 วััตต์์/ซม², 1.5 นิ้้�ว** พร้้อมเทอร์์โมสตััทแบบรีีเซ็็ตด้้วยมืือซึ่่ง� ตั้งค่่
้� าไว้้ที่่� 100°C
(212°F)****
กำำ�ลัังไฟ
1 กิิโลวััตต์์
1.5 กิิโลวััตต์์
2 กิิโลวััตต์์
3 กิิโลวััตต์์
ความยาว (มม.)
170
240
300
440
หมายเลขอ้้างอิิง AISI 304
หมายเลขอ้้างอิิง Incolloy
800

9STBA5HV010V817N

9STBA5HV015V824N

9STBA5HV020V830N

9STBA5HV030V844N

9STBA5HV010VK17N

9STBA5HV015VK24N

9STBA5HV015VK30N

9STBA5HV030VK44N

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 10 วััตต์์/ซม², 1.5 นิ้้�ว** พร้้อมเทอร์์โมสตััทแบบรีีเซ็็ตด้้วยมืือซึ่่ง� ตั้งค่่
้� าไว้้ที่่� 100°C
(212°F)****
กำำ�ลัังไฟ
1 กิิโลวััตต์์***
1.5 กิิโลวััตต์์
2 กิิโลวััตต์์
3 กิิโลวััตต์์
ความยาว (มม.)
135
135
170
240
หมายเลขอ้้างอิิง AISI 304
หมายเลขอ้้างอิิง Incolloy
800

9STBA5HV010B813N

9STBA5HV015V813N

9STBA5HV020V817N

9STBA5HV030V824N

9STBA5HV010BK13N

9STBA5HV015VK13N

9STBA5HV020VK17N

9STBA5HV030VK24N

*ประเภทที่่มีี
� การควบคุุมอุณ
ุ หภููมิอิ
ิ เิ ล็็กทรอนิิกส์:์ แทนที่่� HV ด้ ้วย HY ในหมายเลขอ้ ้างอิิง
**ข้ ้อต่่อทองเหลืือง M45x2 แทนที่่ข
� นาด 1.5 นิ้้�ว เปลี่่ย
� นหมายเลขอ้ ้างอิิงจาก A5 เป็็ น A9
� านั้้น
***เฉพาะอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนหนึ่่�งชิ้้นเท่่
�
็ ด้ ้วยมืือตั้้�งค่่าไว้ ้ที่่� 60°C 80°C 110°C 130°C (140°F 176°F 230°F 266°F) แทนที่่อั
**** เทอร์์โมสตััทรีีเซ็ต
� ก
ั ขระสุุดท้ ้าย N
ด้ ้วย E J Q U

น็็อต

ปะเก็็น

หมายเลขอ้้างอิิงของอุุปกรณ์์เสริิมในตััวเลืือก
�
(ไม่่ได้้รวมในรายการผลิิตภััณฑ์์ ต้้องสั่่งแยกต่่
างหาก):
เกลีียว
ทองเหลืือง
AISI304
AISI316

1.5 นิ้้�ว
9BRRA3000ELH303A
9BRRA3000ELH006A
9BRRA3000ELH203A
เกลีียว
NBR
้
เส้นใย
PTFE

M45x200
9BRRA3000ELH305A
9BRRA3000ELH049A
9BRRA3000ELH205A
1.5 นิ้้�ว - M45x200
9BRJ03000ELH205A
9BRJ03000ELH007A
9BRJ03000ELH033A

ดููที่ส่
่� ว่ นสุุดท้ ้ายของแคตตาล็็อกนี้้�หากต้องการดูู
้
อุป
ุ กรณ์์เสริิมและภาพแบบร่่างอื่่น
� ๆ
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เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่อพลาสติิก
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่ว่ นที่่� 7
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่อง
ฮีต
่� มต่่ออลููมิเิ นีียม
เชื่อ

ติดต่อเรา
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เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่ออลููมิเิ นีียม
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต

ี
ฮีตเตอร์์แบบจุ่่�
มพร้้อมฝาครอบอลููมิ ิเนีียมขนาด 78 มม. × 66 มม. ×
50 มม. ข้้อต่่อขนาด 1.25 นิ้้�ว, 1.5 นิ้้�ว, M45x2
ประเภท 9ST3
50mm
ดอกสกััด
ขนาด

Hex.58mm

8mm

1-1/4"(BSPP)
1-1/2"(BSPP)
M45X2

18mm

L
Ø8mm
M20 X 1.5

21mm

≈26mm

66mm

21mm

78mm

การใช้ง้ านหลััก: การทำำ�ความร้ ้อนของเหลว วงจรระบบน้ำำ��ร้ ้อน ภาชนะที่่มีีถั
� งั บััฟเฟอร์์
ี เตอร์์แบบจุ่่�มเหล่่านี้้เ� ป็็ นฮีต
ี เตอร์์ที่มีีอุ
�
ฮีต
่� ป
ุ กรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน 3 ชิ้้นและฝาครอบอลูู
มิเิ นีียมที่่มีีข
� นาดเล็็กที่่สุ
� ด
ุ
ภายในมีีพื้้�นที่่ไ� ม่่พอสำ�ำ หรัับเทอร์์โมสตััท
ี เตอร์์แบบจุ่่�มเหล่่านี้้ไ� ม่่มีีบล็็อคการเชื่อ
่� มต่่อในตััว
ฮีต
พบได้ ้ใน:
- ระดัับกำำ�ลัังมาตรฐาน 6 ระดัับ 1 กิิโลวััตต์์ – 1.5 กิิโลวััตต์์ - 2 กิิโลวััตต์์ - 3 กิิโลวััตต์์ - 4 กิิโลวััตต์์ - 6 กิิโลวััตต์์
- ข้ ้อต่่อ 3 ประเภท: ข้ ้อต่่อขนาด 1.25 นิ้้�ว, 1.5 นิ้้�ว และ M45x2
- ความหนาแน่่นของพื้้�นผิิวโหลดสองประเภท 5W/cm² and 10W/cm² ดููข้ ้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิคเพื่่อ
� ปรัับความเหมาะสมของ
พื้้�นผิิวโหลด
ี เตอร์์: AISI 304 หรืือ Incolloy 800 (มีี AISI 316, AISI 321, Incolloy 825 ตามคำำ�ขอ)
วััสดุุของท่่อฮีต
้ านศููนย์์กลาง 8 มม.
ขนาดเส้นผ่่
่� มทิิกหรืือบััดกรีีแข็็งตาม
วััสดุุของข้้อต่่อ: ทองเหลืือง หมุุนบนตััวกล่่อง บััดกรีีแข็็งบนท่่อ (มีีรุ่่�น AISI 304 หรืือ AISI 316 รุ่่�นเชื่อ
้
คำำ�ขอ) ยึึดโดยไม่่ใช้ปะเก็็
นและน็็อต ดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง
เกลีียว: BSPP 1.25 นิ้้�ว และ 1.5 นิ้้�ว (ISO 228) และเกลีียวเมตริิก M45x2
ิ โิ คน สกรููฝาครอบทำำ�จากเหล็็กสแตนเลสพร้ ้อมน็็อต
ฝาครอบ: 78 x 66 x 50 มม. อลููมิเิ นีียมหล่่อ ผนัังหนา 3มม. ปะเก็็นโฟมซิลิ
ล็็อค ขั้้�วต่่อสายดิิน 2 ขั้้�ว M4
�่
สีีอีีพ็็อกซสีี่เทา
RAL7035 ป้้ องกัันการกััดกร่่อนแบบกััลวานิิก
ระดัับการป้้องกัันน้ำำ�และฝุ่่�น:
�
น้ำำ��และฝุ่่� น: IP65, การป้้ องกัันแรงกระแทก: IK 10 (พร้ ้อมเคเบิิลแกลนด์์โลหะ)
เคเบิิลแกลนด์์: M20, PA66 มีีทองเหลืืองชุุบนิิกเกิิลให้ ้ตามคำำ�ขอ
เทอร์์โมเวลล์์: ตามคำำ�ขอ
่� มต่่ออุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน: ขั้้�วที่่มีีส
การเชื่อ
� กรูู น็็อต และแหวนรองทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส สายสวิิตช์รุ่่�์ น 3 เฟส
ตะแกรงรอง: ตะแกรง AISI 304 2 อัันขึ้้�นไป โดยแต่่ละอัันมีีความยาวตั้้�งแต่่ 400 ถึึง 600 มม.
พื้้�นที่่�ที่่�ไม่่จุ่ม
่� ลงส่ว่ นทำำ�ความร้้อน: 50 มม.
พื้้�นผิิวโหลด: มาตรฐาน 5W/cm² หรืือ 10W/cm² มีีค่่าอื่น
่� ตามคำำ�ขอ
่� มต่่อแบบดาวกัับสายไฟกลาง)
แรงดัันไฟฟ้้า: 220-240V เฟสเดีียวหรืือ 3 เฟส 380-400V (เชื่อ
้ านศููนย์์กลาง 10 มม. ภายในพ็็อคเก็็ต ที่่กึ่่
ตััวแปรตามคำำ�ขอ: TCO ขนาดเส้นผ่่
� ง� กลางของอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน (ใช้ ้ MOQ)
3

R1
1
230V

3

N
2

R2

2

การเดิินสายไฟ

4

5

R3
6

4
R2
5

R1 R3
1

6

L1
400V

ตำ�แหน่งของสายรัด 220-240V เฟสเดียว
ติดต่อเรา

N
L1
L2
L3

ตำ�แหน่งของสายรัด 380-400V 3 เฟส
เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-7-3

หมายเลขอ้้างอิิงหลััก

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 5 กิิโลวััตต์์/ซม², 1.5 นิ้้�ว*
กำำ�ลัังไฟ
ความยาว (มม.)
หมายเลขอ้้างอิิง
AISI 304
หมายเลขอ้้างอิิง
Incolloy 800

1 กิิโลวััตต์์

1.5 กิิโลวััตต์์

2 กิิโลวััตต์์

3 กิิโลวััตต์์

4 กิิโลวััตต์์

6 กิิโลวััตต์์

170

240

300

440

570

840

9ST3G5E0010U8170 9ST3G5E0015U8240 9ST3G5E0020U8300 9ST3G5E0030U8440 9ST3G5E0040U8570 9ST3G5E0060U8840
9ST3G5E0010UK170 9ST3G5E0015UK240 9ST3G5E0020UK300 9ST3G5E0030UK440 9ST3G5E0040UK570 9ST3G5E0060UK840

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 10 วััตต์์/ซม², 1.5 นิ้้�ว*
กำำ�ลัังไฟ

1 กิิโลวััตต์์**

1.5 กิิโลวััตต์์

2 กิิโลวััตต์์

3 กิิโลวััตต์์

4 กิิโลวััตต์์

6 กิิโลวััตต์์

ความยาว (มม.)

135

135

170

240

300

440

หมายเลข
อ้้างอิิง AISI
304
หมายเลข
อ้้างอิิง
Incolloy 800

9ST3G5E0010B8130

9ST3G5E0015U8130 9ST3G5E0020U8170 9ST3G5E0030U8240 9ST3G5E0040U8300 9ST3G5E0060U8440

9ST3G5E0010BK130 9ST3G5E0015UK130 9ST3G5E0020UK170 9ST3G5E0030UK240 9ST3G5E0040UK300 9ST3G5E0060UK440

* ข้ ้อต่่อทองเหลืืองขนาด 1.25 นิ้้�ว แทนที่่ข
� นาด 1.5 นิ้้�ว เปลี่่ย
� นหมายเลขอ้ ้างอิิงจาก G5 เป็็ น G4 ข้ ้อต่่อทองเหลืือง M45x2 แทนที่่ข
� นาด 1.5 นิ้้�ว เปลี่่ย
� น
หมายเลขอ้ ้างอิิงจาก G5 เป็็ น G9
** รุ่่�นนี้้�มีีอุป
ุ กรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนเพีียง 2 ตััว

น็็อต

ปะเก็็น

หมายเลขอ้้างอิิงของอุุปกรณ์์เสริิมในตััวเลืือก
�
(ไม่่ได้้รวมในรายการผลิิตภััณฑ์์ ต้้องสั่่งแยกต่่
างหาก):
เกลีียว
ทองเหลืือง
AISI304

1.25 นิ้้�ว
1.5 นิ้้�ว
9BRRA3000ELH302A 9BRRA3000ELH303A
9BRRA3000ELH032A 9BRRA3000ELH006A

M45x200
9BRRA3000ELH305A
9BRRA3000ELH049A

AISI316

9BRRA3000ELH202A 9BRRA3000ELH203A

9BRRA3000ELH205A

เกลีียว
NBR
้
เส้นใย
PTFE

1.25 นิ้้�ว
9BRJ03000ELH206A
9BRJ03000ELH052A
9BRJ03000ELH032A

1.5 นิ้้�ว - M45x200
9BRJ03000ELH205A
9BRJ03000ELH007A
9BRJ03000ELH033A

ดููที่ส่
่� ว่ นสุุดท้ ้ายของแคตตาล็็อกนี้้�หากต้ ้องการดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมและภาพแบบร่่างอื่่น
� ๆ

Cat22-4-7-4

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่ออลููมิเิ นีียม
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต

ี
ฮีตเตอร์์แบบจุ่่�
มพร้้อมฝาครอบอลููมิ ิเนีียมขนาด 78 มม. × 78 มม. ×
74 มม. ข้้อต่่อขนาด 1.25 นิ้้�ว, 1.5 นิ้้�ว, M45x2 มีีหรืือไม่่มี ีเทอร์์โมสตััท
ประเภท 9ST4
M25 Cap

Ø41

17.3mm

74mm

7mm

8G

8G

74mm

73.6mm

Hex.58mm

8mm

1-1/4"(BSPP)
1-1/2"(BSPP)
M45X2

18mm
L2

L
Ø8mm

1-1/4"(BSPP)
1-1/2"(BSPP)
M45X2

3 x 1.5mm²
Rubber
Insulated
(H05-RR)

L1
Ø8mm

ไม่่มี ีเทอร์์โมสตััท

30 25

35mm

15
20

78mm

78mm

ดอกสกััด
Hex.58mm
ขนาด

L2

≈26mm

3 x 1.5mm²
Rubber
Insulated
(H05-RR)

เทอร์์โมสตััทแบบมีีลููกบิิดด้้าน
นอก (ตััวเลืือก)

L1
Ø8mm

17mm
30

25

78mm

78mm

8mm
18mm

1-1/4"(BSPP)
1-1/2"(BSPP)
M45X2

M20X1.5

M20X1.5

17mm

4

≈26mm

8mm
18mm

20

10

≈26mm

35
40

15

40 3
5

M20X1.5

ดอกสกััด
ขนาด
Hex.58mm

0

35mm

ดอกสกััด
ขนาด

10

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่ออลููมิเิ นีียม
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต

78mm

78mm

เทอร์์โมสตััทปรัับได้้ภายใต้้ฝา
เกลีียว M25 (มาตรฐาน)

การใช้ง้ านหลััก: การทำำ�ความร้ ้อนของเหลว วงจรระบบน้ำำ��ร้ ้อน ภาชนะที่่มีีถั
� งั บััฟเฟอร์์
ี เตอร์์เหล่่านี้้เ� ป็็ นฮีต
ี เตอร์์แบบมีีฝาครอบอลููมิเิ นีียมที่่มีีข
ฮีต
� นาดเล็็กที่่สุ
� ด
ุ ที่่สามารถรั
�
บ
ั เทอร์์โมสตััทแบบปรัับได้ ้ แต่่มีีพื้้น
� ที่่ภาย
�
ในไม่่
่� มต่่อ ดัังนั้้�นรุ่่�นที่่มีี
เพีียงพอต่่อการเพิ่่�มบล็็อคการเชื่อ
� เทอร์์โมสตััทจึงึ มาพร้ ้อมกัับสายเคเบิิลฉนวนยางยาว 2 เมตร, 3x1.5 มม.2)
พบได้ ้ใน:
- ระดัับกำำ�ลัังมาตรฐาน 6 ระดัับ 1 กิิโลวััตต์์ – 1.5 กิิโลวััตต์์ - 2 กิิโลวััตต์์ - 3 กิิโลวััตต์์ - 4 กิิโลวััตต์์ - 6 กิิโลวััตต์์
(รุ่่�น 4 และ 6 กิิโลวััตต์์จะไม่่มีีเทอร์์โมสตััท)
- ข้ ้อต่่อ 3 ประเภท: ข้ ้อต่่อขนาด 1.25 นิ้้�ว, 1.5 นิ้้�ว และ M45x2
- ความหนาแน่่นของพื้้�นผิิวโหลดสองประเภท 5W/cm² and 10W/cm² ดููข้ ้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิคเพื่่อ
� ปรัับความเหมาะสมของ
พื้้�นผิิวโหลด
ี เตอร์์: AISI 304 หรืือ Incolloy 800 (มีี AISI 316, AISI 321, Incolloy 825 ตามคำำ�ขอ) ขนาดเส้นผ่่
้ าน
วััสดุุของท่่อฮีต
ศููนย์์กลาง 8 มม.
่� มทิิกหรืือบััดกรีีแข็็งตาม
วััสดุุของข้้อต่่อ: ทองเหลืือง หมุุนบนตััวกล่่อง บััดกรีีแข็็งบนท่่อ (มีีรุ่่�น AISI 304 หรืือ AISI 316 รุ่่�นเชื่อ
้
คำำ�ขอ) ยึึดโดยไม่่ใช้ปะเก็็
นและน็็อต ดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง
เกลีียว: มีี BSPP 1.25 นิ้้�ว และ 1.5 นิ้้�ว (ISO 228) และเกลีียวเมตริิก M45x2 ให้ ้ตามคำำ�ขอ
ิ โิ คน สกรููฝาครอบทำำ�จากเหล็็กสแตนเลสพร้ ้อมน็็อต
ฝาครอบ: 78 x 78 x 74 มม. อลููมิเิ นีียมหล่่อ ผนัังหนา 3มม. ปะเก็็นโฟมซิลิ
ล็็อค ขั้้�วต่่อสายดิิน 2 ขั้้�ว M4
่�
สีีอีีพ็็อกซสีี่เทา
RAL7035 ป้้ องกัันการกััดกร่่อนแบบกััลวานิิก
ระดัับการป้้องกัันน้ำำ�และฝุ่่�น:
�
น้ำำ��และฝุ่่� น: IP65, การป้้ องกัันแรงกระแทก: IK 10 (พร้ ้อมเคเบิิลแกลนด์์และปลั๊๊�ก M25 ที่่เ� ป็็ น
โลหะ)
เคเบิิลแกลนด์์: M20, PA66 มีีทองเหลืืองชุุบนิิกเกิิลให้ ้ตามคำำ�ขอ
้ านศููนย์์กลาง 8 x 7 มม. ความยาว 135 มม. รวมอยู่่�บน
เทอร์์โมเวลล์์: มาพร้ ้อมกัับเทอร์์โมเวลล์์หนึ่่�งตััวใน AISI304 ขนาดเส้นผ่่
ี เตอร์์ ไม่่มีีเทอร์์โมสตััท
ฮีต
่� มต่่ออุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน: ขั้้�วที่่มีีส
การเชื่อ
� กรูู น็็อต และแหวนรองทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส สายสวิิตช์รุ่่�์ น 3 เฟส
รุ่่�นที่่มีี
� เทอร์์โมสตััทจะทำำ�ด้ ้วยสายไฟแบบมีีลวดความยาว 2 เมตร
การควบคุุมอุุณหภููมิ ิ: รุ่่�นที่่มีี
� เทอร์์โมสตััทสามารถตั้้ง� ค่่าได้ ้ตั้้�งแต่่ 30 ถึึง 90°C (85-195°F) การเข้ ้าถึึงลููกบิิดเทอร์์โมสตััทอยู่่�ใต้ ้
ฝา M25 ลููกบิิดภายนอกตามคำำ�ขอ ช่ว่ งอุุณหภููมิอื่
ิ น
่� ๆ ตามคำำ�ขอ รุ่่�นที่่มีี
� เทอร์์โมสตััทผลิต
ิ ได้ ้เฉพาะในเฟสเดีียวเท่่านั้้น
� และจ่่ายไฟ
ได้ ้สููงสุุด 3 กิิโลวััตต์์ เท่่านั้้น
�
กริิดรองรัับ: ตะแกรง AISI 304 2 อัันขึ้้�นไป โดยแต่่ละอัันมีีความยาวตั้้�งแต่่ 400 ถึึง 600 มม.
พื้้�นที่่�ที่่�ไม่่จุ่ม
่� ลงส่ว่ นทำำ�ความร้้อน: 50 มม.
พื้้�นผิิวโหลด: มาตรฐาน 5W/cm² หรืือ 10W/cm² มีีค่่าอื่น
่� ตามคำำ�ขอ
่� มต่่อแบบดาวกัับสายไฟกลาง) รุ่่�น 3 เฟสไม่่สามารถ
แรงดัันไฟฟ้้า: 220-240V เฟสเดีียวหรืือ 3 เฟส 380-400V (เชื่อ
มีีเทอร์์โมสตััทได้ ้
ตััวแปรตามคำำ�ขอ:
� านั้้น
- อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน 1 หรืือ 2 ชิ้้นเท่่
�
- เทอร์์โมสตััทอุณ
ุ หภููมิ ิ 4-40°C (40-105°F), 0-60°C (32-140°F), หรืือ 30-110°C (86-230°F)
็ ด้ ้วยมืือ
เทอร์์โมสตััทรีีเซ็ต
- ไฟแสดงสถานะ 1 หรืือ 2 ดวง
ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-7-5

R2

2
R1
1
230V

การเดิินสายไฟ

4

3

5

R3

1
230V

ตำำ�แหน่่งของสายรััด 220-240V เฟส
เดีียว (ไม่่มีีเทอร์์โมสตััท)

5

R3

R1

3

N
2

R2

2
L1

6

4

3

N

θ

6

4
R2
5

R1 R3
6

1

L1
400V

ตำำ�แหน่่งของสายรััด 220-240V เฟส
เดีียว (มีีเทอร์์โมสตััทแบบขั้้�วเดีียว)

L1
L2
L3

ตำำ�แหน่่งของสายรััด 380-400V 3 เฟส
(ไม่่มีีเทอร์์โมสตััท)

หมายเลขอ้้างอิิงหลััก

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 5 วััตต์์/ซม², 1.5 นิ้้�ว* ไม่่มี ีเทอร์์โมสตััท

N

กำำ�ลัังไฟ
ความยาว (มม.)

1 กิิโลวััตต์์
170

1.5 กิิโลวััตต์์
240

2 กิิโลวััตต์์
300

3 กิิโลวััตต์์
440

4 กิิโลวััตต์์
570

6 กิิโลวััตต์์
840

หมายเลขอ้้างอิิง
AISI 304

9ST4G5E1010U8170

9ST4G5E1015U8240

9ST4G5E1020U8300

9ST4G5E1030U8440

9ST4G5E1040U8570

9ST4G5E1060U8840

หมายเลขอ้้างอิิง
Incolloy 800

9ST4G5E1010UK170

9ST4G5E1015UK240

9ST4G5E1020UK300

9ST4G5E1030UK440

9ST4G5E1040UK570

9ST4G5E1060UK840

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 10 วััตต์์/ซม², 1.5 นิ้้�ว* ไม่่มี ีเทอร์์โมสตััท
กำำ�ลัังไฟ
ความยาว
(มม.)

1 กิิโลวััตต์์***

1.5 กิิโลวััตต์์

2 กิิโลวััตต์์

3 กิิโลวััตต์์

4 กิิโลวััตต์์

6 กิิโลวััตต์์

135

135

170

240

300

440

หมายเลขอ้้างอิิง
9ST4G5E1010B8130 9ST4G5E1015U8130
AISI 304

9ST4G5E1020U8170

9ST4G5E1030U8240

9ST4G5E1040U8300

9ST4G5E1060U8440

หมายเลขอ้้างอิิง
Incolloy 800

9ST4G5E1020UK170

9ST4G5E1030UK240

9ST4G5E1040UK300

9ST4G5E1060UK440

9ST4G5E1010BK130

9ST4G5E1015UK130

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 5 วััตต์์/ซม², 1.5 นิ้้�ว* มีีเทอร์์โมสตััท 30-90°C (85-195°F) ปรัับได้้ด้้านใต้้ฝา M25
กำำ�ลัังไฟ
ความยาว (มม.)

1 กิิโลวััตต์์
170

1.5 กิิโลวััตต์์
240

2 กิิโลวััตต์์
300

3 กิิโลวััตต์์
440

4 กิิโลวััตต์์

หมายเลขอ้้างอิิง
9ST4G5NS010V8170 9ST4G5NS015V8240 9ST4G5NS020V8300 9ST4G5NS030V8440
AISI 304

6 กิิโลวััตต์์

ไม่่มีีเทอร์์โมสตััทมาด้ ้วย

หมายเลขอ้้างอิิง
9ST4G5NS010VK170 9ST4G5NS015VK240 9ST4G5NS020VK300 9ST4G5NS030VK440
Incolloy 800

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 10 วััตต์์/ซม², 1.5 นิ้้�ว* มีีเทอร์์โมสตััท 30-90°C (85-195°F) ปรัับได้้ด้้านใต้้ฝา M25
กำำ�ลัังไฟ
ความยาว (มม.)

1 กิิโลวััตต์์**
135

1.5 กิิโลวััตต์์
135

2 กิิโลวััตต์์
170

3 กิิโลวััตต์์
240

4 กิิโลวััตต์์

หมายเลขอ้้างอิิง
9ST4G5NS010B8130 9ST4G5NS015V8130 9ST4G5NS020V8170 9ST4G5NS030V8240
AISI 304

6 กิิโลวััตต์์

ไม่่มีีเทอร์์โมสตััทมาด้ ้วย

หมายเลขอ้้างอิิง
9ST4G5NS010BK130 9ST4G5NS015VK130 9ST4G5NS020VK170 9ST4G5NS030VK240
Incolloy 800

* ข้ ้อต่่อทองเหลืืองขนาด 1.25 นิ้้�ว แทนที่่ข
� นาด 1.5 นิ้้�ว เปลี่่ย
� นหมายเลขอ้ ้างอิิงจาก G5 เป็็ น G4 ข้ ้อต่่อทองเหลืือง M45x2 แทนที่่ข
� นาด 1.5 นิ้้�ว เปลี่่ย
� น
หมายเลขอ้ ้างอิิงจาก G5 เป็็ น G9
** รุ่่�นนี้้�มีีอุป
ุ กรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนเพีียง 2 ตััว

น็็อต

ปะเก็็น

หมายเลขอ้้างอิิงของอุุปกรณ์์เสริิมในตััวเลืือก
�
(ไม่่ได้้รวมในรายการผลิิตภััณฑ์์ ต้้องสั่่งแยกต่่
างหาก):
เกลีียว
ทองเหลืือง
AISI304
AISI316

1.25 นิ้้�ว
1.5 นิ้้�ว
9BRRA3000ELH302A 9BRRA3000ELH303A
9BRRA3000ELH032A 9BRRA3000ELH006A
9BRRA3000ELH202A 9BRRA3000ELH203A
เกลีียว
NBR
้
เส้นใย
PTFE

ดููที่ส่
่� ว่ นสุุดท้ายของแคตตาล็็
้
อกนี้้�หากต้องการดูู
้
อุป
ุ กรณ์์เสริิมและภาพแบบร่่างอื่่น
� ๆ

Cat22-4-7-6

ติดต่อเรา

1.25 นิ้้�ว
9BRJ03000ELH206A
9BRJ03000ELH052A
9BRJ03000ELH032A

M45x200
9BRRA3000ELH305A
9BRRA3000ELH049A
9BRRA3000ELH205A
1.5 นิ้้�ว - M45x200
9BRJ03000ELH205A
9BRJ03000ELH007A
9BRJ03000ELH033A

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่ออลููมิเิ นีียม
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต

ี
ฮีตเตอร์์แบบจุ่่�
มพร้้อมฝาครอบอลููมิ ิเนีียมขนาด 105 x 105 x 96 มม.
มีีหรืือไม่่มีเี ทอร์์โมสตััท ประเภท 9ST5
Ø41mm

96mm

Hex.58mm

1-1/2"(BSPP)
M45X2

18mm

L

96mm

96mm
2.5mm²
(x6)

2.5mm²
(x6)
Ø41mm

Ø8mm

7mm

8G

8G

8mm
ดอกสกััด
ขนาด

M25
Cap
ฝาปิิ ด M25

17.3mm

ฝาปิิ ด M25
M25
Cap

17.3mm

7mm

8C

8C

96mm

96mm

21mm
41mm

M20X1.5

M20X1.5
40 3
5

≈26mm
105mm

ไม่่มี ีเทอร์์โมสตััท

30

25

4

105mm

15
20
30 25

M20X1.5

2.5mm²
(x6)

2.5mm²
(x6)

10

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่ออลููมิเิ นีียม
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต

105mm

≈26mm 105mm

20

105mm

35
40

15
10

0

≈26mm105mm

เทอร์์โมสตััทแบบขั้วเดีียว
้�
เทอร์์โมสตััทแบบขั้วเดีียว
้�
และ 3 ขั้ว้� ปุ่่� มปรัับด้้านนอก และ 3 ขั้ว้� ปุ่่� มปรัับด้้านใน
(มีีตััวเลืือก)
อยู่่�ใต้้ฝา M25 (มาตรฐาน)

การใช้ง้ านหลััก: การทำำ�ความร้ ้อนของเหลว วงจรระบบน้ำำ��ร้ ้อน ภาชนะที่่มีีถั
� งั บััฟเฟอร์์
ี เตอร์์ที่มีี
่ เทอร์์โมสตััท ลิิมิต
ฮีต
่� กล่่องขนาดนี้้�ได้ ้รัับความนิิยมมากที่่สุ
� ด
ุ เพราะสามารถรัับอุุปกรณ์์เสริิมได้ ้มากมาย เช่น
ิ เตอร์์
ไฟบอกสถานะ ฯลฯ ภายในพื้้�นที่่ที่
� ค่
่� อ
่ นข้ ้างเล็็ก
พบได้ ้ใน:
- ระดัับกำำ�ลัังมาตรฐาน 6 ระดัับ 1 กิิโลวััตต์์ - 1.5 กิิโลวััตต์์ - 2 กิิโลวััตต์์ - 3 กิิโลวััตต์์ - 4 กิิโลวััตต์์ - 6 กิิโลวััตต์์
- ข้ ้อต่่อ 3 ประเภท: 1"1/4; 1"1/2; M45x2.
- ความหนาแน่่นของพื้้�นผิิวโหลดสองประเภท 5W/cm² and 10W/cm² ดููข้ ้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิคเพื่่อ
� ปรัับความเหมาะสมของ
พื้้�นผิิวโหลด
ี
้ าน
วััสดุุของท่่อฮีตเตอร์์:
AISI 304 หรืือ Incolloy 800 (มีี AISI 316, AISI 321, Incolloy 825 ตามคำำ�ขอ) ขนาดเส้นผ่่
ศููนย์์กลาง 8 มม.
่� มทิิกหรืือบััดกรีีแข็็งตาม
วััสดุุของข้้อต่่อ: ทองเหลืือง หมุุนบนตััวกล่่อง บััดกรีีแข็็งบนท่่อ (มีีรุ่่�น AISI 304 หรืือ AISI 316 รุ่่�นเชื่อ
้
คำำ�ขอ) ยึึดโดยไม่่ใช้ปะเก็็
นและน็็อต ดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง
เกลีียว: BSPP (ISO 228) 1.25 นิ้้�ว, 1.5 นิ้้�ว และ M45x2
การควบคุุมอุุณหภููมิ ิ: เทอร์์โมสตััทแบบขั้้�วเดีียวหรืือ 3 ขั้้�ว 30-90°C (85-195°F) มีีช่ว่ งอุุณหภููมิอื่
ิ น
่� ๆ ในตััวเลืือก
ิ โิ คน สกรููฝาครอบทำำ�จากเหล็็กสแตนเลสพร้ ้อม
ฝาครอบ: 105 x 105 x 96 มม. อลููมิเิ นีียมหล่่อ ผนัังหนา 3มม. ปะเก็็นโฟมซิลิ
น็็อตล็็อค ขั้้�วต่่อสายดิิน 2 ขั้้�ว M4
�่
สีีอีีพ็็อกซสีี่เทา
RAL7035 ป้้ องกัันการกััดกร่่อนแบบกััลวานิิก
ระดัับการป้้องกัันน้ำำ�และฝุ่่�น:
�
น้ำำ�� และฝุ่่� น: IP65, การป้้ องกัันแรงกระแทก: IK 10 (พร้อมเคเบิิลแกลนด์์
้
และปลั๊๊�ก M25 ที่่เ� ป็็ นโลหะ)
เคเบิิลแกลนด์์: M20, PA66 มีีทองเหลืืองชุุบนิิกเกิิลให้ ้ตามคำำ�ขอ
้ านศููนย์์กลาง 8 × 7 มม. รวมไปถึึงรุ่่�นที่่ไ� ม่่มีีเทอร์์โมสตััทด้วย
เทอร์์โมเวลล์์: เทอร์์โมเวลล์์ตามมาตรฐานจะใช้ ้ AISI304 ขนาดเส้นผ่่
้
่� มต่่อไฟฟ้้า: ขั้้�วของฮีต
ี เตอร์์แบบท่่อกลมซึ่่ง� มีีสกรูู น็็อต และแหวนรองทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส สายสวิิตช์รุ่่�์ น 3 เฟส
การเชื่อ
่� มต่่อในตััว หน่่วยเฟสเดีียวมีีขนาด 3 x 2.5 มม.² และหน่่วย 3 เฟสมีีขนาด 5 x 2.5 มม.² มีีขั้้�วต่่อ
รุ่่�นที่่มีี
� เทอร์์โมสตััทมีีบล็็อคเชื่อ
สายดิิน M4 อีีกหนึ่่�งขั้้�ว
ตะแกรงรอง: ตะแกรง AISI 304 2 อัันขึ้้�นไป โดยแต่่ละอัันมีีความยาวตั้้�งแต่่ 400 ถึึง 600 มม.
พื้้�นที่่�ที่่�ไม่่จุ่ม
่� ลงส่ว่ นทำำ�ความร้้อน: 50 มม.
พื้้�นผิิวโหลด: มาตรฐาน 5W/cm² หรืือ 10W/cm² มีีค่่าอื่น
่� ตามคำำ�ขอ
่� มต่่อแบบดาวกัับสายไฟกลาง)
แรงดัันไฟฟ้้า: 220-240V เฟสเดีียวหรืือ 3 เฟส 380-400V (เชื่อ
ตััวเลืือกมาตรฐาน
- เทอร์์โมสตััทเฟสเดีียวขนาด 230V สำ�ำ หรัับให้ ้กำำ�ลัังไฟถึึง 3 กิิโลวััตต์์ เทอร์์โมสตััท 3 เฟสสำ�ำ หรัับรุ่่�น 4 กิิโลวััตต์์ และ 6 กิิโลวััตต์์
ตััวแปรตามคำำ�ขอ:
ปุ่่�มปรัับเทอร์์โมสตััทภายนอกพร้ ้อมปะเก็็นก้านกัั
้ นน้ำำ��
- เทอร์์โมสตััทอุณ
ุ หภููมิ ิ 4-40°C (40-105°F), 0-60°C (32-140°F), หรืือ 30-110°C (86-230°F)
็ เซอร์์ควบคุุมอิเิ ล็็กทรอนิิกส์ ์
- เอาท์์พุท
ุ เคเบิิลแกลนด์์เพิ่่�มเติิมสำ�ำ หรัับเซ็น
- สามารถจััดส่ง่ อุุปกรณ์์เหล่่านี้้โ� ดยมีีไฟแสดงสถานะหนึ่่�งหรืือสองดวงพร้ ้อมสายพาวเวอร์์คอร์์ด
ี เตอร์์เหล่่านี้้สามารถ
้ านศููนย์์กลาง
ฮีต
�
ประกอบกัับข้ ้อต่่อที่่มีี
� เกลีียวได้ ้ถึึง 2.5 นิ้้�ว หรืือ M77x200 และท่่อความร้ ้อนขนาดเส้นผ่่
10มม. ติิดต่่อเราเพื่่อ
� ดููความเป็็ นไปได้ ้
ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th
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การเดิินสายไฟ

R1
R3

R2

R3

R1

R1

R1
R2

R3

R2

R3

θ

1 2 3 4 5

Line
เฟส
Phase

θ

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Neutral
สายไฟ Ground
ขั้้�วสายดิิน
กลาง Terre
Neutre

Line
เฟส
Phase

220-240V เฟสเดีียว
(ไม่่มีีเทอร์์โมสตััท)

R2

Line1 Line2 Line3
สาย1
สาย2
สาย3
Phase1 Phase2 Phase3

Neutral
สายไฟ Ground
ขั้้�วสายดิิน
กลาง
Neutre
Terre

220-240V เฟสเดีียว
(มีีเทอร์์โมสตััทแบบขั้้�วเดีียว)

1 2 3 4 5

Line1 Line2 Line3
สาย1
สาย2
สาย3
Phase1 Phase2 Phase3

Neutral
สายไฟ Ground
ขั้้�วสายดิิน
Neutre
กลาง
Terre

380-400V 3 เฟส
(ไม่่มีีเทอร์์โมสตััท)

หมายเลขอ้้างอิิงหลััก

Neutral
สายไฟ Ground
ขั้้�วสายดิิน
Neutre
กลาง
Terre

380-400V 3 เฟส
(มีีเทอร์์โมสตััทแบบ 3 ขั้้�ว)

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 5 วััตต์์/ซม², 1.5 นิ้้�ว** ไม่่มี ีเทอร์์โมสตััท

กำำ�ลัังไฟ
1 กิิโลวััตต์์
1.5 กิิโลวััตต์์
2 กิิโลวััตต์์
3 กิิโลวััตต์์
4 กิิโลวััตต์์
6 กิิโลวััตต์์
ความยาว (มม.)
170
240
300
440
570
840
หมายเลขอ้้างอิิง
9ST5G5E1010U8170 9ST5G5E1015U8240 9ST5G5E1020U8300 9ST5G5E1030U8440 9ST5G5E1040U8570 9ST5G5E1060U8840
AISI 304
หมายเลขอ้้างอิิง
9ST5G5E1010UK170 9ST5G5E1015UK240 9ST5G5E1020UK300 9ST5G5E1030UK440 9ST5G5E1040UK570 9ST5G5E1060UK840
Incolloy 800

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 10 วััตต์์/ซม², 1.5 นิ้้�ว* ไม่่มี ีเทอร์์โมสตััท

กำำ�ลัังไฟ
1 กิิโลวััตต์์**
1.5 กิิโลวััตต์์
2 กิิโลวััตต์์
3 กิิโลวััตต์์
4 กิิโลวััตต์์
6 กิิโลวััตต์์
ความยาว (มม.)
135
135
170
240
300
440
หมายเลขอ้้างอิิง 9ST5G5E1010B8130 9ST5G5E1015U8130 9ST5G5E1020U8170 9ST5G5E1030U8240 9ST5G5E1040U8300 9ST5G5E1060U8440
AISI 304
หมายเลขอ้้างอิิง 9ST5G5E1010BK130 9ST5G5E1015UK130 9ST5G5E1020UK170 9ST5G5E1030UK240 9ST5G5E1040UK300 9ST5G5E1060UK440
Incolloy 800

ิ ิโคน
ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 5 วััตต์์/ซม², 1.5 นิ้้�ว* พร้้อมเทอร์์โมสตััท 30-90°C (85-195°F), ปุ่่� มปรัับอยู่่�ใต้้ห่่วงซิลิ
(เฟสเดีียว กำำ�ลัังสููงถึึง 3 กิิโลวััตต์์, 3 เฟสสำ�ำ หรัับรุ่่�น 4 กิิโลวััตต์์ และ 6 กิิโลวััตต์์)

กำำ�ลัังไฟ
1 กิิโลวััตต์์
1.5 กิิโลวััตต์์
2 กิิโลวััตต์์
3 กิิโลวััตต์์
4 กิิโลวััตต์์
6 กิิโลวััตต์์
ความยาว (มม.)
170
240
300
440
570
840
หมายเลขอ้้างอิิง 9ST5G5ES010V8170 9ST5G5ES015V8240 9ST5G5ES020V8300 9ST5G5ES030V8440 9ST5G5ES040U8570 9ST5G5ES060U8840
AISI 304
หมายเลขอ้้างอิิง 9ST5G5ES010VK170 9ST5G5ES015VK240 9ST5G5ES015VK300 9ST5G5ES030VK440 9ST5G5ES040UK570 9ST5G5ES060UK840
Incolloy 800

ิ ิโคน
ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 10W/cm², 1.5 นิ้้�ว* พร้้อมเทอร์์โมสตััท 30-90°C (89-194°F), ปุ่่� มปรัับอยู่่�ใต้้ห่่วงซิลิ
ำ หรัับรุ่่�น 4 กิิโลวััตต์์ และ 6 กิิโลวััตต์์)
(เฟสเดีียว กำำ�ลัังสููงถึึง 3 กิิโลวััตต์์, 3 เฟสสำ�

กำำ�ลัังไฟ
1 กิิโลวััตต์์**
1.5 กิิโลวััตต์์
2 กิิโลวััตต์์
3 กิิโลวััตต์์
4 กิิโลวััตต์์
6 กิิโลวััตต์์
ความยาว (มม.)
135
135
170
240
300
440
หมายเลขอ้้างอิิง 9ST5G5ES010B8130 9ST5G5ES015V8130 9ST5G5ES020V8170 9ST5G5ES030V8240 9ST5G5ES040U8300 9ST5G5ES060U8440
AISI 304
หมายเลขอ้้างอิิง 9ST5G5ES010BK130 9ST5G5ES015VK130 9ST5G5ES020VK170 9ST5G5ES030VK240 9ST5G5ES040UK300 9ST5G5ES060UK440
Incolloy 800

* ข้ ้อต่่อทองเหลืืองขนาด 1.25 นิ้้�ว แทนที่่ข
� นาด 1.5 นิ้้�ว เปลี่่ย
� นหมายเลขอ้ ้างอิิงจาก G5 เป็็ น G4 ข้ ้อต่่อทองเหลืือง M45x2 แทนที่่ข
� นาด 1.5 นิ้้�ว เปลี่่ย
� น
หมายเลขอ้ ้างอิิงจาก G5 เป็็ น G9
** รุ่่�นนี้้�มีีอุป
ุ กรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนเพีียง 2 ตััว

น็็อต

ปะเก็็น

หมายเลขอ้้างอิิงของอุุปกรณ์์เสริิมในตััวเลืือก
�
(ไม่่ได้้รวมในรายการผลิิตภััณฑ์์ ต้้องสั่่งแยกต่่
างหาก):
เกลีียว
ทองเหลืือง
AISI304
AISI316

1.25 นิ้้�ว
9BRRA3000ELH302A
9BRRA3000ELH032A
9BRRA3000ELH202A

เกลีียว
NBR
้
เส้นใย
PTFE
ดููที่ส่
่� ว่ นสุุดท้ ้ายของแคตตาล็็อกนี้้�หากต้ ้องการดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมและภาพแบบร่่างอื่่น
� ๆ
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ติดต่อเรา

1.5 นิ้้�ว
9BRRA3000ELH303A
9BRRA3000ELH006A
9BRRA3000ELH203A

1.25 นิ้้�ว
9BRJ03000ELH206A
9BRJ03000ELH052A
9BRJ03000ELH032A

M45x200
9BRRA3000ELH305A
9BRRA3000ELH049A
9BRRA3000ELH205A
1.5 นิ้้�ว - M45x200
9BRJ03000ELH205A
9BRJ03000ELH007A
9BRJ03000ELH033A

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่ออลููมิเิ นีียม
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต

ี
ฮีตเตอร์์แบบจุ่่�
มพร้้อมฝาครอบอลููมิ ิเนีียมและพลาสติิกขนาด 182 มม.
× 130 มม. × 144 มม. ข้้อต่่อขนาดตั้งแต่่
้�
2 นิ้้�ว ถึึง M77x2
พร้้อมเทอร์์โมสตััทเชิงิ กล มีีหรืือไม่่มี ีลิิมิิตเตอร์์รีีเซ็็ตด้้วยมืือ กำำ�ลัังไฟ
สููงสุุด 21 กิิโลวััตต์์ พร้้อมรีีเลย์์กำำ�ลัังในตััว อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน
้ านศููนย์ ์กลาง 10 และ 12 มม.
ขนาดเส้นผ่่
ประเภท 9STP
132mm
29mm

99mm

84mm

143mm

30mm

Ø105mm
ดอกสกััด
ขนาด
Hex.70mm

ดอกสกััHex.90mm
ดขนาด

20mm

2"(BSPP)

20mm
2-1/2"(BSPP)
M77X2
L
L

Ø10mm
Ø12mm
132mm

132mm
29mm

15 10

4

20

30 25

99mm

84mm

143mm
59mm

M25X1.5

ฝาอลููมิ ิเนีียม

59mm

20mm

20mm

30mm

Ø105mm

M25X1.5

30mm

Ø105mm

182mm

182mm

84mm

ฝาโพลีีคาร์์บอเนตใส

≈35mm

M25X1.5

M25X1.5

144
mm

40 35

15 10

4

20

30mm

30 25

182mm

Ø10mm
Ø12mm

40 35

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่ออลููมิเิ นีียม
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต

≈35mm

เทอร์์โมสตััทควบคุุม
อุุณหภููมิ ิและเทอร์์โมสตััท
นิิรภััยแบบรีีเซ็็ตด้้วยมืือ
้
การใช้งานหลััก: การทำำ�ความร้ ้อนของเหลว วงจรระบบน้ำำ��ร้ ้อน ภาชนะที่่มีีถั
� งั บััฟเฟอร์์ในอุุตสาหกรรม
ี เตอร์์ที่มีี
้
ฮีต
่� ฝาครอบอลููมิเิ นีียมเหล่่านี้้ไ� ด้ ้รัับการออกแบบสำ�ำ หรัับการใช้งานอุุ
ตสาหกรรมกำำ�ลัังไฟขนาดกลางสามเฟส ซึ่่ง� จำำ�เป็็ น
้
ี เตอร์์เหล่่านี้้สามารถรั
ต้ ้องใช้คอนแทคเตอร์์
ฮีต
�
บ
ั รีีเลย์์กำ�ำ ลัังแบบ 3 ขั้้�ว ความต้ ้านทาน 32A หนึ่่�งตััว มีีเฉพาะที่่มีี
� การควบคุุม
อุุณหภููมิด้
ิ ้วยเทอร์์โมสตััทเท่่านั้้น
� ฝาปิิ ดด้ ้านหน้ ้าอาจเป็็ นโพลีีคาร์์บอเนตแบบใสหรืืออลููมิเิ นีียมก็็ได้ ้
อุุปกรณ์์เหล่่านี้้ติ
� ด
ิ ตั้้�งอุุปกรณ์์ที่ทำ
่� �ำ ให้ ้สามารถปรัับตำำ�แหน่่งของฝาครอบได้ ้หลัังจากที่่ขั
� น
ั ต่่อให้ ้แน่่น
ี เตอร์์เหล่่านี้้อ
ฮีต
� าจมีี:
- ระดัับกำำ�ลัังมาตรฐาน 6 ระดัับ 6 กิิโลวััตต์์, 9 กิิโลวััตต์์, 12 กิิโลวััตต์์, 15 กิิโลวััตต์์, 18 กิิโลวััตต์์, 21 กิิโลวััตต์์
้ านศููนย์์กลาง 10 มม. : 2 นิ้้�ว, 2.5 นิ้้�ว และ M77x2
มีีข้ ้อต่่อมาตรฐาน 3 ประเภทที่่มีีข
� นาดเส้นผ่่
้ านศููนย์์กลาง 12 มม. 2.5 นิ้้�ว, M77x2
มีีข้ ้อต่่อมาตรฐาน 2 ประเภทที่่มีีข
� นาดเส้นผ่่
- ความหนาแน่่นของพื้้�นผิิวโหลดสองประเภท 5W/cm² and 10W/cm² ดููข้ ้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิคเพื่่อ
� ปรัับความเหมาะสมของ
พื้้�นผิิวโหลด
ี เตอร์์: อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน 3 ชิ้้น
� ทำำ�จาก AISI 304 หรืือ Incolloy 800 (มีี AISI 316, AISI 321, Incolloy 825
วััสดุุของท่่อฮีต
้ านศููนย์์กลาง 10 มม. หรืือ 12 มม.
ตามคำำ�ขอ) ขนาดเส้นผ่่
้
วััสดุุของข้้อต่่อ: ทองเหลืือง หมุุนบนตััวกล่่อง บััดกรีีแข็็งบนท่่อ ยึึดโดยไม่่ใช้ปะเก็็
นและน็็อต ดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง
เกลีียว:
้ านศููนย์์กลาง 10 มม. 2 นิ้้�ว, 2.5 นิ้้�ว และ M77x2
- อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนขนาดเส้นผ่่
้ านศููนย์์กลาง 12 มม. 2.5 นิ้้�ว, M77x2
- อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนขนาดเส้นผ่่
การควบคุุมอุุณหภููมิ ิ:
ิ
เทอร์์โมสตััทเชิงกล
ช่ว่ งอุุณหภููมิ ิ 30-90°C (85-195°F) มีีช่ว่ งอื่่น
� ๆ ในตััวเลืือก
ิ โิ คน สกรููฝาครอบทำำ�จากเหล็็กสแตนเลสพร้ ้อมน็็อตล็็อค
ฝาครอบ: แข็็งแรงมาก อลููมิเิ นีียมหล่่อ ผนัังหนา 3 มม. ปะเก็็นโฟมซิลิ
่�
สีีอีีพ็็อกซสีี่เทา
RAL7035 ป้้ องกัันการกััดกร่่อนแบบกััลวานิิก ออกแบบมาสำ�ำ หรัับการติิดตั้้�งกลางแจ้ ้ง IP65 และ IK10 ประกอบไป
ด้ ้วย:
- ฟิิ วส์เ์ พื่่อ
� ป้้ องกัันวงจรภายใน
่ งสว่่าง
- สวิิตช์เ์ ปิิ ด-ปิิ ดที่่มีี
� ฟส่อ
- ไฟแสดงสถานะสำ�ำ หรัับแหล่่งจ่่ายไฟและไฟแสดงสถานะสำ�ำ หรัับเอาต์์พุท
ุ พลัังงาน
มีีฝาปิิ ด 2 รุ่่�น:
- ฝา PA66 หน้ ้าต่่างใสโพลีีคาร์์บอเนตช่ว่ ยให้ ้สามารถเข้ ้าถึึงการตั้้�งค่่า หน้ ้าต่่างนี้้�สามารถรัก
ั ษาความปลอดภััยด้ ้วยซีีล กรณีีนี้้�รวม
ติดต่อเรา

เทอร์์โมสตััทควบคุุม
อุุณหภููมิ ิ

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th
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่� มต่่อไฟฟ้้ า ในรุ่่�นที่่มีีลิ
็ ด้ ้วยมืือเพื่่อ
ถึึงฝาแยกต่่างหาก พร้ ้อมด้ ้วยซีีลอิิสระที่่ใ� ห้ ้การเข้ ้าถึึงการเชื่อ
� มิ
ิ เิ ตอร์์รีีเซ็ต
� ป้้ องกัันภััย
็ ได้ ้หลัังจากเปิิ ดหน้ ้าต่่าง
สามารถเข้ ้าถึึงการรีีเซ็ต
้
- ฝาอลููมิเิ นีียม รุ่่�นนี้้�ให้ ้การเข้ ้าถึึงการตั้้�งค่่าหลัังจากถอดฝาครอบออกแล้ ้วเท่่านั้้น
� สะดวกสำ�ำ หรัับการใช้งานอุุ
ตสาหกรรมที่่ไ� ม่่ต้ ้อง
เปลี่่ย
� นการตั้้�งค่่าบ่อ
่ ยๆ
เคเบิิลแกลนด์์: M25 PA66 หนึ่่�งตััว และอีีกหนึ่่�งรููสำ�ำ หรัับ M25 ปิิ ดด้ ้วยฝาพลาสติิก
้ านศููนย์์กลาง 8 x 7 มม.
เทอร์์โมเวลล์์: ในรุ่่�นมาตรฐานมีีเทอร์์โมเวลล์์สองตััวใน AISI304 ขนาดเส้นผ่่
่� มต่่อไฟฟ้้า:
การเชื่อ
- ทำำ�บนบล็็อกขั้้�วในตััวที่่มีี
� 6 ขั้้�ว 10 มม.² และ 2 ขั้้�ว 2.5 มม.²
่� มต่่ออุุปกรณ์์ความปลอดภััย รีีโมทคอนโทรล หรืือ
บล็็อกขั้้�วนี้้�มาพร้ ้อมสายระหว่่างขั้้�ว 1 และ 2 โดยการถอดสายนี้้�จะสามารถเชื่อ
เครื่่อ
� งจัับเวลาเพิ่่�มเติิมได้ ้
ตะแกรงรอง: ตะแกรง AISI 304 2 อัันขึ้้�นไป โดยแต่่ละอัันมีีความยาวตั้้�งแต่่ 400 ถึึง 600 มม.
พื้้�นที่่�ที่่�ไม่่จุ่ม
่� ลงส่ว่ นทำำ�ความร้้อน: 50 มม.
พื้้�นผิิวโหลด: มาตรฐาน 5W/cm² หรืือ 10W/cm² มีีค่่าอื่น
่� ตามคำำ�ขอ
แรงดัันไฟฟ้้า: 380-400V สามเฟสที่่มีีนิ
� วิ ทรััลเท่่านั้้น
�
ตััวเลืือกมาตรฐาน
ฝาครอบพลาสติิกพร้ ้อมหน้ ้าต่่างโพลีีคาร์์บอเนตโปร่่งใส
ฝาปิิ ดอลููมิเิ นีียม
ตััวแปรตามคำำ�ขอ:
็ ด้ ้วยมืือที่่� 60°C (140°F)
- เทอร์์โมสตััทแบบปรัับได้ ้ 4-40°C (40-105°F) พร้ ้อมการรีีเซ็ต
็ ด้ ้วยมืือที่่� 80°C (176°F)
- เทอร์์โมสตััทแบบปรัับได้ ้ 0-60°C (32-140°F) พร้ ้อมการรีีเซ็ต
็ ด้ ้วยมืือที่่� 130°C (266°F)
- เทอร์์โมสตััทแบบปรัับได้ ้ 30-110°C (85-230°F) พร้ ้อมการรีีเซ็ต
- คััตเอาต์์ตัด
ั ความร้ ้อนภายในเทอร์์โมเวลล์์
์ บบดิิจิทั
นอกจากนี้้� ยัังเป็็ นไปได้ ้ที่่จ� ะสร้ ้างรุ่่�นที่่มีี
� การควบคุุมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์แ
ิ ล
ั สอบถามแผนกการค้ ้าของเรา

แผนผัังการเดิินสาย
Main switch
Interrupteur
สวิิ
ตช์์หลััก
général

Main switch

Interrupteur
สวิิ
ตช์์หลััก
général

Red
แดง
Rouge

R2

Red
แดง
Rouge

R1

T3

T2

Jumper or remote

จััมsafety
เปอร์์หรืืdevice
ออุุปกรณ์์
รัักษาความปลอดภัั
ย
Shunt,
ระยะไกล ou
télécommande
sécurité externe

L2

L3

θ

T1

régulation

Manual reset
เทอร์์
โมสตััท
Thermostat
Thermostat
แบบรีีเซ็็ต à
réarmement
ด้ ้วยมืือ
manuel

เฟส
Phase

L1

L2

L1

เฟส
Phase

เฟส
Phase

Green

เขีียว
Vert

เทอร์์โม
Thermostat
สตััทde
ควบคุุม

1

N

Power supply
380-400V 3phase + neutral

แหล่่งจ่่ายไฟ 380-400 โวลต์์ 3 เฟส
Alimentation de la
+
ไฟกลาง
puissance

2

Jumper or remote

Ground
สายดิิน
Terre

จััมsafety
เปอร์์หรืืdevice
ออุุปกรณ์์
รัักษาความปลอดภัั
ย
Shunt,
ระยะไกล ou
télécommande
sécurité externe

380-400V triphasé + Neutre

เทอร์์โมสตััทควบคุุมอุุณหภููมิ ิ

T3

T2

T1

L3

L2

L1

C1
θ

L3

2

R1

R2

Control
thermostat

Green

เขีียว
Vert
C1

1

R3

Fuse
3A
ฟิิ วส์์ 3
Fusible
แอมแปร์์3A

θ

ฟิิ วส์์ 3A
3
Fuse
แอมแปร์์
Fusible
3A
Control
thermostat
เทอร์์โม
Thermostat
สตััทde
ควบคุุม
régulation

R3

L3

L2

L1

เฟส
Phase

เฟส
Phase

เฟส
Phase

N

Power supply
380-400V 3phase + neutral

แหล่่งจ่่ายไฟ 380-400 โวลต์์ 3 เฟส
Alimentation de la
+puissance
ไฟกลาง

Ground
สายดิิน
Terre

380-400V triphasé + Neutre

เทอร์์โมสตััทควบคุุมอุุณหภููมิ ิและเทอร์์โมสตััท
แบบรีีเซ็็ตด้้วยมืือ

ำ หรัับหน้้าต่่างโพลีีคาร์์บอเนตโปร่่งใส*
หมายเลขอ้้างอิิงสำ�

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 5 วััตต์์/ซม², 2.5 นิ้้�ว** ไม่่มี ีเทอร์์โมสตััทแบบรีีเซ็็ตด้้วยมืือ

้ า่ นศููนย์ ์กลางของอุุปกรณ์์
เส้นผ่
้ านศููนย์ ์กลาง 10 มม. อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อนขนาดเส้นผ่่
้ านศููนย์ ์กลาง 12 มม.
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อนขนาดเส้นผ่่
ทำำ�ความร้้อน:
กำำ�ลัังไฟ
6 กิิโลวััตต์์
9 กิิโลวััตต์์
12 กิิโลวััตต์์
15 กิิโลวััตต์์
ความยาว (มม.)
660
980
1100
1350
หมายเลขอ้้างอิิง AISI 304
9STPD7QV060C1660
9STPD7QV090C1980
9STPD7QV120C2K00
9STPD7QV150C2O50
หมายเลขอ้้างอิิง Incolloy 800
9STPD7QV060CL660
9STPD7QV090CL980
9STPD7QV120CMK00
9STPD7QV150CMO50

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 10 วััตต์์/ซม², 2.5 นิ้้�ว** ไม่่มี ีเทอร์์โมสตััทแบบรีีเซ็็ตด้้วยมืือ

้ า่ นศููนย์ ์กลางของ
เส้นผ่
้ า่ นศููนย์ ์กลาง 10 มม.
้ า่ นศููนย์ ์กลาง 12 มม.
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อนขนาดเส้นผ่
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อนขนาดเส้นผ่
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน:
กำำ�ลัังไฟ
6 กิิโลวััตต์์
9 กิิโลวััตต์์
12 กิิโลวััตต์์
15 กิิโลวััตต์์
18 กิิโลวััตต์์
21 กิิโลวััตต์์
ความยาว (มม.)
350
500
650
680
810
950
หมายเลขอ้้างอิิง AISI
9STPD7QV060C1350 9STPD7QV090C1500 9STPD7QV120C1650 9STPD7QV150C2680 9STPD7QV180C2810 9STPD7QV210C2950
304
หมายเลขอ้้างอิิง
9STPD7QV060CL350 9STPD7QV090CL500 9STPD7QV120CL650 9STPD7QV150CM680 9STPD7QV180CM810 9STPD7QV210CM950
Incolloy 800

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 5 วััตต์์/ซม², 2.5 นิ้้�ว* พร้้อมเทอร์์โมสตััทแบบรีีเซ็็ตด้้วยมืือซึ่่ง� ตั้งค่่
้� าไว้้ที่่� 100°C (212°F)**
Cat22-4-7-10

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่ออลููมิเิ นีียม
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่ออลููมิเิ นีียม
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต
้ า่ นศููนย์ ์กลางของ
เส้นผ่
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน:
กำำ�ลัังไฟ
ความยาว (มม.)
หมายเลขอ้้างอิิง AISI 304
หมายเลขอ้้างอิิง Incolloy
800

้ า่ นศููนย์ ์กลาง 10 มม. อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อนขนาดเส้นผ่่
้ านศููนย์ ์กลาง 12 มม.
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อนขนาดเส้นผ่
6 กิิโลวััตต์์
660
9STPD7QV060C166N

9 กิิโลวััตต์์
980
9STPD7QV090C198N

12 กิิโลวััตต์์
1100
9STPD7QV120C2K0N

15 กิิโลวััตต์์
1350
9STPD7QV150C2O5N

9STPD7QV060CL66N

9STPD7QV090CL98N

9STPD7QV120CMK00

9STPD7QV150CMO5N

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 10 วััตต์์/ซม², 2.5 นิ้้�ว* พร้้อมเทอร์์โมสตััทแบบรีีเซ็็ตด้้วยมืือซึ่่ง� ตั้งค่่
้� าไว้้ที่่� 100°C
(212°F)**

้ า่ นศููนย์ ์กลาง
เส้นผ่
้ านศููนย์ ์กลาง 10 มม.
้ า่ นศููนย์ ์กลาง 12 มม.
ของอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความ อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อนขนาดเส้นผ่่
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อนขนาดเส้นผ่
ร้้อน:
กำำ�ลัังไฟ
6 กิิโลวััตต์์
9 กิิโลวััตต์์
12 กิิโลวััตต์์
15 กิิโลวััตต์์
18 กิิโลวััตต์์
21 กิิโลวััตต์์
ความยาว (มม.)
350
500
650
680
810
950
หมายเลขอ้้างอิิง 9STPD7QV060C135N 9STPD7QV090C150N 9STPD7QV120C165N 9STPD7QV150C268N 9STPD7QV180C281N 9STPD7QV210C295N
AISI 304
หมายเลขอ้้างอิิง 9STPD7QV060CL35N 9STPD7QV090CL50N 9STPD7QV120CL65N 9STPD7QV150CM68N 9STPD7QV180CM81N 9STPD7QV210CM95N
Incolloy 800

* สำ�ำ หรัับฝาครอบอลููมิเิ นีียมธรรมดาแทนที่่� T9D ด้ ้วย T9G ในหมายเลขอ้ ้างอิิง
** ข้ ้อต่่อทองเหลืือง 2 นิ้้�ว แทนที่่ข
� นาด 2.5 นิ้้�ว เปลี่่ย
� นหมายเลขอ้ ้างอิิงจาก D7 เป็็ น D6 (เฉพาะบนอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนขนาด
้ านศููนย์์กลาง 10 มม. เท่่านั้้น
เส้นผ่่
� )
ข้ ้อต่่อทองเหลืือง M77x2 แทนที่่ข
� นาด 2.5 นิ้้�ว เปลี่่ย
� นหมายเลขอ้ ้างอิิงจาก D7 เป็็ น D8 (เฉพาะบนอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนขนาด
้ านศููนย์์กลาง 10 มม. และ 12 มม. เท่่านั้้น
เส้นผ่่
� )
็ ด้ ้วยมืือตั้้�งค่่าไว้ ้ที่่� 60°C 80°C 110°C 130°C (140°F 176°F 230°F 266°F) แทนที่่อั
*** เทอร์์โมสตััทรีีเซ็ต
� ก
ั ขระสุุดท้ ้าย N
ด้ ้วย E J Q U

น็็อต

ปะเก็็น

หมายเลขอ้้างอิิงของอุุปกรณ์์เสริิมในตััวเลืือก
�
(ไม่่ได้้รวมในรายการผลิิตภััณฑ์์ ต้้องสั่่งแยกต่่
างหาก):
เกลีียว
ทองเหลืือง
AISI304
AISI316

2 นิ้้�ว
9BRRA3000ELH304A
9BRRA3000ELH348A
9BRRA3000ELH204A
เกลีียว
NBR
้
เส้นใย
PTFE

ติดต่อเรา

2.5 นิ้้�ว
9BRRA3000ELH314A
9BRRA3000ELH142A
9BRRA3000ELH214A
2 นิ้้�ว
9BRJ03000ELH203A
9BRJ03000ELH028A
9BRJ03000ELH034A

M77x2
9BRRA3000ELH306A
9BRRA3000ELH150A
9BRRA3000ELH206A
2"1/2- M77x2
9BRJ03000ELH201A
9BRJ03000ELH030A
9BRJ03000ELH036A

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-7-11

ี
ฮีตเตอร์์แบบจุ่่�
มพร้้อมฝาครอบอลููมิ ิเนีียม และพลาสติิกหรืืออลููมิ ิเนีียม
ทั้งตััวขนาด
้�
182 มม. × 130 มม. × 224 มม. พร้้อมออฟเซ็็ต 80 มม.
ข้้อต่่อขนาดตั้งแต่่
้�
2 นิ้้�ว ถึึง M77x2 พร้้อมเทอร์์โมสตััทเชิงิ กล
มีีหรืือไม่่มี ีลิิมิิตเตอร์์รีีเซ็็ตด้้วยมืือ กำำ�ลัังไฟสููงสุุด 21 กิิโลวััตต์์
้ า่ น
พร้้อมรีีเลย์์กำำ�ลัังในตััว อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อนขนาดเส้นผ่
ศููนย์ ์กลาง 10 และ 12 มม.
ประเภท 9STN
132mm

29mm
99mm

84mm
143mm

Ø105mm

30mm

Ø100mm

80mm

ดอกสกััด
ขนาด

Hex.70mm

Hex.90mm

ดอกสกััดขนาด

20mm
2"(BSPP)

20mm

L

Ø10mm
Ø12mm
182mm

182mm

132mm

2-1/2"
(BSPP)
M77X2
L
Ø10mm
Ø12mm

132mm

30mm

32mm
20

20

30 25

30 25

146
mm

59mm

ฝาอลููมิ ิเนีียม

30mm

Ø105mm

ฝาโพลีีคาร์์บอเนตใส

M25X1.5

59mm

20mm

M25X1.5

30mm

Ø105mm

182mm

182mm

84mm

20mm

M25X1.5

84mm

40 35

15 10

4
40 35

15 10

4

144
mm

M25X1.5

≈35mm

เทอร์์โมสตััทควบคุุม
อุุณหภููมิ ิ

≈35mm

เทอร์์โมสตััทควบคุุม
อุุณหภููมิ ิและเทอร์์โมสตััท
นิิรภััยแบบรีีเซ็็ตด้้วยมืือ

การใช้ง้ านหลััก: การทำำ�ความร้ ้อนของเหลว วงจรระบบน้ำำ��ร้ ้อน ภาชนะที่่มีีถั
� งั บััฟเฟอร์์ในอุุตสาหกรรม
ี เตอร์์ที่มีี
้
ฮีต
่� ฝาครอบอลููมิเิ นีียมเหล่่านี้้ไ� ด้ ้รัับการออกแบบสำ�ำ หรัับการใช้งานอุุ
ตสาหกรรมกำำ�ลัังไฟขนาดกลางสามเฟส ซึ่่ง� จำำ�เป็็ น
้
ี เตอร์์เหล่่านี้้สามารถรั
ต้ ้องใช้คอนแทคเตอร์์
ฮีต
�
บ
ั รีีเลย์์กำ�ำ ลัังแบบ 3 ขั้้�ว ความต้ ้านทาน 32A หนึ่่�งตััว มีีเฉพาะที่่มีี
� การควบคุุม
อุุณหภููมิด้
ิ ้วยเทอร์์โมสตััทเท่่านั้้น
� ฝาปิิ ดด้ ้านหน้ ้าอาจเป็็ นโพลีีคาร์์บอเนตแบบใสหรืืออลููมิเิ นีียมก็็ได้ ้ อุุปกรณ์์เหล่่านี้้ติ
� ด
ิ ตั้้�งอุุปกรณ์์
ที่่ทำ
� �ำ ให้ ้สามารถปรัับตำำ�แหน่่งของฝาครอบได้ ้หลัังจากที่่ขั
� น
ั ต่่อให้ ้แน่่น
็ 80 มม. เพื่่อ
ฝาครอบนี้้�มีีออฟเซ็ต
� ผ่่านฉนวนกัันความร้ ้อนอย่่างหนาของถััง
ี เตอร์์เหล่่านี้้อ
ฮีต
� าจมีี:
- ระดัับกำำ�ลัังมาตรฐาน 6 ระดัับ 6 กิิโลวััตต์์, 9 กิิโลวััตต์์, 12 กิิโลวััตต์์, 15 กิิโลวััตต์์, 18 กิิโลวััตต์์, 21 กิิโลวััตต์์
้ านศููนย์์กลาง 10 มม. 2 นิ้้�ว, 2.5 นิ้้�ว และ M77x2
มีีข้ ้อต่่อมาตรฐาน 3 ประเภทที่่มีีข
� นาดเส้นผ่่
้ านศููนย์์กลาง 12 มม. 2.5 นิ้้�ว, M77x2
มีีข้ ้อต่่อมาตรฐาน 2 ประเภทที่่มีีข
� นาดเส้นผ่่
- ความหนาแน่่นของพื้้�นผิิวโหลดสองประเภท 5W/cm² and 10W/cm² ดููข้ ้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิคเพื่่อ
� ปรัับความเหมาะสมของ
พื้้�นผิิวโหลด
ี เตอร์์: อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน 3 ชิ้้น
� ทำำ�จาก AISI 304 หรืือ Incolloy 800 (มีี AISI 316, AISI 321, Incolloy 825
วััสดุุของท่่อฮีต
้ านศููนย์์กลาง 10 มม. หรืือ 12 มม.
ตามคำำ�ขอ) ขนาดเส้นผ่่
้
วััสดุุของข้้อต่่อ: ทองเหลืือง หมุุนบนตััวกล่่อง บััดกรีีแข็็งบนท่่อ ยึึดโดยไม่่ใช้ปะเก็็
นและน็็อต ดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง
เกลีียว:
้ านศููนย์์กลาง 10 มม. 2 นิ้้�ว, 2.5 นิ้้�ว และ M77x2
- อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนขนาดเส้นผ่่
้ านศููนย์์กลาง 12 มม. 2.5 นิ้้�ว, M77x2
- อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนขนาดเส้นผ่่
การควบคุุมอุุณหภููมิ ิ:
ิ
เทอร์์โมสตััทเชิงกล
ช่ว่ งอุุณหภููมิ ิ 30-90°C (85-195°F) มีีช่ว่ งอื่่น
� ๆ ในตััวเลืือก
ิ โิ คน สกรููฝาครอบทำำ�จากเหล็็กสแตนเลสพร้ ้อมน็็อตล็็อค
ฝาครอบ: แข็็งแรงมาก อลููมิเิ นีียมหล่่อ ผนัังหนา 3 มม. ปะเก็็นโฟมซิลิ
่�
สีีอีีพ็็อกซสีี่เทา
RAL7035 ป้้ องกัันการกััดกร่่อนแบบกััลวานิิก ออกแบบมาสำ�ำ หรัับการติิดตั้้�งกลางแจ้ ้ง IP65 และ IK10 ประกอบไป
Cat22-4-7-12

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่ออลููมิเิ นีียม
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่ออลููมิเิ นีียม
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต

ด้ ้วย:
- ฟิิ วส์เ์ พื่่อ
� ป้้ องกัันวงจรภายใน
่ งสว่่าง
- สวิิตช์เ์ ปิิ ด-ปิิ ดที่่มีี
� ฟส่อ
- ไฟแสดงสถานะสำ�ำ หรัับแหล่่งจ่่ายไฟและไฟแสดงสถานะสำ�ำ หรัับเอาต์์พุท
ุ พลัังงาน
มีีฝาปิิ ด 2 รุ่่�น:
- ฝาปิิ ด PA66 หน้ ้าต่่างใสโพลีีคาร์์บอเนตช่ว่ ยให้ ้สามารถเข้ ้าถึึงการตั้้�งค่่า หน้ ้าต่่างนี้้�สามารถรัก
ั ษาความปลอดภััยด้ ้วยซีีล กรณีี
่� มต่่อไฟฟ้้ า ในรุ่่�นที่่มีีลิ
็ ด้ ้วยมืือเพื่่อ
นี้้�รวมถึึงฝาแยกต่่างหาก พร้ ้อมด้ ้วยซีีลอิิสระที่่ใ� ห้ ้การเข้ ้าถึึงการเชื่อ
� มิ
ิ เิ ตอร์์รีีเซ็ต
� ป้้ องกัันภััย
็ ได้ ้หลัังจากเปิิ ดหน้ ้าต่่าง
สามารถเข้ ้าถึึงการรีีเซ็ต
้
- ฝาปิิ ดอลููมิเิ นีียม รุ่่�นนี้้�ให้ ้การเข้ ้าถึึงการตั้้�งค่่าหลัังจากถอดฝาครอบออกแล้ ้วเท่่านั้้น
� สะดวกสำ�ำ หรัับการใช้งานอุุ
ตสาหกรรมที่่ไ� ม่่
ต้ ้องเปลี่่ย
� นการตั้้�งค่่าบ่อ
่ ยๆ
เคเบิิลแกลนด์์: M25 PA66 หนึ่่�งตััว และอีีกหนึ่่�งรููสำ�ำ หรัับ M25 ปิิ ดด้ ้วยฝาพลาสติิก
้ านศููนย์์กลาง 8 x 7 มม.
เทอร์์โมเวลล์์: ในรุ่่�นมาตรฐานมีีเทอร์์โมเวลล์์สองตััวใน AISI304 ขนาดเส้นผ่่
่� มต่่อไฟฟ้้า:
การเชื่อ
บล็็อคขั้้�วในตััวที่่มีี
� 6 ขั้้�ว 10 มม.² และ 2 ขั้้�ว 2.5 มม.²
่� มต่่ออุุปกรณ์์ความปลอดภััย รีีโมทคอนโทรล หรืือ
บล็็อกขั้้�วนี้้�มาพร้ ้อมสายระหว่่างขั้้�ว 1 และ 2 โดยการถอดสายนี้้�จะสามารถเชื่อ
เครื่่อ
� งจัับเวลาเพิ่่�มเติิมได้ ้
ตะแกรงรอง: ตะแกรง AISI 304 2 อัันขึ้้�นไป โดยแต่่ละอัันมีีความยาวตั้้�งแต่่ 400 ถึึง 600 มม.
พื้้�นที่่�ที่่�ไม่่จุ่ม
่� ลงส่ว่ นทำำ�ความร้้อน: 50 มม.
โหลดบนพื้้�นผิิว: มาตรฐาน 5W/cm² หรืือ 10W/cm² มีีค่่าอื่น
่� ตามคำำ�ขอ
แรงดัันไฟฟ้้า: 380-400V สามเฟสที่่มีีนิ
� วิ ทรััลเท่่านั้้น
�
ตััวเลืือกมาตรฐาน
ฝาครอบพลาสติิกพร้ ้อมหน้ ้าต่่างโพลีีคาร์์บอเนตโปร่่งใส
ฝาปิิ ดอลููมิเิ นีียม
ตััวแปรตามคำำ�ขอ:
็ ด้ ้วยมืือที่่� 60°C (140°F)
- เทอร์์โมสตััทแบบปรัับได้ ้ 4-40°C (40-105°F) พร้ ้อมการรีีเซ็ต
็ ด้ ้วยมืือที่่� 80°C (176°F)
- เทอร์์โมสตััทแบบปรัับได้ ้ 0-60°C (32-140°F) พร้ ้อมการรีีเซ็ต
็ ด้ ้วยมืือที่่� 130°C (266°F)
- เทอร์์โมสตััทแบบปรัับได้ ้ 30-110°C (85-230°F) พร้ ้อมการรีีเซ็ต
- คััตเอาต์์ตัด
ั ความร้ ้อนภายในเทอร์์โมเวลล์์
์ บบดิิจิทั
นอกจากนี้้� ยัังเป็็ นไปได้ ้ที่่จ� ะสร้ ้างรุ่่�นที่่มีี
� การควบคุุมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์แ
ิ ล
ั สอบถามแผนกการค้ ้าของเรา

แผนผัังการเดิินสาย

1

L3

2

ฟส
Phase

N

L2

L1

ฟส
Phase

ฟส
Phase

ไฟกลาง
Neutral

Power
แหล่่งจ่่ายไฟ
380-400supply
โวลต์์ 3 เฟส + ไฟ
380-400V 3phase
+ neutral
กลาง

Jumper

จััมเปอร์์หรืืออุุปกรณ์์รัก
or remoteั ษา
ความปลอดภััยระยะไกล

สายดิิน
Ground

safety device

หมายเลขอ้้างอิิงสำ�ำ หรัับหน้้าต่่างโพลีีคาร์์บอเนตโปร่่งใส*

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 5 วััตต์์/ซม², 2.5 นิ้้�ว** ไม่่มี ีเทอร์์โมสตััทแบบรีีเซ็็ตด้้วยมืือ
้ า่ นศููนย์ ์กลางของ
เส้นผ่
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน:
กำำ�ลัังไฟ
ความยาว (มม.)
หมายเลขอ้้างอิิง AISI 304
หมายเลขอ้้างอิิง Incolloy
800

้ า่ นศููนย์ ์กลาง 10 มม. อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อนขนาดเส้นผ่่
้ านศููนย์ ์กลาง 12 มม.
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อนขนาดเส้นผ่
6 กิิโลวััตต์์
660
9STND7QV060C1660

9 กิิโลวััตต์์
980
9STND7QV090C1980

12 กิิโลวััตต์์
1100
9STND7QV120C2K00

15 กิิโลวััตต์์
1350
9STND7QV150C2O50

9STND7QV060CL660

9STND7QV090CL980

9STND7QV120CMK00

9STND7QV150CMO50

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-7-13

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 10 วััตต์์/ซม², 2.5 นิ้้�ว** ไม่่มี ีเทอร์์โมสตััทแบบรีีเซ็็ตด้้วยมืือ
้ า่ นศููนย์ ์กลางของ
เส้นผ่
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน:

้ า่ นศููนย์ ์กลาง 10 มม.
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อนขนาดเส้นผ่

้ านศููนย์ ์กลาง 12 มม.
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อนขนาดเส้นผ่่

กำำ�ลัังไฟ

6 กิิโลวััตต์์

9 กิิโลวััตต์์

12 กิิโลวััตต์์

15 กิิโลวััตต์์

18 กิิโลวััตต์์

21 กิิโลวััตต์์

ความยาว (มม.)

350

500

650

680

810

950

หมายเลขอ้้างอิิง AISI
304

9STND7QV060C1350

9STND7QV090C1500

9STND7QV120C1650

9STND7QV150C2680

9STND7QV180C2810

9STND7QV210C2950

9STND7QV150CM680

9STND7QV180CM810

9STND7QV210CM950

หมายเลขอ้้างอิิง Incolloy 9STND7QV060CL3509STND7QV090CL5009STND7QV120CL650
800

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 5 วััตต์์/ซม², 2.5 นิ้้�ว* พร้้อมเทอร์์โมสตััทแบบรีีเซ็็ตด้้วยมืือซึ่่ง� ตั้งค่่
้� าไว้้ที่่� 100°C (212°F)**
้ า่ นศููนย์ ์กลางของ
เส้นผ่
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน:
กำำ�ลัังไฟ
ความยาว (มม.)
หมายเลขอ้้างอิิง AISI 304
หมายเลขอ้้างอิิง Incolloy
800

้ านศููนย์ ์กลาง 10 มม. อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อนขนาดเส้นผ่
้ า่ นศููนย์ ์กลาง 12 มม.
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อนขนาดเส้นผ่่
6 กิิโลวััตต์์
660
9STND7QV060C166N

9 กิิโลวััตต์์
980
9STND7QV090C198N

12 กิิโลวััตต์์
1100
9STND7QV120C2K0N

15 กิิโลวััตต์์
1350
9STND7QV150C2O5N

9STND7QV060CL66N

9STND7QV090CL98N

9STND7QV120CMK00

9STND7QV150CMO5N

ข้้อต่่อทองเหลืืองขนาด 10 วััตต์์/ซม², 2.5 นิ้้�ว* พร้้อมเทอร์์โมสตััทแบบรีีเซ็็ตด้้วยมืือซึ่่ง� ตั้งค่่
้� าไว้้ที่่� 100°C
(212°F)**

้ า่ นศููนย์ ์กลางของ
เส้นผ่
้ านศููนย์ ์กลาง 10 มม.
้ า่ นศููนย์ ์กลาง 12 มม.
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อนขนาดเส้นผ่่
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อนขนาดเส้นผ่
อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน:
กำำ�ลัังไฟ
6 กิิโลวััตต์์
9 กิิโลวััตต์์
12 กิิโลวััตต์์
15 กิิโลวััตต์์
18 กิิโลวััตต์์
21 กิิโลวััตต์์
ความยาว (มม.)
350
500
650
680
810
950
หมายเลขอ้้างอิิง AISI 9STND7QV060C135N 9STND7QV090C150N 9STND7QV120C165N 9STND7QV150C268N 9STND7QV180C281N 9STND7QV210C295N
304
หมายเลขอ้้างอิิง
9STND7QV060CL35N 9STND7QV090CL50N 9STND7QV120CL65N 9STND7QV150CM68N9STND7QV180CM81N9STND7QV210CM95N
Incolloy 800

* สำำ�หรัับฝาครอบอลููมิเิ นีียมธรรมดาแทนที่่� T9D ด้ ้วย T9G ในหมายเลขอ้ ้างอิิง
้ านศููนย์์กลาง 10 มม.
** ข้ ้อต่่อทองเหลืือง 2 นิ้้�ว แทนที่่ข
� นาด 2.5 นิ้้�ว เปลี่่ย
� นหมายเลขอ้ ้างอิิงจาก D7 เป็็ น D6 (เฉพาะบนอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนขนาดเส้นผ่่
เท่่านั้้น
� )
้ านศููนย์์กลาง 10 มม.
ข้ ้อต่่อทองเหลืือง M77x2 แทนที่่ข
� นาด 2.5 นิ้้�ว เปลี่่ย
� นหมายเลขอ้ ้างอิิงจาก D7 เป็็ น D8 (เฉพาะบนอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนขนาดเส้นผ่่
และ 12 มม. เท่่านั้้น
� )
*** เทอร์์โมสตััทรีีเซ็็ตด้ ้วยมืือตั้้�งค่่าไว้ ้ที่่� 60°C 80°C 110°C 130°C (140°F 176°F 230°F 266°F) แทนที่่อั
� ก
ั ขระสุุดท้ ้าย N ด้ ้วย E J Q U

น็็อต

ปะเก็็น

Cat22-4-7-14

หมายเลขอ้้างอิิงของอุุปกรณ์์เสริิมในตััวเลืือก
�
(ไม่่ได้้รวมในรายการผลิิตภััณฑ์์ ต้้องสั่่งแยกต่่
างหาก):
เกลีียว
ทองเหลืือง
AISI304
AISI316

2 นิ้้�ว
9BRRA3000ELH304A
9BRRA3000ELH348A
9BRRA3000ELH204A
เกลีียว
NBR
้
เส้นใย
PTFE

ติดต่อเรา

2.5 นิ้้�ว
9BRRA3000ELH314A
9BRRA3000ELH142A
9BRRA3000ELH214A

2 นิ้้�ว
9BRJ03000ELH203A
9BRJ03000ELH028A
9BRJ03000ELH034A

M77x2
9BRRA3000ELH306A
9BRRA3000ELH150A
9BRRA3000ELH206A
2"1/2- M77x2
9BRJ03000ELH201A
9BRJ03000ELH030A
9BRJ03000ELH036A

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่ออลููมิเิ นีียม
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต

ี เตอร์์แบบจุ่่�มขนาดสั้้นพิิ
� เศษพร้ ้อมฝาครอบอลููมิเิ นีียม-พลาสติิก
ฮีต
หรืืออลููมิเิ นีียมทั้้�งตััวขนาด 182 มม. × 130 มม. × 224 มม. พร้ ้อม
็ 80 มม. ข้ ้อต่่อขนาด 2.5 นิ้้�ว และ M77x2 พร้ ้อมเทอร์์โมสตััทเชิงกล
ิ
ออฟเซ็ต
็ ด้ ้วยมืือ กำำ�ลัังไฟสููงสุุด 9 กิิโลวััตต์์ พร้ ้อมรีีเลย์์กำ�ำ ลััง
มีีหรืือไม่่มีีลิมิ
ิ ต
ิ เตอร์์รีีเซ็ต
้ านศููนย์์กลาง 8 มม.
ในตััว อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนแบบขดขนาดเส้นผ่่
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ฝาโพลีีคาร์์บอเนตใส
(ปรัับใต้้หน้้าต่่าง)

M25X1.5

M25X1.5

80mm

Ø100mm

20mm

≈35mm

เทอร์์โมสตััทควบคุุมอุุณหภููมิ ิ
์ ลััก ไฟแสดงสถานะ 2
สวิิตช์ห
ดวง ฟิิ วส์ ์

M25X1.5

M25X1.5

80mm

ฝาอลููมิ ิเนีียม
(ปรัับภายใน)
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เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่ออลููมิเิ นีียม
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต

≈35mm

เทอร์์โมสตััทควบคุุมอุุณหภููมิ ิและ
เทอร์์โมสตััทเพื่่อ
� ความปลอดภััย
์ ลััก ไฟ
แบบรีีเซ็็ตด้้วยมืือ สวิิตช์ห
แสดงสถานะ 2 ดวง ฟิิ วส์ ์

การใช้ง้ านหลััก: การทำำ�ความร้ ้อนของเหลววงจรน้ำำ��ร้ ้อน ภาชนะบรรจุุและถัังบััฟเฟอร์์ในอุุตสาหกรรม ในการใช้ง้ านที่่�
้�
ความยาวที่่�ถููกจุ่่�มของอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อนจะต้้องสั้นที่่�สุุ
ดเท่่าที่่�เป็็นไปได้้
ี เตอร์์ที่มีี
้
ฮีต
่� ฝาครอบอลููมิเิ นีียมเหล่่านี้้ไ� ด้ ้รัับการออกแบบสำ�ำ หรัับการใช้งานอุุ
ตสาหกรรมกำำ�ลัังไฟขนาดกลางสามเฟส ซึ่่ง� จำำ�เป็็ น
้
ี เตอร์์เหล่่านี้้สามารถรั
ต้ ้องใช้คอนแทคเตอร์์
ฮีต
�
บ
ั รีีเลย์์กำ�ำ ลัังแบบ 3 ขั้้�ว ความต้ ้านทาน 32A หนึ่่�งตััว มีีเฉพาะที่่มีี
� การควบคุุม
อุุณหภููมิด้
ิ ้วยเทอร์์โมสตััทเท่่านั้้น
� ฝาปิิ ดด้ ้านหน้ ้าอาจเป็็ นโพลีีคาร์์บอเนตแบบใสหรืืออลููมิเิ นีียมก็็ได้ ้ อุุปกรณ์์เหล่่านี้้ติ
� ด
ิ ตั้้�งอุุปกรณ์์
ที่่ทำ
� �ำ ให้ ้สามารถปรัับตำำ�แหน่่งของฝาครอบได้ ้หลัังจากที่่ขั
� น
ั ต่่อให้ ้แน่่น
็ 80 มม. เพื่่อ
ฝาครอบนี้้�มีีออฟเซ็ต
� ผ่่านฉนวนกัันความร้ ้อนอย่่างหนาของถััง
้ ้ถึึง 21 กิิโลวััตต์์
- ระดัับกำำ�ลัังมาตรฐาน 5 ระดัับ 1.5 กิิโลวััตต์์, 3 กิิโลวััตต์์, 4.5 กิิโลวััตต์์, 6 กิิโลวััตต์์, 9 กิิโลวััตต์์ (สามารถใช้ได้
โดยเพิ่่�มความยาว L ตามคำำ�ขอ)
- ข้ ้อต่่อ 2 ประเภท: 2.5 นิ้้�ว M77x2
- ความหนาแน่่นของพื้้�นผิิวโหลดสองประเภท 5W/cm² and 10W/cm² ดููข้ ้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิคเพื่่อ
� ปรัับความเหมาะสมของ
พื้้�นผิิวโหลด
ี เตอร์์: อุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อน 3 ชิ้้น
� ทำำ�จาก AISI 304 หรืือ Incolloy 800 (มีี AISI 316, AISI 321, Incolloy 825
วััสดุุของท่่อฮีต
้ านศููนย์์กลาง 10 มม. หรืือ 12 มม.
ตามคำำ�ขอ) ขนาดเส้นผ่่
้
วััสดุุของข้้อต่่อ: ทองเหลืือง หมุุนบนตััวกล่่อง บััดกรีีแข็็งบนท่่อ ยึึดโดยไม่่ใช้ปะเก็็
นและน็็อต ดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง
เกลีียว: 2.5 นิ้้�ว หรืือ M77x2
ิ
การควบคุุมอุุณหภููมิ ิ: เทอร์์โมสตััทเชิงกล
ช่ว่ งอุุณหภููมิ ิ 30-90°C (85-195°F) มีีช่ว่ งอื่่น
� ๆ ในตััวเลืือก
ิ โิ คน สกรููฝาครอบทำำ�จากเหล็็กสแตนเลสพร้ ้อมน็็อตล็็อค
ฝาครอบ: แข็็งแรงมาก อลููมิเิ นีียมหล่่อ ผนัังหนา 3 มม. ปะเก็็นโฟมซิลิ
ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th
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่�
สีีอีีพ็็อกซสีี่เทา
RAL7035 ป้้ องกัันการกััดกร่่อนแบบกััลวานิิก ออกแบบมาสำ�ำ หรัับการติิดตั้้�งกลางแจ้ ้ง IP65 และ IK10
ประกอบไปด้ ้วย:
- ฟิิ วส์เ์ พื่่อ
� ป้้ องกัันวงจรภายใน
่ งสว่่าง
- สวิิตช์เ์ ปิิ ด-ปิิ ดที่่มีี
� ฟส่อ
- ไฟแสดงสถานะสำ�ำ หรัับแหล่่งจ่่ายไฟและไฟแสดงสถานะสำ�ำ หรัับเอาต์์พุท
ุ พลัังงาน
มีีฝาปิิ ด 2 รุ่่�น:
- ฝาปิิ ด PA66 หน้ ้าต่่างใสโพลีีคาร์์บอเนตช่ว่ ยให้ ้สามารถเข้ ้าถึึงการตั้้�งค่่า หน้ ้าต่่างนี้้�สามารถรัก
ั ษาความปลอดภััยด้ ้วยซีีล
่� มต่่อไฟฟ้้ า ในรุ่่�นที่่มีีลิ
็ ด้ ้วยมืือเพื่่อ
กรณีีนี้้�รวมถึึงฝาแยกต่่างหาก พร้ ้อมด้ ้วยซีีลอิิสระที่่ใ� ห้ ้การเข้ ้าถึึงการเชื่อ
� มิ
ิ เิ ตอร์์รีีเซ็ต
� ป้้ องกัันภััย
็ ได้ ้หลัังจากเปิิ ดหน้ ้าต่่าง
สามารถเข้ ้าถึึงการรีีเซ็ต
้
- ฝาปิิ ดอลููมิเิ นีียม รุ่่�นนี้้�ให้ ้การเข้ ้าถึึงการตั้้�งค่่าหลัังจากถอดฝาครอบออกแล้ ้วเท่่านั้้น
� สะดวกสำ�ำ หรัับการใช้งานอุุ
ตสาหกรรมที่่ไ� ม่่
ต้ ้องเปลี่่ย
� นการตั้้�งค่่าบ่อ
่ ยๆ
เคเบิิลแกลนด์์: M25 PA66 หนึ่่�งตััว และอีีกหนึ่่�งรููสำ�ำ หรัับ M25 ปิิ ดด้ ้วยฝาพลาสติิก
้ านศููนย์์กลาง 10 มม. x 8.4 มม.
เทอร์์โมเวลล์์: เทอร์์โมเวลล์์สองตััวใน AISI304 ขนาดเส้นผ่่
่� มต่่ออุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน: ขั้้�วที่่มีีส
การเชื่อ
� กรูู น็็อต และแหวนรองทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส
รุ่่�นสามเฟสมีีสายสำ�ำ หรัับการสลัับเป็็ นแหล่่งจ่่ายไฟเฟสเดีียว การเปลี่่ย
� นแปลงนี้้�จะต้ ้องดำำ�เนิินการ โดยเจ้ ้าหน้ ้าที่่ด้
� ้านเทคนิิคมืือ
อาชีีพที่่สามารถคำ
�
�ำ นวณและปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามอััตราสููงสุุดที่่อ
� นุุญาตได้ ้ของรีีเลย์์กำ�ำ ลััง
่� มต่่อแหล่่งจ่่ายไฟ: บนบล็็อกเชื่อ
่� มต่่อในตััว 6 x 10 มม.² สำ�ำ หรัับการเชื่อ
่� มต่่อพลัังงานและ 2 x 2.5 มม.²
- การเชื่อ
สำ�ำ หรัับอุุปกรณ์์รัก
ั ษาความปลอดภััยระยะไกลหรืืออุุปกรณ์์ควบคุุมระยะไกล
พื้้�นที่่�ที่่�ไม่่จุ่ม
่� ลงส่ว่ นทำำ�ความร้้อน: 50 มม.
โหลดบนพื้้�นผิิว: มาตรฐาน 5W/cm² หรืือ 10W/cm² มีีค่่าอื่น
่� ตามคำำ�ขอ
่� มต่่อแบบดาวกัับสายไฟกลาง)
แรงดัันไฟฟ้้า: 230V เฟสเดีียวหรืือ 3 เฟส 380-400V (เชื่อ
อุุปกรณ์์มาตรฐาน:
- เทอร์์โมสตััทพร้ ้อมลููกบิิดใต้ ้ฝา
- สวิิตช์ไ์ ฟหลััก เข้ ้าถึึงจากใต้ ้ฝา
- ไฟแสดงสถานะสีีเขีียวและสีีแดง เข้ ้าถึึงจากใต้ ้ฝา
็ ด้ ้วยมืือ: ตั้้�งค่่าล่ว่ งหน้ ้าที่่� 100°C (212°F) ปุ่่�มรีีเซ็ต
็ อยู่่�ใต้ ้ฝา
- ในรุ่่�นที่่มีี
� การรีีเซ็ต
ตััวเลืือกมาตรฐาน
ฝาครอบพลาสติิกพร้ ้อมหน้ ้าต่่างโพลีีคาร์์บอเนตโปร่่งใส
ฝาปิิ ดอลููมิเิ นีียม
ตััวแปรตามคำำ�ขอ:
- เทอร์์โมสตััทที่่ไ� ม่่มีีลิมิ
ิ เิ ตอร์์ ช่ว่ ง 4-40°C (40-105°F) 0-60°C (30-140°F) หรืือ 30-110°C (85-230°F)
มีีช่ว่ งที่่สู
� งู กว่่าตามคำำ�ขอ
็ ด้ ้วยมืือที่่� 60°C (140°F)
- เทอร์์โมสตััทแบบปรัับได้ ้ 4-40°C (40-105°F) พร้ ้อมการรีีเซ็ต
็ ด้ ้วยมืือที่่� 80°C (176°F)
- เทอร์์โมสตััทแบบปรัับได้ ้ 0-60°C (32-140°F) พร้ ้อมการรีีเซ็ต
็ ด้ ้วยมืือที่่� 130°C (266°F)
- เทอร์์โมสตััทแบบปรัับได้ ้ 30-110°C (85-230°F) พร้ ้อมการรีีเซ็ต
- คััตเอาต์์ตัด
ั ความร้ ้อน (TCO) ภายในเทอร์์โมเวลล์์
์ บบดิิจิทั
นอกจากนี้้� ยัังเป็็ นไปได้ ้ที่่จ� ะสร้ ้างรุ่่�นที่่มีี
� การควบคุุมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์แ
ิ ล
ั และ/หรืือไม่่มีีส่ว่ นขยาย 70 มม.
สอบถามแผนกการค้ ้าของเรา

แผนผัังการเดิินสาย
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3 เฟส
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la + ไฟกลาง
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สายดิิน
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เทอร์์โมสตััทควบคุุมอุุณหภููมิ ิ
(ประเภทที่่มีี
� ฮีีตเตอร์์หนึ่่�งเครื่่อ
� ง: เฟส L1 และ L2 ถููกถอดออก
และแหล่่งจ่่ายไฟ เป็็ นแบบเฟสเดีียว 230V
ประเภทที่่มีี
� ฮีีตเตอร์์สองเครื่่อ
� ง: เฟส L1 ถููกถอดออก ขั้้�ว L2 และ L3 ถููก
� มต่่อเข้ ้าด้ ้วยกััน และแหล่่งจ่่ายไฟเป็็ นแบบเฟสเดีียว 230V)
เชื่่อ
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็ ด้้วยมืือ
เทอร์์โมสตััทควบคุุมอุุณหภููมิ ิและเทอร์์โมสตััทแบบรีีเซ็ต
ี เตอร์์หนึ่่�งเครื่่อ� ง: เฟส L1 และ L2 ถููกถอดออก
(ประเภทที่่มีี
� ฮีต
และแหล่่งจ่่ายไฟ เป็็ นแบบเฟสเดีียว 230V
ี เตอร์์สองเครื่่อ� ง: เฟส L1 ถููกถอดออก ขั้้�ว L2 และ L3
ประเภทที่่มีี
� ฮีต
� อเข้าด้
ถููกเชื่่อมต่่
้ วยกัั
้ น และแหล่่งจ่่ายไฟเป็็ นแบบเฟสเดีียว 230V)
เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่ออลููมิเิ นีียม
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่ออลููมิเิ นีียม
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต
ำ หรัับหน้้าต่่างโพลีีคาร์์บอเนตโปร่่งใส*
หมายเลขอ้้างอิิงสำ�

พร้้อมเทอร์์โมสตััท 30-90°C (85-195°F) ไม่่มี ีระบบรีีเซ็็ตด้้วยมืือ ข้้อต่่อ M77x2**

ความยาว (มม.)
กำำ�ลัังไฟ (วััตต์์)
หมายเลขอ้้างอิิง AISI
304
หมายเลขอ้้างอิิง
Incolloy 800

อุุปกรณ์์ทำ�ำ
ความร้้อน 1 ชิ้้�น
110
1500

5 วััตต์์/ซม.²
อุุปกรณ์์ทำ�ำ
ความร้้อน 2 ชิ้้�น
188
3000

อุุปกรณ์์ทำ�ำ
ความร้้อน 3 ชิ้้�น
265
4500

อุุปกรณ์์ทำ�ำ
ความร้้อน 1 ชิ้้�น
110
3000

10 วััตต์์/ซม.²
อุุปกรณ์์ทำ�ำ
ความร้้อน 2 ชิ้้�น
188
6000

อุุปกรณ์์ทำ�ำ
ความร้้อน 3 ชิ้้�น
265
9000

9SWND8QR01525110

9SWND8QR030B5190

9SWND8QR045U5270

9SWND8QR03025110

9SWND8QR060B5190

9SWND8QR090U5270

9SWND8QR01527110

9SWND8QR030B7190

9SWND8QR045U7270

9SWND8QR03027110

9SWND8QR060B7190

9SWND8QR090U7270

พร้้อมเทอร์์โมสตััทปรัับได้้ 30-90°C (85-195°F) รีีเซ็็ตด้้วยมืือที่่� 100°C (212°F), ข้้อต่่อ M77 × 2**

ความยาว (มม.)
กำำ�ลัังไฟ (วััตต์์)
หมายเลขอ้้างอิิง AISI
304
หมายเลขอ้้างอิิง
Incolloy 800

อุุปกรณ์์ทำ�ำ
ความร้้อน 1 ชิ้้�น
110
1500

5 วััตต์์/ซม.²
อุุปกรณ์์ทำ�ำ
ความร้้อน 2 ชิ้้�น
188
3000

อุุปกรณ์์ทำ�ำ
ความร้้อน 1 ชิ้้�น
110
3000

10 วััตต์์/ซม.²
อุุปกรณ์์ทำ�ำ
ความร้้อน 2 ชิ้้�น
188
6000

อุุปกรณ์์ทำ�ำ
ความร้้อน 3 ชิ้้�น
265
4500

อุุปกรณ์์ทำ�ำ
ความร้้อน 3 ชิ้้�น
265
9000

9SWND8QR0152511N

9SWND8QR030B519N

9SWND8QR045U527N

9SWND8QR0302511N

9SWND8QR060B519N

9SWND8QR090U527N

9SWND8QR0152711N

9SWND8QR030B719N

9SWND8QR045U727N

9SWND8QR0302711N

9SWND8QR060B719N

9SWND8QR090U727N

* สำำ�หรัับฝาครอบอลููมิเิ นีียมธรรมดาแทนที่่� 9SWND ด้ ้วย 9SWNG ในหมายเลขอ้ ้างอิิง
**ข้ ้อต่่อทองเหลืือง 2.5 นิ้้�ว แทนที่่� M77x2 เปลี่่ย
� นหมายเลขอ้ ้างอิิงจาก A8 เป็็ น A7

น็็อต

หมายเลขอ้้างอิิงของอุุปกรณ์์เสริิมในตััวเลืือก
�
(ไม่่ได้้รวมในรายการผลิิตภััณฑ์์ ต้้องสั่่งแยกต่่
างหาก):
เกลีียว
ทองเหลืือง
AISI304
AISI316

ปะเก็็น

2.5 นิ้้�ว
9BRRA3000ELH314A
9BRRA3000ELH142A
9BRRA3000ELH214A
เกลีียว
NBR
้
เส้นใย
PTFE

M77x2
9BRRA3000ELH306A
9BRRA3000ELH150A
9BRRA3000ELH206A
2"1/2- M77x2
9BRJ03000ELH201A
9BRJ03000ELH030A
9BRJ03000ELH036A

ดููที่ส่
่� ว่ นสุุดท้ ้ายของแคตตาล็็อกนี้้�หากต้ ้องการดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมและภาพแบบร่่างอื่่น
� ๆ

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-7-17

Cat22-4-7-18

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่ออลููมิเิ นีียม
ี เตอร์์แบบจุ่่�มพร้้อมกล่่องเชื่อ
ฮีต

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่ว่ นที่่� 8
ี เตอร์์แบบจุ่่�มทำำ�จาก
ฮีต
เหล็็กสแตนเลสทั้งตััว
้�

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-8-1

Cat22-4-8-2

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบจุ่่�มทำำ�จากเหล็็กสแตนเลสทั้งตััว
ฮีต
้�
(ไม่่บััดกรีีแข็็ง)ฝาครอบเหล็็ก
สแตนเลสขนาด 105 มม. × 105 มม. × 100 มม. ข้้อต่่อเหล็็กสแตนเลส
ขนาด 1.5 นิ้้�ว มีีหรืือไม่่มี ีเทอร์์โมสตััท ประเภท 9STJ
Ø41mm
8G
2.5mm²
(x6)

Hex.58mm
18mm

1-1/2"(BSPP)
M45X2

Ø8mm

L

100mm

Ø41mm

17.3mm

Silicone
ฝาซิิลิโCap
ิ คน

2.5mm²
(x6)

100mm

M25X1.5

M25X1.5

M25X1.5
30 25

15
20

25

4
40 3
5

ไม่่มี ีเทอร์์โมสตััท

4mm

M25X1.5

100mm

M25X1.5

≈26mm
105mm

100mm

8C

8C
2.5mm²
(x6)

105mm
105mm

4mm

8G
2.5mm²
(x6)

M25X1.5

8mm

Silicone
ฝาซิิลิโCap
ิ คน

M25X1.5

100mm
100mm

17.3mm

10

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบจุ่่�มทำำ�จากเหล็็กสแตนเลสทั้งตััว
ฮีต
้�

35
40

15
10

0

105mm

≈26mm105mm

≈26mm 105mm

เทอร์์โมสตััทแบบขั้วเดีียว
้�
และ 3 ขั้ว้� ปุ่่� มปรัับด้้านนอก
(มีีตััวเลืือก)

30

20

105mm

เทอร์์โมสตััทแบบขั้วเดีียว
้�
และ 3 ขั้ว้� ปุ่่� มปรัับด้้านใน อยู่่�
ิ ิโคน (มาตรฐาน)
ใต้้ฝาซิลิ

การใช้ง้ านหลััก: การทำำ�ความร้ ้อนของเหลว วงจรระบบน้ำำ��ร้ ้อน ภาชนะที่่มีีถั
� งั บััฟเฟอร์์
ี เตอร์์แบบจุ่่�มที่่ทำ
้
ฮีต
� �ำ จากเหล็็กสแตนเลสทั้้�งตััวนี้้�มีีวัต
ั ถุุประสงค์์เพื่่อ
� ใช้ในทางวิิ
ทยาศาสตร์์และการแพทย์์ หรืือสภาพแวดล้ ้อมที่่มีี
�
่� มทิิกทั้้�งหมด ไม่่มีีการบััดกรีีแข็็งด้ ้วยโลหะผสม สามารถทำำ�ได้ ้ด้ ้วยเหล็็กสแตนเลส 304 หรืือ 316
การกััดกร่่อนสููง การเชื่อ
พบได้ ้ใน:
- ระดัับกำำ�ลัังมาตรฐาน 6 ระดัับ 1 กิิโลวััตต์์ - 1.5 กิิโลวััตต์์ - 2 กิิโลวััตต์์ - 3 กิิโลวััตต์์ - 4 กิิโลวััตต์์ - 6 กิิโลวััตต์์
- ข้ ้อต่่อ 2 ประเภท: 1"1/2 or M45x2
- ความหนาแน่่นของพื้้�นผิิวโหลดสองประเภท 5W/cm² and 10W/cm² ดููข้ ้อมููลแนะนำำ�ทางเทคนิิคเพื่่อ
� ปรัับความเหมาะสมของ
พื้้�นผิิวโหลด
ี เตอร์์: AISI 304 หรืือ Incolloy 800 (มีี AISI 316, AISI 321, Incolloy 825 ตามคำำ�ขอ) ขนาดเส้นผ่่
้ าน
วััสดุุของท่่อฮีต
ศููนย์์กลาง 8 มม.
่� มทิิก ขัันลงบนตััวกล่่อง ยึึดโดยไม่่ใช้ปะเก็็
้
วััสดุุของข้้อต่่อ: AISI 304 หรืือ AISI 316 เชื่อ
นและน็็อต ดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง
เกลีียว: BSPP 1.5 นิ้้�ว (ISO 228)
การควบคุุมอุุณหภููมิ ิ: เทอร์์โมสตััทแบบขั้้�วเดีียวหรืือ 3 ขั้้�ว 30-90°C (85-195°F) มีีช่ว่ งอุุณหภููมิอื่
ิ น
่� ๆ ในตััวเลืือก
ิ โิ คน
ฝาครอบ:105 × 105 × 100 มม. ฝาครอบเหล็็กสแตนเลส 304 หรืือ 316 ผนัังหนา 1 มม. ปะเก็็นซิลิ
�
สกรููปิิดทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส ขั้้�วสายดิินชั้้นใน
M4 2 ขั้้�ว
ระดัับการป้้องกัันน้ำำ�และฝุ่่�น:
�
น้ำำ��และฝุ่่� น: IP65, การป้้ องกัันแรงกระแทก: IK 10 (พร้ ้อมเคเบิิลแกลนด์์และปลั๊๊�ก M25 ที่่เ� ป็็ น
โลหะ)
เคเบิิลแกลนด์์: M25, PA66 มีีทองเหลืืองชุุบนิิกเกิิลหรืือเหล็็กสแตนเลสให้ ้ตามคำำ�ขอ
้ านศููนย์์กลาง 8 × 7 มม.
เทอร์์โมเวลล์์: เทอร์์โมเวลล์์ตามมาตรฐานจะใช้ ้ AISI304 ขนาดเส้นผ่่
รวมไปถึึงรุ่่�นที่่ไ� ม่่มีีเทอร์์โมสตััทด้ ้วย
่� มต่่อไฟฟ้้า: ขั้้�วของฮีต
ี เตอร์์แบบท่่อกลมซึ่่ง� มีีสกรูู น็็อต และแหวนรองทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส สายสวิิตช์รุ่่�์ น 3 เฟส
การเชื่อ
่� มต่่อขนาด 6 × 2.5 มม.² มาในตััว ขั้้�วสายดิิน M4 2 ขั้้�ว
รุ่่�นที่่มีี
� เทอร์์โมสตััทจะมีีบล็็อคเชื่อ
ตะแกรงรอง: ตะแกรง AISI 304 2 อัันขึ้้�นไป โดยแต่่ละอัันมีีความยาวตั้้�งแต่่ 400 ถึึง 600 มม.
พื้้�นที่่�ที่่�ไม่่จุ่ม
่� ลงส่ว่ นทำำ�ความร้้อน: 50 มม.
พื้้�นผิิวโหลด: มาตรฐาน 5W/cm² หรืือ 10W/cm² มีีค่่าอื่น
่� ตามคำำ�ขอ
่� มต่่อแบบดาวกัับสายไฟกลาง)
แรงดัันไฟฟ้้า: 220-240V เฟสเดีียวหรืือ 3 เฟส 380-400V (เชื่อ
ตััวเลืือกมาตรฐาน
- เทอร์์โมสตััทเฟสเดีียวขนาด 230V สำ�ำ หรัับให้ ้กำำ�ลัังไฟถึึง 3 กิิโลวััตต์์ เทอร์์โมสตััท 3 เฟสสำ�ำ หรัับรุ่่�น 4 กิิโลวััตต์์
และ 6 กิิโลวััตต์์
ตััวแปรตามคำำ�ขอ:
ปุ่่�มปรัับเทอร์์โมสตััทภายนอกพร้ ้อมปะเก็็นก้านกัั
้ นน้ำำ��
- เทอร์์โมสตััทอุณ
ุ หภููมิ ิ 4-40°C (40-105°F), 0-60°C (32-140°F), หรืือ 30-110°C (86-230°F)
- สามารถจััดส่ง่ อุุปกรณ์์เหล่่านี้้โ� ดยมีีไฟแสดงสถานะหนึ่่�งหรืือสองดวงพร้ ้อมสายพาวเวอร์์คอร์์ด
ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-8-3

การเดิินสายไฟ

R1
R3

R2

R3

R1

R1

R1
R2

R3

R2

R3

θ

θ

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Neutral
สายไฟ Ground
ขั้้�วสายดิิน
กลาง
Neutre
Terre

Line
สาย
Phase

Line
สาย
Phase

220-240V เฟสเดีียว
(ไม่่มีีเทอร์์โมสตััท)

R2

Line1 Line2 Line3
สาย1
สาย2
สาย3
Phase1 Phase2 Phase3

Neutral
สายไฟ Ground
ขั้้�วสายดิิน
กลาง
Neutre
Terre

220-240V เฟสเดีียว
(มีีเทอร์์โมสตััทแบบขั้้�วเดีียว)

1 2 3 4 5

Line1 Line2 Line3
สาย1
สาย2
สาย3
Phase1 Phase2 Phase3

Neutral
สายไฟ Ground
ขั้้�วสายดิิน
กลาง
Neutre
Terre

380-400V 3 เฟส
(ไม่่มีีเทอร์์โมสตััท)

Neutral
สายไฟ Ground
ขั้้�วสายดิิน
กลาง
Neutre
Terre

380-400V 3 เฟส
(มีีเทอร์์โมสตััทแบบ 3 ขั้้�ว)

หมายเลขอ้้างอิิงหลัักของฝาครอบและข้้อต่่อที่่�ทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส 304*

5W/cm², ไม่่มี ีเทอร์์โมสตััท
กำำ�ลัังไฟ
ความยาว (มม.)
หมายเลขอ้้างอิิง
AISI 304
หมายเลขอ้้างอิิง
Incolloy 800

1 กิิโลวััตต์์
170

1.5 กิิโลวััตต์์
240

2 กิิโลวััตต์์
300

3 กิิโลวััตต์์
440

4 กิิโลวััตต์์
570

6 กิิโลวััตต์์
840

9STJG5E1010U8170

9STJG5E1015U8240

9STJG5E1020U8300

9STJG5E1030U8440

9STJG5E1040U8570

9STJG5E1060U8840

9STJG5E1010UK170

9STJG5E1015UK240

9STJG5E1020UK300

9STJG5E1030UK440

9STJG5E1040UK570

9STJG5E1060UK840

1 กิิโลวััตต์์ **
135

1.5 กิิโลวััตต์์
135

2 กิิโลวััตต์์
170

3 กิิโลวััตต์์
240

4 กิิโลวััตต์์
300

6 กิิโลวััตต์์
440

9STJG5E1010B8130

9STJG5E1015U8130

9STJG5E1020U8170

9STJG5E1030U8240

9STJG5E1040U8300

9STJG5E1060U8440

9STJG5E1010BK130

9STJG5E1015UK130

9STJG5E1020UK170

9STJG5E1030UK240

9STJG5E1040UK300

9STJG5E1060UK440

10W/cm², ไม่่มี ีเทอร์์โมสตััท
กำำ�ลัังไฟ
ความยาว (มม.)
หมายเลขอ้้างอิิง
AISI 304
หมายเลขอ้้างอิิง
Incolloy 800

ิ ิโคน
5 วััตต์์/ซม.², พร้้อมเทอร์์โมสตััท 30-90°C (85-195°F), ปุ่่� มปรัับอยู่่�ใต้้ห่่วงซิลิ
ำ หรัับรุ่่�น 4 กิิโลวััตต์์ และ 6 กิิโลวััตต์์)
(เฟสเดีียว กำำ�ลัังสููงถึึง 3 กิิโลวััตต์์, 3 เฟสสำ�

กำำ�ลัังไฟ
1 กิิโลวััตต์์
1.5 กิิโลวััตต์์
2 กิิโลวััตต์์
3 กิิโลวััตต์์
4 กิิโลวััตต์์
6 กิิโลวััตต์์
ความยาว (มม.)
170
240
300
440
570
840
หมายเลขอ้้างอิิง 9STJG5ES010V8170 9STJG5ES015V8240 9STJG5ES020V8300 9STJG5ES030V8440 9STJG5ES040U8570 9STJG5ES060U8840
AISI 304
หมายเลขอ้้างอิิง 9STJG5ES010VK170 9STJG5ES015VK240 9STJG5ES015VK300 9STJG5ES030VK440 9STJG5ES040UK570 9STJG5ES060UK840
Incolloy 800

ิ ิโคน
10 วััตต์์/ซม.², พร้้อมเทอร์์โมสตััท 30-90°C (89-194°F), ปุ่่� มปรัับอยู่่�ใต้้ห่่วงซิลิ
ำ หรัับรุ่่�น 4 กิิโลวััตต์์ และ 6 กิิโลวััตต์์)
(เฟสเดีียว กำำ�ลัังสููงถึึง 3 กิิโลวััตต์์, 3 เฟสสำ�
กำำ�ลัังไฟ
ความยาว (มม.)
หมายเลขอ้้างอิิง
AISI 304
หมายเลขอ้้างอิิง
Incolloy 800

1 กิิโลวััตต์์ **
135

1.5 กิิโลวััตต์์
135

2 กิิโลวััตต์์
170

3 กิิโลวััตต์์
240

4 กิิโลวััตต์์
300

6 กิิโลวััตต์์
440

9STJG5ES010B8130

9STJG5ES015V8130

9STJG5ES020V8170

9STJG5ES030V8240

9STJG5ES040U8300

9STJG5ES060U8440

9STJG5ES010BK130

9STJG5ES015VK130

9STJG5ES020VK170

9STJG5ES030VK240

9STJG5ES040UK300

9STJG5ES060UK440

* หมายเลขอ้ ้างอิิงในเหล็็กสแตนเลส 316 ตามคำำ�ขอ
** รุ่่�นนี้้�มีีอุป
ุ กรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนเพีียง 2 ตััว

น็็อต

�
หมายเลขอ้้างอิิงอุุปกรณ์์เสริิมในตััวเลืือก (ไม่่ได้้รวมในรายการผลิิตภััณฑ์์ ต้้องสั่่งแยกต่่
างหาก)
เกลีียว
ทองเหลืือง
AISI304
AISI316

1.25 นิ้้�ว
9BRRA3000ELH302A
9BRRA3000ELH032A
9BRRA3000ELH202A

ปะเก็็น

เกลีียว
NBR
้
เส้นใย
PTFE
ดููที่ส่
่� ว่ นสุุดท้ ้ายของแคตตาล็็อกนี้้�หากต้ ้องการดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมและภาพแบบร่่างอื่่น
� ๆ

Cat22-4-8-4

ติดต่อเรา

1.5 นิ้้�ว
9BRRA3000ELH303A
9BRRA3000ELH006A
9BRRA3000ELH203A
1.25 นิ้้�ว
9BRJ03000ELH206A
9BRJ03000ELH052A
9BRJ03000ELH032A

M45x200
9BRRA3000ELH305A
9BRRA3000ELH049A
9BRRA3000ELH205A
1.5 นิ้้�ว - M45x200
9BRJ03000ELH205A
9BRJ03000ELH007A
9BRJ03000ELH033A

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบจุ่่�มทำำ�จากเหล็็กสแตนเลสทั้งตััว
ฮีต
้�

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่ว่ นที่่� 9
้ ลัังงาน
ี เตอร์์แบบจุ่่�มใช้พ
ฮีต
หมุุนเวีียนกำำ�ลัังต่ำำ�
�

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-9-1

Cat22-4-9-2

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

้ ลัังงานหมุุนเวีียน
ี เตอร์์แบบจุ่่�มขนาด 1.5 นิ้้�วและ M45x2 ใช้พ
ฮีต
แหล่่งจ่่ายไฟขนาด 12 และ 24 โวลต์์พร้้อมอุุปกรณ์์ทำ�
ำ ความร้้อน
่� มต่่อ
เสริิมขนาด 230 โวลต์์ ไม่่มีก
ี ล่่องเชื่อ
แรงดััน
ไฟฟ้้าหลััก

12V, 24V

พลัังงาน
้า
ไฟฟ้้าแรงดััน แรงดัันไฟฟ้
ำ รอง
สำ
�
ต่ำำ�
�

2 × 150W
หรืือ
2 × 300W

230V

พลัังงาน
ำ รอง
สำ�

ฝาครอบ

เกลีียว

ประเภท

700W
หรืือ
1500W

ไม่่มี ี

1.5 นิ้้�ว
หรืือ
M45x2

9SFN200
และ
9SFN500

1500W

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

้ ลัังงานหมุุนเวีียน
ี เตอร์์แบบจุ่่�มใช้พ
ฮีต

2 × 150W 12V + 1 × 700W 230V

2 × 300W 12V + 1 × 1500W 230V

้
การใช้ง้ านหลััก: การใช้ไฟฟ้้
าแรงดัันต่ำำ�� โดยตรงที่่ผลิ
� ต
ิ โดยกัังหัันลมหรืือแผงโซลาร์์เซลล์์แสงอาทิิตย์์สำำ�หรัับการ
ี เตอร์์แบบจุ่่�มเหล่่านนี้้�ทำำ�ให้ ้สามารถใช้พลัั
้ งงานส่ว่ นเกิิน
ทำำ�ความร้ ้อนของเหลว วงจรน้ำำ� �ร้ ้อนในบ้ ้าน และถัังน้ำำ� �ร้ ้อน ฮีต
่ งสว่่างในบ้ ้านหรืือเครื่่อ
้
ี เตอร์์แบบจุ่่�มเหล่่านี้้ยั
ที่่ผลิ
� ต
ิ ได้ ้และไม่่ได้ ้ใช้สำ้ ำ�หรัับการส่อ
� งใช้ไฟฟ้้
าขนาดเล็็ก ฮีต
� งั สามารถ
้
้
ใช้นอกเหนืือไปจากถัั
งน้ำำ� �ร้ ้อนในบ้ ้าน จำำ�กััดความจำำ�เป็็ นที่่จ
� ะต้ ้องใช้ไฟฟ้้
าจากเครืือข่่ายการกระจายไฟฟ้้ า
ี เตอร์์: อุุปกรณ์์ทำำ�ความร้ ้อนใน AISI 304 ขนาดเส้นผ่่
้ านศููนย์์กลาง 10 มม. (มีี AISI 316, AISI 321,
วััสดุุของท่่อฮีต
Incolloy 800 หรืือ Incolloy 840 ตามคำำ�ขอ)
วััสดุุของข้้อต่่อ: ทองเหลืือง บััดกรีีแข็็งลงบนท่่อ มาพร้ ้อมกัับปะเก็็นไฟเบอร์์หนึ่่�งตััวแต่่ไม่่มีีน็็อต ดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง
เกลีียว: BSPP 1.5 นิ้้�ว (ISO 228) และเกลีียวเมตริิก M45x2
เทอร์์โมเวลล์์: มีีเทอร์์โมเวลล์์ทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส 7มม. ID หนึ่่�งตััว
่� มต่่ออุุปกรณ์์ทำ�
การเชื่อ
ำ ความร้้อน: ขั้้�วที่่มีีส
� กรูู น็็ อต และแหวนรองทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส M4 มาพร้ ้อมกัับสายทอง
่� มต่่อจากขนานเป็็ นอนุุกรม)
เหลืืองเพื่่อ
� สลัับเครื่่อ
� งทำำ�ความร้ ้อนแรงดัันต่ำำ�� สองตััวจาก 12V เป็็ น 24V (เปลี่่ย
� นการเชื่อ
อุุปกรณ์์ทำำ�ความร้ ้อนแรงดัันต่ำำ�� ถููกระบุุด้ ้วยปลอกสีีแดง อุุปกรณ์์ทำำ�ความร้ ้อนแรงดััน 230V ถููกระบุุด้ ้วยปลอกสีีดำำ�
พื้้�นที่่ที่่
� ไ� ม่่จุ่ม
่� ลงส่ว่ นทำำ�ความร้้อน: 50 มม.
โหลดบนพื้้�นผิิว: ดููภาพแบบร่่าง
แรงดัันไฟฟ้้า: 12 or 24V กระแสตรงหรืือกระแสสลัับ และเฟสเดีียว 230V สำำ�หรัับรุ่่�นที่่มีี
� พลัังงานสำำ�รอง
โปรดทราบ: การสลัับอุุปกรณ์์ที่มีี
่� เทอร์์โมสตััทอุป
ุ กรณ์์ทำำ�ความร้ ้อนในแรงดัันต่ำำ�� จะต้ ้องทำำ�โดยอุุปกรณ์์ที่ ่�
้
ออกแบบมาสำำ�หรัับการใช้แรงดัั
นไฟฟ้้ าต่ำำ�� และทนต่่อความเข้ ้มข้ ้นที่่สำ
� ำ�คััญของวงจรเหล่่านี้้�
ในทำำ�นองเดีียวกััน ส่ว่ นของสายไฟ จะต้ ้องมีีการปรัับ
ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-9-3

ความเข้้มข้้นที่่ไ� หลในวงจรการทำำ�ความร้้อนแรงดัันต่ำำ�
�
กำำ�ลัังไฟ

แรงดัันไฟฟ้้ า:

150W

300W

600W

12V

12.5A

25A

50A

24V

6.2A

12.5A

25A

การเดิินสายไฟ

12V

24V
230V

230V

ตำำ�แหน่่งสายรััดที่่� 12V

ตำำ�แหน่่งสายรััดที่่� 24V

หมายเลขอ้้างอิิงหลััก
เกลีียวข้้อต่่อ

1.5 นิ้้�ว BSPP

M45×2

กำำ�ลัังไฟ

2 × 150W 12V
+ 1 × 700W 230V

2 × 300W 12V
+ 1 × 1500W
230V

2 × 150W 12V
+ 1 × 700W 230V

2 × 300W 12V
+ 1 × 1500W
230V

ความยาว (มม.)

170

300

170

300

โหลดบนพื้้�นผิิว
อุุปกรณ์์ทำ�
ำ ความร้้อน
ขนาด 12/24V

3 วััตต์์/ซม.²

6 วััตต์์/ซม.²

3 วััตต์์/ซม.²

6 วััตต์์/ซม.²

โหลดบนพื้้�นผิิว
อุุปกรณ์์ทำ�
ำ ความร้้อน
ขนาด 230V

10 วััตต์์/ซม.²

10 วััตต์์/ซม.²

10 วััตต์์/ซม.²

10 วััตต์์/ซม.²

หมายเลขอ้้างอิิงใน
AISI 304

9SFN200152307217 9SFN200302615230 9SFN500152307217 9SFN500302615217

หมายเลขอ้้างอิิงใน
Incolloy 800

9SFN200152307K17 9SFN200302615K30 9SFN200152307K30 9SFN500302615K30

8mm
Hex
52mm
1-1/2"
M45x2
59mm

Cat22-4-9-4

ติดต่อเรา

หมายเลขอ้้างอิิงของน็็ อตทองเหลืือง
1.5 นิ้้�ว

66NLC11280H52

M45×2

66NLM45280H52

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

้ ลัังงานหมุุนเวีียน
ี เตอร์์แบบจุ่่�มใช้พ
ฮีต

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

้ ลัังงานหมุุนเวีียน
ี เตอร์์แบบจุ่่�มใช้พ
ฮีต

้ ลัังงานหมุุนเวีียน
ี เตอร์์แบบจุ่่�มขนาด 1.5 นิ้้�วและ M45x2 ใช้พ
ฮีต
แหล่่งจ่่ายไฟขนาด 12 และ 24 โวลต์์พร้้อมอุุปกรณ์์ทำ�
ำ ความร้้อน
่� มต่่อ
เสริิมขนาด 230 โวลต์์ มีีกล่่องเชื่อ

แรงดัันไฟฟ้้า พลัังงานไฟฟ้้า แรงดัันไฟฟ้้า
แรงดัันต่ำำ�
�
ำ รอง
หลััก
สำ�

12V, 24V

2 × 150W
หรืือ
2 × 300W

230V

2 × 150W 12V + 1 × 700W 230V

พลัังงาน
ำ รอง
สำ�

700W
หรืือ
1500W

ฝาครอบ

เกลีียว

ประเภท

พร้้อม

1.5 นิ้้�ว
หรืือ
M45x2

9SFN202
และ
9SFN502

2 × 300W 12V + 1 × 1500W 230V

้
การใช้ง้ านหลััก: การใช้ไฟฟ้้
าแรงดัันต่ำำ�� โดยตรงที่่ผลิ
� ต
ิ โดยกัังหัันลมหรืือแผงโซลาร์์เซลล์์แสงอาทิิตย์์สำำ�หรัับการ
ี เตอร์์แบบจุ่่�มเหล่่านนี้้�ทำำ�ให้ ้สามารถใช้พลัั
้ งงานส่ว่ นเกิิน
ทำำ�ความร้ ้อนของเหลว วงจรน้ำำ� �ร้ ้อนในบ้ ้าน และถัังน้ำำ� �ร้ ้อน ฮีต
่ งสว่่างในบ้ ้านหรืือเครื่่อ
้
ี เตอร์์แบบจุ่่�มเหล่่านี้้ยั
ที่่ผลิ
� ต
ิ ได้ ้และไม่่ได้ ้ใช้สำ้ ำ�หรัับการส่อ
� งใช้ไฟฟ้้
าขนาดเล็็ก ฮีต
� งั สามารถ
้
้
ใช้นอกเหนืือไปจากถัั
งน้ำำ� �ร้ ้อนในบ้ ้าน จำำ�กััดความจำำ�เป็็ นที่่จ
� ะต้ ้องใช้ไฟฟ้้
าจากเครืือข่่ายการกระจายไฟฟ้้ า
ี เตอร์์: อุุปกรณ์์ทำำ�ความร้ ้อนใน AISI 304 ขนาดเส้นผ่่
้ านศููนย์์กลาง 10 มม. (มีี AISI 316, AISI 321,
วััสดุุของท่่อฮีต
Incolloy 800 หรืือ Incolloy 840 ตามคำำ�ขอ)
วััสดุข
ุ องข้ ้อต่่อ: ทองเหลืือง บััดกรีีแข็็งลงบนท่่อ มาพร้ ้อมกัับปะเก็็นไฟเบอร์์หนึ่่�งตััวแต่่ไม่่มีีน็็อต ดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง
เกลีียว: BSPP 1.5 นิ้้�ว (ISO 228) และเกลีียวเมตริิก M45x2
้ านศููนย์์กลาง 58 มม. × 75 มม. เสริิมใยแก้ ้ว พร้ ้อมปะเก็็น เปิิ ดด้ ้วยสกรูู M4 ตรงกลาง
ฝาครอบ: PA66 สีีดำำ�ขนาดเส้นผ่่
้ ต้ ้องเข้ ้าถึึง (เมื่่อ
โดยที่่ผู้้�
� ใช้ไม่่
� ดัันฝาเกลีียวเข้ ้าไปจะไม่่สามารถถอดฝาครอบออกได้ ้)
ระดัับการป้้องกัันน้ำำ�� และฝุ่่�น: IP66
เคเบิิลแกลนด์์ M20, PA66
เทอร์์โมเวลล์์: มีีเทอร์์โมเวลล์์ทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส 7มม. ID หนึ่่�งตััว
่� มต่่ออุุปกรณ์์ทำ�
การเชื่อ
ำ ความร้้อน: ขั้้�วที่่มีีส
� กรูู น็็ อต และแหวนรองทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส M4 มาพร้ ้อมกัับสายทอง
่� มต่่อจากขนานเป็็ นอนุุกรม)
เหลืืองเพื่่อ
� สลัับเครื่่อ
� งทำำ�ความร้ ้อนแรงดัันต่ำำ�� สองตััวจาก 12V เป็็ น 24V (เปลี่่ย
� นการเชื่อ
อุุปกรณ์์ทำำ�ความร้ ้อนแรงดัันต่ำำ�� ถููกระบุุด้ ้วยปลอกสีีแดง อุุปกรณ์์ทำำ�ความร้ ้อนแรงดััน 230V ถููกระบุุด้ ้วยปลอกสีีดำำ�
พื้้�นที่่ที่่
� ไ� ม่่จุ่ม
่� ลงส่ว่ นทำำ�ความร้้อน: 50 มม.
โหลดบนพื้้�นผิิว: ดููภาพแบบร่่าง
แรงดัันไฟฟ้้า: 12 or 24V กระแสตรงหรืือกระแสสลัับ และเฟสเดีียว 230V สำำ�หรัับรุ่่�นที่่มีี
� พลัังงานสำำ�รอง
โปรดทราบ: การสลัับอุุปกรณ์์ที่มีี
่� เทอร์์โมสตััทอุป
ุ กรณ์์ทำำ�ความร้ ้อนในแรงดัันต่ำำ�� จะต้ ้องทำำ�โดยอุุปกรณ์์ที่ ่�
้
ออกแบบมาสำำ�หรัับการใช้แรงดัั
นไฟฟ้้ าต่ำำ�� และทนต่่อความเข้ ้มข้ ้นที่่สำ
� ำ�คััญของวงจรเหล่่านี้้�
ในทำำ�นองเดีียวกััน ส่ว่ นของสายไฟ จะต้ ้องมีีการปรัับ
ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-9-5

ความเข้้มข้้นที่่ไ� หลในวงจรการทำำ�ความร้้อนแรงดัันต่ำำ�
�
แรงดัันไฟฟ้้ า:

กำำ�ลัังไฟ
300W
25A
12.5A

150W
12.5A
6.2A

12V
24V

600W
50A
25A

การเดิินสายไฟ

12V

24V
230V

230V

ตำ�แหน่งสายรัดที่ 12V

ตำ�แหน่งสายรัดที่ 24V

หมายเลขอ้้างอิิงหลััก
เกลีียวข้้อต่่อ

1.5 นิ้้�ว BSPP

M45×2

กำำ�ลัังไฟ

2 × 150W 12V
+ 1 × 700W
230V

2 × 300W 12V
+ 1 × 1500W
230V

2 × 150W 12V
+ 1 × 700W
230V

2 × 300W 12V
+ 1 × 1500W
230V

ความยาว (มม.)

170

300

170

300

โหลดบนพื้้�นผิิวอุุปกรณ์์
ทำำ�ความร้้อนขนาด
12/24V

3 วััตต์์/ซม.²

6 วััตต์์/ซม.²

3 วััตต์์/ซม.²

6 วััตต์์/ซม.²

โหลดบนพื้้�นผิิวอุุปกรณ์์
ทำำ�ความร้้อนขนาด 230V

10 วััตต์์/ซม.²

10 วััตต์์/ซม.²

10 วััตต์์/ซม.²

10 วััตต์์/ซม.²

หมายเลขอ้้างอิิงใน
AISI 304

9SFN202152307217

9SFN202302615230

9SFN502152307217

9SFN502302615217

หมายเลขอ้้างอิิงใน
Incolloy 800

9SFN202152307K17

9SFN202302615K30

9SFN202152307K30

9SFN502302615K30

8mm
Hex
52mm
1-1/2"
M45x2
59mm

Cat22-4-9-6

ติดต่อเรา

หมายเลขอ้้างอิิงของน็็ อตทองเหลืือง
1.5 นิ้้�ว

66NLC11280H52

M45×2

66NLM45280H52

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

้ ลัังงานหมุุนเวีียน
ี เตอร์์แบบจุ่่�มใช้พ
ฮีต

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

้ ลัังงานหมุุนเวีียน
ี เตอร์์แบบจุ่่�มใช้พ
ฮีต

้ ลัังงานหมุุนเวีียน แหล่่งจ่่ายไฟ
ี เตอร์์แบบจุ่่�มขนาด 1.25 นิ้้�ว ใช้พ
ฮีต
ขนาด 12 และ 24 โวลต์์พร้้อมอุุปกรณ์์ทำ�
ำ ความร้้อนเสริิม
่� มต่่อ
ขนาด 230 โวลต์์ ไม่่มีก
ี ล่่องเชื่อ
แรงดััน
ไฟฟ้้าหลััก
12V, 24V

พลัังงานไฟฟ้้า แรงดัันไฟฟ้้า
ำ รอง
แรงดัันต่ำำ�
�
สำ�
2 × 150W
หรืือ
230V
2 × 300W

2 × 150W 12V + 1 × 700W 230V

พลัังงาน
ำ รอง
สำ�
700W
หรืือ
1500W

ฝาครอบ

เกลีียว

ประเภท

ไม่่มี ี

1.25 นิ้้�ว

9SFN400

2 × 300W 12V + 1 × 1500W 230V

้
การใช้ง้ านหลััก: การใช้ไฟฟ้้
าแรงดัันต่ำำ�� โดยตรงที่่ผลิ
� ต
ิ โดยกัังหัันลมหรืือแผงโซลาร์์เซลล์์แสงอาทิิตย์์สำำ�หรัับการ
ี เตอร์์แบบจุ่่�มเหล่่านนี้้�ทำำ�ให้ ้สามารถใช้พลัั
้ งงานส่ว่ นเกิิน
ทำำ�ความร้ ้อนของเหลว วงจรน้ำำ� �ร้ ้อนในบ้ ้าน และถัังน้ำำ� �ร้ ้อน ฮีต
่ งสว่่างในบ้ ้านหรืือเครื่่อ
้
ี เตอร์์แบบจุ่่�มเหล่่านี้้ยั
ที่่ผลิ
� ต
ิ ได้ ้และไม่่ได้ ้ใช้สำ้ ำ�หรัับการส่อ
� งใช้ไฟฟ้้
าขนาดเล็็ก ฮีต
� งั สามารถ
้
้
ใช้นอกเหนืือไปจากถัั
งน้ำำ� �ร้ ้อนในบ้ ้าน จำำ�กััดความจำำ�เป็็ นที่่จ
� ะต้ ้องใช้ไฟฟ้้
าจากเครืือข่่ายการกระจายไฟฟ้้ า
ี เตอร์์: อุุปกรณ์์ทำำ�ความร้ ้อนใน AISI 304 ขนาดเส้นผ่่
้ านศููนย์์กลาง 10 มม. (มีี AISI 316, AISI 321,
วััสดุุของท่่อฮีต
Incolloy 800 หรืือ Incolloy 840 ตามคำำ�ขอ)
วััสดุข
ุ องข้ ้อต่่อ: ทองเหลืือง บััดกรีีแข็็งลงบนท่่อ มาพร้ ้อมกัับปะเก็็นไฟเบอร์์หนึ่่�งตััวแต่่ไม่่มีีน็็อต ดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง
เกลีียว: BSPP 1.25 นิ้้�ว (ISO 228)
เทอร์์โมเวลล์์: มีีเทอร์์โมเวลล์์ทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส 7มม. ID หนึ่่�งตััว
่� มต่่ออุุปกรณ์์ทำ�
การเชื่อ
ำ ความร้้อน: ขั้้�วที่่มีีส
� กรูู น็็ อต และแหวนรองทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส M4 มาพร้ ้อมกัับสายทอง
่� มต่่อจากขนานเป็็ นอนุุกรม)
เหลืืองเพื่่อ
� สลัับเครื่่อ
� งทำำ�ความร้ ้อนแรงดัันต่ำำ�� สองตััวจาก 12V เป็็ น 24V (เปลี่่ย
� นการเชื่อ
อุุปกรณ์์ทำำ�ความร้ ้อนแรงดัันต่ำำ�� ถููกระบุุด้ ้วยปลอกสีีแดง อุุปกรณ์์ทำำ�ความร้ ้อนแรงดััน 230V ถููกระบุุด้ ้วยปลอกสีีดำำ�
พื้้�นที่่ที่่
� ไ� ม่่จุ่ม
่� ลงส่ว่ นทำำ�ความร้้อน: 50 มม.
โหลดบนพื้้�นผิิว: ดููภาพแบบร่่าง
แรงดัันไฟฟ้้า: 12 or 24V กระแสตรงหรืือกระแสสลัับ และเฟสเดีียว 230V สำำ�หรัับรุ่่�นที่่มีี
� พลัังงานสำำ�รอง
โปรดทราบ: การสลัับอุุปกรณ์์ที่มีี
่� เทอร์์โมสตััทอุป
ุ กรณ์์ทำำ�ความร้ ้อนในแรงดัันต่ำำ�� จะต้ ้องทำำ�โดยอุุปกรณ์์ที่ ่�
้
ออกแบบมาสำำ�หรัับการใช้แรงดัั
นไฟฟ้้ าต่ำำ�� และทนต่่อความเข้ ้มข้ ้นที่่สำ
� ำ�คััญของวงจรเหล่่านี้้�
ในทำำ�นองเดีียวกััน ส่ว่ นของสายไฟ จะต้ ้องมีีการปรัับ
ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-9-7

ความเข้้มข้้นที่่ไ� หลในวงจรการทำำ�ความร้้อนแรงดัันต่ำำ�
�
กำ�ลังไฟ

แรงดันไฟฟ้า:

150W

300W

600W

12V

12.5A

25A

50A

24V

6.2A

12.5A

25A

การเดิินสายไฟ

12V

24V
230V

230V

ตำ�แหน่งสายรัดที่ 12V

ตำ�แหน่งสายรัดที่ 24V

ำ หรัับ BSPP 1.25 นิ้้�ว
หมายเลขอ้้างอิิงหลัักสำ�
กำำ�ลัังไฟ

2 × 150W 12V
+ 1 × 700W 230V

2 × 300W 12V
+ 1 × 1500W 230V

ความยาว (มม.)

170

300

โหลดบนพื้้�นผิิวอุุปกรณ์์ทำ�
ำ ความร้้อน
ขนาด 12/24V

3 วััตต์์/ซม.²

6 วััตต์์/ซม.²

โหลดบนพื้้�นผิิวอุุปกรณ์์ทำ�
ำ ความร้้อน
ขนาด 230V

10 วััตต์์/ซม.²

10 วััตต์์/ซม.²

หมายเลขอ้้างอิิงใน AISI 304

9SFN400152307217

9SFN400302615230

หมายเลขอ้้างอิิงใน Incolloy 800

9SFN400152307K17

9SFN400302615K30

6.5mm

Hex
50mm
1-1/4"

หมายเลขอ้้างอิิงของน็็ อตทองเหลืือง
1.25 นิ้้�ว

66NLC11465H50

57mm

Cat22-4-9-8

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

้ ลัังงานหมุุนเวีียน
ี เตอร์์แบบจุ่่�มใช้พ
ฮีต

้ ลัังงานหมุุนเวีียน แหล่่งจ่่ายไฟ
ี เตอร์์แบบจุ่่�มขนาด 1.25 นิ้้�ว ใช้พ
ฮีต
ขนาด 12 และ 24 โวลต์์พร้้อมอุุปกรณ์์ทำ�
ำ ความร้้อนเสริิม
่� มต่่อ
ขนาด 230 โวลต์์ มีีกล่่องเชื่อ
พลัังงานไฟฟ้้า แรงดัันไฟฟ้้า
แรงดััน
ำ รอง
แรงดัันต่ำำ�
�
ไฟฟ้้าหลััก
สำ�

12V, 24V

2 × 150W
หรืือ
2 × 300W

230V

พลัังงาน
ำ รอง
สำ�

700W
หรืือ
1500W

ฝาครอบ

เกลีียว

ประเภท

พร้้อม

1.25 นิ้้�ว

9SFN402

1500W

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

้ ลัังงานหมุุนเวีียน
ี เตอร์์แบบจุ่่�มใช้พ
ฮีต

2 × 150W 12V + 1 × 700W 230V

2 × 300W 12V + 1 × 1500W 230V

้
การใช้ง้ านหลััก: การใช้ไฟฟ้้
าแรงดัันต่ำำ�� โดยตรงที่่ผลิ
� ต
ิ โดยกัังหัันลมหรืือแผงโซลาร์์เซลล์์แสงอาทิิตย์์สำำ�หรัับการ
ี เตอร์์แบบจุ่่�มเหล่่านนี้้�ทำำ�ให้ ้สามารถใช้พลัั
้ งงานส่ว่ นเกิิน
ทำำ�ความร้ ้อนของเหลว วงจรน้ำำ� �ร้ ้อนในบ้ ้าน และถัังน้ำำ� �ร้ ้อน ฮีต
่ งสว่่างในบ้ ้านหรืือเครื่่อ
้
ี เตอร์์แบบจุ่่�มเหล่่านี้้ยั
ที่่ผลิ
� ต
ิ ได้ ้และไม่่ได้ ้ใช้สำ้ ำ�หรัับการส่อ
� งใช้ไฟฟ้้
าขนาดเล็็ก ฮีต
� งั สามารถใช้ ้
้
นอกเหนืือไปจากถัังน้ำำ� �ร้ ้อนในบ้ ้าน จำำ�กััดความจำำ�เป็็ นที่่จ
� ะต้ ้องใช้ไฟฟ้้
าจากเครืือข่่ายการกระจายไฟฟ้้ า
ี เตอร์์: อุุปกรณ์์ทำำ�ความร้ ้อนใน AISI 304 ขนาดเส้นผ่่
้ านศููนย์์กลาง 10 มม. (มีี AISI 316, AISI 321,
วััสดุุของท่่อฮีต
Incolloy 800 หรืือ Incolloy 840 ตามคำำ�ขอ)
วััสดุข
ุ องข้ ้อต่่อ: ทองเหลืือง บััดกรีีแข็็งลงบนท่่อ มาพร้ ้อมกัับปะเก็็นไฟเบอร์์หนึ่่�งตััวแต่่ไม่่มีีน็็อต ดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง
เกลีียว: BSPP 1.25 นิ้้�ว (ISO 228)
้ านศููนย์์กลาง 58 มม. × 75 มม. เสริิมใยแก้ ้ว พร้ ้อมปะเก็็น เปิิ ดด้ ้วยสกรูู M4 ตรงกลาง
ฝาครอบ: PA66 สีีดำำ�ขนาดเส้นผ่่
้ ต้ ้องเข้ ้าถึึง (เมื่่อ
โดยที่่ผู้้�
� ใช้ไม่่
� ดัันฝาเกลีียวเข้ ้าไปจะไม่่สามารถถอดฝาครอบออกได้ ้)
ระดัับการป้้องกัันน้ำำ�� และฝุ่่�น: IP66
เคเบิิลแกลนด์์ M20, PA66
เทอร์์โมเวลล์์: มีีเทอร์์โมเวลล์์ทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส 7มม. ID หนึ่่�งตััว
่� มต่่ออุุปกรณ์์ทำ�
การเชื่อ
ำ ความร้้อน: ขั้้�วที่่มีีส
� กรูู น็็ อต และแหวนรองทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส M4 มาพร้ ้อมกัับสายทอง
่� มต่่อจากขนานเป็็ นอนุุกรม)
เหลืืองเพื่่อ
� สลัับเครื่่อ
� งทำำ�ความร้ ้อนแรงดัันต่ำำ�� สองตััวจาก 12V เป็็ น 24V (เปลี่่ย
� นการเชื่อ
อุุปกรณ์์ทำำ�ความร้ ้อนแรงดัันต่ำำ�� ถููกระบุุด้ ้วยปลอกสีีแดง อุุปกรณ์์ทำำ�ความร้ ้อนแรงดััน 230V ถููกระบุุด้ ้วยปลอกสีีดำำ�
พื้้�นที่่ที่่
� ไ� ม่่จุ่ม
่� ลงส่ว่ นทำำ�ความร้้อน: 50 มม.
โหลดบนพื้้�นผิิว: ดููภาพแบบร่่าง
แรงดัันไฟฟ้้า: 12 or 24V กระแสตรงหรืือกระแสสลัับ และเฟสเดีียว 230V สำำ�หรัับรุ่่�นที่่มีี
� พลัังงานสำำ�รอง
โปรดทราบ: การสลัับอุุปกรณ์์ที่มีี
่� เทอร์์โมสตััทอุป
ุ กรณ์์ทำำ�ความร้ ้อนในแรงดัันต่ำำ�� จะต้ ้องทำำ�โดยอุุปกรณ์์ที่ ่�
้
ออกแบบมาสำำ�หรัับการใช้แรงดัั
นไฟฟ้้ าต่ำำ�� และทนต่่อความเข้ ้มข้ ้นที่่สำ
� ำ�คััญของวงจรเหล่่านี้้�
ในทำำ�นองเดีียวกััน ส่ว่ นของสายไฟ จะต้ ้องมีีการปรัับ
ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-9-9

ความเข้้มข้้นที่่ไ� หลในวงจรการทำำ�ความร้้อนแรงดัันต่ำำ�
�
กำำ�ลัังไฟ

แรงดัันไฟฟ้้ า:

150W

300W

600W

12V

12.5A

25A

50A

24V

6.2A

12.5A

25A

การเดิินสายไฟ

12V

24V
230V

230V

ตำ�แหน่งสายรัดที่ 12V

ตำ�แหน่งสายรัดที่ 24V

ำ หรัับ BSPP 1.25 นิ้้�ว
หมายเลขอ้้างอิิงหลัักสำ�
กำำ�ลัังไฟ

2 × 150W 12V
+ 1 × 700W 230V

2 × 300W 12V
+ 1 × 1500W 230V

ความยาว (มม.)

170

300

3 วััตต์์/ซม.²

6 วััตต์์/ซม.²

10 วััตต์์/ซม.²

10 วััตต์์/ซม.²

หมายเลขอ้้างอิิงใน AISI 304

9SFN402152307217

9SFN402302615230

หมายเลขอ้้างอิิงใน Incolloy 800

9SFN402152307K17

9SFN402302615K30

โหลดบนพื้้�นผิิวอุุปกรณ์์ทำ�
ำ ความร้้อน
ขนาด 12/24V
โหลดบนพื้้�นผิิวอุุปกรณ์์ทำ�
ำ ความร้้อน
ขนาด 230V

6.5mm

Hex
50mm
1-1/4"

หมายเลขอ้้างอิิงของน็็ อตทองเหลืือง
1.25 นิ้้�ว

66NLC11465H50

57mm

Cat22-4-9-10

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

้ ลัังงานหมุุนเวีียน
ี เตอร์์แบบจุ่่�มใช้พ
ฮีต

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

้ ลัังงานหมุุนเวีียน
ี เตอร์์แบบจุ่่�มใช้พ
ฮีต

้ ลัังงานหมุุนเวีียน
ี เตอร์์แบบจุ่่�มขนาด 1.5 นิ้้�วและ M45x2 ใช้พ
ฮีต
่� มต่่อ
แหล่่งจ่่ายไฟขนาด 12 และ 24 โวลต์์ ไม่่มีก
ี ล่่องเชื่อ
แรงดััน
ไฟฟ้้าหลััก

12V, 24V

พลัังงาน
้า
ไฟฟ้้าแรงดััน แรงดัันไฟฟ้
ำ รอง
สำ
�
ต่ำำ�
�

2 × 150W
หรืือ
2 × 300W

ไม่่มี ี

พลัังงาน
ำ รอง
สำ�

ฝาครอบ

เกลีียว

ประเภท

ไม่่มี ี

ไม่่มี ี

1.5 นิ้้�ว
หรืือ
M45x2

9SFT200
และ
9SFT500

้
การใช้ง้ านหลััก: การใช้ไฟฟ้้
าแรงดัันต่ำำ�� โดยตรงที่่ผลิ
� ต
ิ โดยกัังหัันลมหรืือแผงโซลาร์์เซลล์์แสงอาทิิตย์์สำำ�หรัับการ
ี เตอร์์แบบจุ่่�มเหล่่านนี้้�ทำำ�ให้ ้สามารถใช้พลัั
้ งงานส่ว่ นเกิินที่่�
ทำำ�ความร้ ้อนของเหลว วงจรน้ำำ� �ร้ ้อนในบ้ ้าน และถัังน้ำำ� �ร้ ้อน ฮีต
่ งสว่่างในบ้ ้านหรืือเครื่่อ
้
ี เตอร์์แบบจุ่่�มเหล่่านี้้ยั
ผลิิตได้ ้และไม่่ได้ ้ใช้สำ้ ำ�หรัับการส่อ
� งใช้ไฟฟ้้
าขนาดเล็็ก ฮีต
� งั สามารถ
้
้
ใช้นอกเหนืือไปจากถัั
งน้ำำ� �ร้ ้อนในบ้ ้าน จำำ�กััดความจำำ�เป็็ นที่่จ
� ะต้ ้องใช้ไฟฟ้้
าจากเครืือข่่ายการกระจายไฟฟ้้ า
ี เตอร์์: อุุปกรณ์์ทำำ�ความร้ ้อนใน AISI 304 ขนาดเส้นผ่่
้ านศููนย์์กลาง 10 มม. (มีี AISI 316, AISI 321,
วััสดุุของท่่อฮีต
Incolloy 800 หรืือ Incolloy 840 ตามคำำ�ขอ)
วััสดุข
ุ องข้ ้อต่่อ: ทองเหลืือง บััดกรีีแข็็งลงบนท่่อ มาพร้ ้อมกัับปะเก็็นไฟเบอร์์หนึ่่�งตััวแต่่ไม่่มีีน็็อต ดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง
เกลีียว: BSPP 1.5 นิ้้�ว (ISO 228) และเกลีียวเมตริิก M45x2
เทอร์์โมเวลล์์: มีีเทอร์์โมเวลล์์ทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส 7มม. ID หนึ่่�งตััว
่� มต่่ออุุปกรณ์์ทำ�
การเชื่อ
ำ ความร้้อน: ขั้้�วที่่มีีส
� กรูู น็็ อต และแหวนรองทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส M4 มาพร้ ้อมกัับสายทอง
่� มต่่อจากขนานเป็็ นอนุุกรม)
เหลืืองเพื่่อ
� สลัับเครื่่อ
� งทำำ�ความร้ ้อนแรงดัันต่ำำ�� สองตััวจาก 12V เป็็ น 24V (เปลี่่ย
� นการเชื่อ
พื้้�นที่่ที่่
� ไ� ม่่จุ่ม
่� ลงส่ว่ นทำำ�ความร้้อน: 50 มม.
โหลดบนพื้้�นผิิว: ดููภาพแบบร่่าง
แรงดัันไฟฟ้้า: 12 หรืือ 24V กระแสตรงหรืือกระแสสลัับ
โปรดทราบ: การสลัับอุุปกรณ์์ที่มีี
่� เทอร์์โมสตััทอุป
ุ กรณ์์ทำำ�ความร้ ้อนในแรงดัันต่ำำ�� จะต้ ้องทำำ�โดยอุุปกรณ์์ที่อ
่� อกแบบมา
้
สำำ�หรัับการใช้แรงดัั
นไฟฟ้้ าต่ำำ�� และทนต่่อความเข้ ้มข้ ้นที่่สำ
� ำ�คััญของวงจรเหล่่านี้้� ในทำำ�นองเดีียวกััน ส่ว่ นของสายไฟ
จะต้ ้องมีีการปรัับ
ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-9-11

ความเข้้มข้้นที่่ไ� หลในวงจรการทำำ�ความร้้อนแรงดัันต่ำำ�
�
กำ�ลังไฟ

แรงดันไฟฟ้า:

150W

300W

600W

12V

12.5A

25A

50A

24V

6.2A

12.5A

25A

การเดิินสายไฟ

12V

24V

ตำ�แหน่งสายรัดที่ 12V

ตำ�แหน่งสายรัดที่ 24V

หมายเลขอ้้างอิิงหลััก
1.5 นิ้้�ว BSPP

เกลีียวข้้อต่่อ

M45×2

กำำ�ลัังไฟ

2 × 150W 12V

2 × 300W 12V

2 × 150W 12V

2 × 300W 12V

ความยาว (มม.)

170

170

170

170

โหลดบนพื้้�นผิิวอุุปกรณ์์
ทำำ�ความร้้อนขนาด
3 วััตต์์/ซม.²
6 วััตต์์/ซม.²
3 วััตต์์/ซม.²
6 วััตต์์/ซม.²
12/24V
หมายเลขอ้้างอิิงใน 9SFT200152300217 9SFT200302600217 9SFT500152300217 9SFT500302600217
AISI 304
หมายเลขอ้้างอิิงใน
Incolloy 800

9SFT200152300K17 9SFT200302600K17 9SFT500152300K17 9SFT500302600K17

8mm
Hex
52mm
1-1/2"
M45x2
59mm

Cat22-4-9-12

ติดต่อเรา

หมายเลขอ้้างอิิงของน็็ อตทองเหลืือง
1.5 นิ้้�ว

66NLC11280H52

M45×2

66NLM45280H52

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

้ ลัังงานหมุุนเวีียน
ี เตอร์์แบบจุ่่�มใช้พ
ฮีต

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

้ ลัังงานหมุุนเวีียน
ี เตอร์์แบบจุ่่�มใช้พ
ฮีต

้ ลัังงานหมุุนเวีียน
ี เตอร์์แบบจุ่่�มขนาด 1.5 นิ้้�วและ M45x2 ใช้พ
ฮีต
่� มต่่อ
แหล่่งจ่่ายไฟขนาด 12 และ 24 โวลต์์ มีีกล่่องเชื่อ

แรงดัันไฟฟ้้า พลัังงานไฟฟ้้า แรงดัันไฟฟ้้า
แรงดัันต่ำำ�
�
ำ รอง
หลััก
สำ�

12V, 24V

2 × 150W
หรืือ
2 × 300W

ไม่่มี ี

พลัังงาน
ำ รอง
สำ�

ฝาครอบ

เกลีียว

ประเภท

ไม่่มี ี

พร้้อม

1.5 นิ้้�ว
หรืือ
M45x2

9SFT202
และ
9SFT502

้
การใช้ง้ านหลััก: การใช้ไฟฟ้้
าแรงดัันต่ำำ�� โดยตรงที่่ผลิ
� ต
ิ โดยกัังหัันลมหรืือแผงโซลาร์์เซลล์์แสงอาทิิตย์์สำำ�หรัับการ
ี เตอร์์แบบจุ่่�มเหล่่านนี้้�ทำำ�ให้ ้สามารถใช้พลัั
้ งงานส่ว่ นเกิินที่่�
ทำำ�ความร้ ้อนของเหลว วงจรน้ำำ� �ร้ ้อนในบ้ ้าน และถัังน้ำำ� �ร้ ้อน ฮีต
่ งสว่่างในบ้ ้านหรืือเครื่่อ
้
ี เตอร์์แบบจุ่่�มเหล่่านี้้ยั
ผลิิตได้ ้และไม่่ได้ ้ใช้สำ้ ำ�หรัับการส่อ
� งใช้ไฟฟ้้
าขนาดเล็็ก ฮีต
� งั สามารถ
้
้
ใช้นอกเหนืือไปจากถัั
งน้ำำ� �ร้ ้อนในบ้ ้าน จำำ�กััดความจำำ�เป็็ นที่่จ
� ะต้ ้องใช้ไฟฟ้้
าจากเครืือข่่ายการกระจายไฟฟ้้ า
ี เตอร์์: อุุปกรณ์์ทำำ�ความร้ ้อนใน AISI 304 ขนาดเส้นผ่่
้ านศููนย์์กลาง 10 มม. (มีี AISI 316, AISI 321,
วััสดุุของท่่อฮีต
Incolloy 800 หรืือ Incolloy 840 ตามคำำ�ขอ)
วััสดุข
ุ องข้ ้อต่่อ: ทองเหลืือง บััดกรีีแข็็งลงบนท่่อ มาพร้ ้อมกัับปะเก็็นไฟเบอร์์หนึ่่�งตััวแต่่ไม่่มีีน็็อต ดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง
เกลีียว: BSPP 1.5 นิ้้�ว (ISO 228) และเกลีียวเมตริิก M45x2
้ านศููนย์์กลาง 58 มม. × 75 มม. เสริิมใยแก้ ้ว พร้ ้อมปะเก็็น เปิิ ดด้ ้วยสกรูู M4 ตรงกลาง
ฝาครอบ: PA66 สีีดำำ�ขนาดเส้นผ่่
้ ต้ ้องเข้ ้าถึึง (เมื่่อ
โดยที่่ผู้้�
� ใช้ไม่่
� ดัันฝาเกลีียวเข้ ้าไปจะไม่่สามารถถอดฝาครอบออกได้ ้)
ระดัับการป้้องกัันน้ำำ�� และฝุ่่�น: IP66
เคเบิิลแกลนด์์ M20, PA66
เทอร์์โมเวลล์์: มีีเทอร์์โมเวลล์์ทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส 7มม. ID หนึ่่�งตััว
่� มต่่ออุุปกรณ์์ทำ�
การเชื่อ
ำ ความร้้อน: ขั้้�วที่่มีีส
� กรูู น็็ อต และแหวนรองทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส M4 มาพร้ ้อมกัับสายทอง
่� มต่่อจากขนานเป็็ นอนุุกรม)
เหลืืองเพื่่อ
� สลัับเครื่่อ
� งทำำ�ความร้ ้อนแรงดัันต่ำำ�� สองตััวจาก 12V เป็็ น 24V (เปลี่่ย
� นการเชื่อ
พื้้�นที่่ที่่
� ไ� ม่่จุ่ม
่� ลงส่ว่ นทำำ�ความร้้อน: 50 มม.
โหลดบนพื้้�นผิิว: ดููภาพแบบร่่าง
แรงดัันไฟฟ้้า: 12 หรืือ 24V กระแสตรงหรืือกระแสสลัับ
โปรดทราบ: การสลัับอุุปกรณ์์ที่มีี
่� เทอร์์โมสตััทอุป
ุ กรณ์์ทำำ�ความร้ ้อนในแรงดัันต่ำำ�� จะต้ ้องทำำ�โดยอุุปกรณ์์ที่อ
่� อกแบบมา
้
สำำ�หรัับการใช้แรงดัั
นไฟฟ้้ าต่ำำ�� และทนต่่อความเข้ ้มข้ ้นที่่สำ
� ำ�คััญของวงจรเหล่่านี้้� ในทำำ�นองเดีียวกััน ส่ว่ นของสายไฟ
จะต้ ้องมีีการปรัับ
ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-9-13

ความเข้้มข้้นที่่ไ� หลในวงจรการทำำ�ความร้้อนแรงดัันต่ำำ�
�
กำำ�ลัังไฟ

แรงดัันไฟฟ้้ า:

150W

300W

600W

12V

12.5A

25A

50A

24V

6.2A

12.5A

25A

การเดิินสายไฟ

12V

24V

ตำำ�แหน่่งสายรััดที่่� 12V

ตำำ�แหน่่งสายรััดที่่� 24V

หมายเลขอ้้างอิิงหลััก
เกลีียวข้้อต่่อ

1.5 นิ้้�ว BSPP

M45×2

กำำ�ลัังไฟ

2 × 150W 12V

2 × 300W 12V

2 × 150W 12V

2 × 300W 12V

ความยาว (มม.)

170

300

170

300

โหลดบนพื้้�นผิิว
อุุปกรณ์์ทำ�
ำ ความร้้อน
ขนาด 12/24V

3 วััตต์์/ซม.²

6 วััตต์์/ซม.²

3 วััตต์์/ซม.²

6 วััตต์์/ซม.²

หมายเลขอ้้างอิิงใน
AISI 304

9SFT202152300217 9SFT202302600217 9SFT502152300217 9SFT502302600217

หมายเลขอ้้างอิิงใน
Incolloy 800

9SFT202152300K17 9SFT202302600K17 9SFT502152300K17 9SFT502302600K17

8mm
Hex
52mm
1-1/2"
M45x2
59mm

Cat22-4-9-14

ติดต่อเรา

หมายเลขอ้้างอิิงของน็็ อตทองเหลืือง
1.5 นิ้้�ว

66NLC11280H52

M45×2

66NLM45280H52

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

้ ลัังงานหมุุนเวีียน
ี เตอร์์แบบจุ่่�มใช้พ
ฮีต

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

้ ลัังงานหมุุนเวีียน
ี เตอร์์แบบจุ่่�มใช้พ
ฮีต

้ ลัังงานหมุุนเวีียน แหล่่งจ่่ายไฟ
ี เตอร์์แบบจุ่่�มขนาด 1.25 นิ้้�ว ใช้พ
ฮีต
่� มต่่อ
ขนาด 12 และ 24 โวลต์์ ไม่่มีก
ี ล่่องเชื่อ
พลัังงานไฟฟ้้า แรงดัันไฟฟ้้า
แรงดััน
ำ รอง
แรงดัันต่ำำ�
�
ไฟฟ้้าหลััก
สำ�

12V, 24V

2 × 150W
หรืือ
2 × 300W

ไม่่มี ี

พลัังงาน
ำ รอง
สำ�

ฝาครอบ

เกลีียว

ประเภท

ไม่่มี ี

ไม่่มี ี

1.25 นิ้้�ว

9SFT400

้
การใช้ง้ านหลััก: การใช้ไฟฟ้้
าแรงดัันต่ำำ�� โดยตรงที่่ผลิ
� ต
ิ โดยกัังหัันลมหรืือแผงโซลาร์์เซลล์์แสงอาทิิตย์์สำำ�หรัับการ
ี เตอร์์แบบจุ่่�มเหล่่านนี้้�ทำำ�ให้ ้สามารถใช้พลัั
้ งงานส่ว่ นเกิินที่่�
ทำำ�ความร้ ้อนของเหลว วงจรน้ำำ� �ร้ ้อนในบ้ ้าน และถัังน้ำำ� �ร้ ้อน ฮีต
่ งสว่่างในบ้ ้านหรืือเครื่่อ
้
ี เตอร์์แบบจุ่่�มเหล่่านี้้ยั
ผลิิตได้ ้และไม่่ได้ ้ใช้สำ้ ำ�หรัับการส่อ
� งใช้ไฟฟ้้
าขนาดเล็็ก ฮีต
� งั สามารถ
้
้
ใช้นอกเหนืือไปจากถัั
งน้ำำ� �ร้ ้อนในบ้ ้าน จำำ�กััดความจำำ�เป็็ นที่่จ
� ะต้ ้องใช้ไฟฟ้้
าจากเครืือข่่ายการกระจายไฟฟ้้ า
ี เตอร์์: อุุปกรณ์์ทำำ�ความร้ ้อนใน AISI 304 ขนาดเส้นผ่่
้ านศููนย์์กลาง 10 มม. (มีี AISI 316, AISI 321,
วััสดุุของท่่อฮีต
Incolloy 800 หรืือ Incolloy 840 ตามคำำ�ขอ)
วััสดุุของข้้อต่่อ: ทองเหลืือง บััดกรีีแข็็งลงบนท่่อ มาพร้ ้อมกัับปะเก็็นไฟเบอร์์หนึ่่�งตััวแต่่ไม่่มีีน็็อต ดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง
เกลีียว: BSPP 1.25 นิ้้�ว (ISO 228)
เทอร์์โมเวลล์์: มีีเทอร์์โมเวลล์์ทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส 7มม. ID หนึ่่�งตััว
่� มต่่ออุุปกรณ์์ทำ�
การเชื่อ
ำ ความร้้อน: ขั้้�วที่่มีีส
� กรูู น็็ อต และแหวนรองทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส M4 มาพร้ ้อมกัับสายทอง
่� มต่่อจากขนานเป็็ นอนุุกรม)
เหลืืองเพื่่อ
� สลัับเครื่่อ
� งทำำ�ความร้ ้อนแรงดัันต่ำำ�� สองตััวจาก 12V เป็็ น 24V (เปลี่่ย
� นการเชื่อ
่ นทำำ�ความร้้อน: 50 มม.
พื้้�นที่่ที่่
� ไ� ม่่จุ่ม
่� ลงส่ว
โหลดบนพื้้�นผิิว: ดููภาพแบบร่่าง
แรงดัันไฟฟ้้า: 12 หรืือ 24V กระแสตรงหรืือกระแสสลัับ
โปรดทราบ: การสลัับอุุปกรณ์์ที่มีี
่� เทอร์์โมสตััทอุป
ุ กรณ์์ทำำ�ความร้ ้อนในแรงดัันต่ำำ�� จะต้ ้องทำำ�โดยอุุปกรณ์์ที่อ
่� อกแบบมา
้
สำำ�หรัับการใช้แรงดัั
นไฟฟ้้ าต่ำำ�� และทนต่่อความเข้ ้มข้ ้นที่่สำ
� ำ�คััญของวงจรเหล่่านี้้� ในทำำ�นองเดีียวกััน ส่ว่ นของสายไฟ
จะต้ ้องมีีการปรัับ
ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-9-15

ความเข้้มข้้นที่่ไ� หลในวงจรการทำำ�ความร้้อนแรงดัันต่ำำ�
�
กำำ�ลัังไฟ

แรงดัันไฟฟ้้ า:

150W

300W

600W

12V

12.5A

25A

50A

24V

6.2A

12.5A

25A

การเดิินสายไฟ

12V

24V

ตำ�แหน่งสายรัดที่ 12V

ตำ�แหน่งสายรัดที่ 24V

ำ หรัับ BSPP 1.25 นิ้้�ว
หมายเลขอ้้างอิิงหลัักสำ�
กำำ�ลัังไฟ

2 × 150W 12V

2 × 300W 12V

ความยาว (มม.)

170

170

โหลดบนพื้้�นผิิวอุุปกรณ์์ทำ�
ำ ความร้้อน
ขนาด 12/24V

3 วััตต์์/ซม.²

6 วััตต์์/ซม.²

หมายเลขอ้้างอิิงใน AISI 304

9SFT400152307217

9SFT400302615217

หมายเลขอ้้างอิิงใน Incolloy 800

9SFT400152307K17

9SFT400302615K17

6.5mm

Hex
50mm
1-1/4"

หมายเลขอ้้างอิิงของน็็ อตทองเหลืือง
1.25 นิ้้�ว

66NLC11465H50

57mm

Cat22-4-9-16

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

้ ลัังงานหมุุนเวีียน
ี เตอร์์แบบจุ่่�มใช้พ
ฮีต

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

้ ลัังงานหมุุนเวีียน
ี เตอร์์แบบจุ่่�มใช้พ
ฮีต

้ ลัังงานหมุุนเวีียน
ี เตอร์์แบบจุ่่�มขนาด 1.25 นิ้้�ว ใช้พ
ฮีต
่� มต่่อ
แหล่่งจ่่ายไฟขนาด 12 และ 24 โวลต์์ มีีกล่่องเชื่อ

พลัังงาน
แรงดัันไฟฟ้้า ไฟฟ้
้า
้ าแรงดััน แรงดัันไฟฟ้
ำ รอง
หลััก
สำ
�
ต่ำำ�
�

2 × 150W
12V, 24V
หรืือ
2 × 300W

ไม่่มี ี

พลัังงาน
ำ รอง
สำ�

ฝาครอบ

เกลีียว

ประเภท

ไม่่มี ี

พร้้อม

1.25 นิ้้�ว

9SFT402

้
การใช้ง้ านหลััก: การใช้ไฟฟ้้
าแรงดัันต่ำำ�� โดยตรงที่่ผลิ
� ต
ิ โดยกัังหัันลมหรืือแผงโซลาร์์เซลล์์แสงอาทิิตย์์สำำ�หรัับการ
ี เตอร์์แบบจุ่่�มเหล่่านนี้้�ทำำ�ให้ ้สามารถใช้พลัั
้ งงานส่ว่ นเกิินที่่�
ทำำ�ความร้ ้อนของเหลว วงจรน้ำำ� �ร้ ้อนในบ้ ้าน และถัังน้ำำ� �ร้ ้อน ฮีต
่ งสว่่างในบ้ ้านหรืือเครื่่อ
้
ี เตอร์์แบบจุ่่�มเหล่่านี้้ยั
ผลิิตได้ ้และไม่่ได้ ้ใช้สำ้ ำ�หรัับการส่อ
� งใช้ไฟฟ้้
าขนาดเล็็ก ฮีต
� งั สามารถ
้
้
ใช้นอกเหนืือไปจากถัั
งน้ำำ� �ร้ ้อนในบ้ ้าน จำำ�กััดความจำำ�เป็็ นที่่จ
� ะต้ ้องใช้ไฟฟ้้
าจากเครืือข่่ายการกระจายไฟฟ้้ า
ี เตอร์์: อุุปกรณ์์ทำำ�ความร้ ้อนใน AISI 304 ขนาดเส้นผ่่
้ านศููนย์์กลาง 10 มม. (มีี AISI 316, AISI 321,
วััสดุุของท่่อฮีต
Incolloy 800 หรืือ Incolloy 840 ตามคำำ�ขอ)
วััสดุข
ุ องข้ ้อต่่อ: ทองเหลืือง บััดกรีีแข็็งลงบนท่่อ มาพร้ ้อมกัับปะเก็็นไฟเบอร์์หนึ่่�งตััวแต่่ไม่่มีีน็็อต ดููอุป
ุ กรณ์์เสริิมด้ ้านล่่าง
เกลีียว: BSPP 1.25 นิ้้�ว (ISO 228)
้ านศููนย์์กลาง 58 มม. × 75 มม. เสริิมใยแก้ ้ว พร้ ้อมปะเก็็น เปิิ ดด้ ้วยสกรูู M4 ตรงกลาง
ฝาครอบ: PA66 สีีดำำ�ขนาดเส้นผ่่
้ ต้ ้องเข้ ้าถึึง (เมื่่อ
โดยที่่ผู้้�
� ใช้ไม่่
� ดัันฝาเกลีียวเข้ ้าไปจะไม่่สามารถถอดฝาครอบออกได้ ้)
ระดัับการป้้องกัันน้ำำ�� และฝุ่่�น: IP66
เคเบิิลแกลนด์์ M20, PA66
เทอร์์โมเวลล์์: มีีเทอร์์โมเวลล์์ทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส 7มม. ID หนึ่่�งตััว
่� มต่่ออุุปกรณ์์ทำ�
การเชื่อ
ำ ความร้้อน: ขั้้�วที่่มีีส
� กรูู น็็ อต และแหวนรองทำำ�จากเหล็็กสแตนเลส M4 มาพร้ ้อมกัับสายทอง
่� มต่่อจากขนานเป็็ นอนุุกรม)
เหลืืองเพื่่อ
� สลัับเครื่่อ
� งทำำ�ความร้ ้อนแรงดัันต่ำำ�� สองตััวจาก 12V เป็็ น 24V (เปลี่่ย
� นการเชื่อ
พื้้�นที่่ที่่
� ไ� ม่่จุ่ม
่� ลงส่ว่ นทำำ�ความร้้อน: 50 มม.
โหลดบนพื้้�นผิิว: ดููภาพแบบร่่าง
แรงดัันไฟฟ้้า: 12 หรืือ 24V กระแสตรงหรืือกระแสสลัับ
โปรดทราบ: การสลัับอุุปกรณ์์ที่มีี
่� เทอร์์โมสตััทอุป
ุ กรณ์์ทำำ�ความร้ ้อนในแรงดัันต่ำำ�� จะต้ ้องทำำ�โดยอุุปกรณ์์ที่อ
่� อกแบบมาสำำ�หรัับ
้
การใช้แรงดัั
นไฟฟ้้ าต่ำำ�� และทนต่่อความเข้ ้มข้ ้นที่่สำ
� ำ�คััญของวงจรเหล่่านี้้� ในทำำ�นองเดีียวกััน ส่ว่ นของสายไฟ
จะต้ ้องมีีการปรัับ
ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-9-17

ความเข้้มข้้นที่่ไ� หลในวงจรการทำำ�ความร้้อนแรงดัันต่ำำ�
�
กำำ�ลัังไฟ

แรงดัันไฟฟ้้ า:

150W

300W

600W

12V

12.5A

25A

50A

24V

6.2A

12.5A

25A

การเดิินสายไฟ

12V

24V

ตำำ�แหน่่งสายรััดที่่� 12V

ตำำ�แหน่่งสายรััดที่่� 24V

ำ หรัับ BSPP 1.25 นิ้้�ว
หมายเลขอ้้างอิิงหลัักสำ�
กำำ�ลัังไฟ

2 × 150W 12V

2 × 300W 12V

ความยาว (มม.)

170

170

โหลดบนพื้้�นผิิวอุุปกรณ์์ทำ�
ำ ความร้้อน
ขนาด 12/24V

3 วััตต์์/ซม.²

6 วััตต์์/ซม.²

หมายเลขอ้้างอิิงใน AISI 304

9SFT402152307217

9SFT402302615217

หมายเลขอ้้างอิิงใน Incolloy 800

9SFT402152307K17

9SFT402302615K17

6.5mm

Hex
50mm
1-1/4"

หมายเลขอ้้างอิิงของน็็ อตทองเหลืือง
1.25 นิ้้�ว

66NLC11465H50

57mm

Cat22-4-9-18

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ฮีตเตอร์แบบจุ่มใช้พลังงานหมุนเวียน

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

่� มต่่อ
ข้้อต่่อและปะเก็็น บล็็อคเชื่อ
เทอร์์โมสตััท
TCO

ส่ว่ นที่่� 10
ำ หรัับ
อุุปกรณ์์เสริิมสำ�
ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
ฮีต

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-10-1

Cat22-4-10-2

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ำ หรัับฮีต
ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
อุุปกรณ์์เสริิมสำ�

่� มทิิก
ข้้อต่่อสำ�ำ หรัับถั ังน้ำำ�� 304L* ผ่่านการบััดกรีีแข็็งหรืือเชื่อ
1 นิ้้�ว

1.25 นิ้้�ว

Ø38mm
1"BSPP
20mm

22mm
4mm

4mm

4mm

Ø44.8mm
Ø51.6mm

4mm

2 นิ้้�ว

2.5 นิ้้�ว

M77x2
Ø82mm
M77x2

Ø80mm
2-1/2"BSPP
20mm

22mm

4mm

9BBRA3000ELH145A

Ø38.9
mm
Ø44.6mm

9BBRA3000ELH140A

Ø65mm
2"BSPP

Ø42.8mm
Ø49.6mm

20mm

22mm

9BBRA3000ELH144A

Ø52mm
M45x2

20mm

20mm

22mm

Ø30.5
mm
Ø35.6mm

Ø54mm
1-1/2"BSPP

9BBRA3000ELH259A

M45x2
22mm

1.5 นิ้้�ว

Ø47mm
1-1/4"BSPP

Ø56.7mm
Ø62.6mm

4mm

9BBRA3000ELH146A

20mm

20mm 22mm

22mm

Ø74.8mm

Ø72.2mm
Ø77.6mm

Ø79.6mm

4mm

9BBRA3000ELH147A

9BBRA3000ELH148A

* ผลิิตตามสั่่�งเท่่านั้้น
� สามารถผลิิตให้ ้มีีขนาด 316L

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
คอนเนคเตอร์์และบล็็อคขั้วต่่
้� อสำ�ำ หรัับฮีต

ขั้วสายดิิน
้�
ขัันด้้วยเกลีียว
ขนาด M4 หรืือ M5 บนฝา
ครอบหรืือข้้อต่่อ

่� มต่่อมาตรฐานขนาดเล็็ก PA66 ขนาด 2.5 มม.²
บล็็อกเชื่อ
22mm

19.6mm

14mm
19mm

14mm

23.5mm
16mm

22mm
35.5mm
Ø3mm(x4)

Ø3mm(x4)

Ø3.1mm(x2)

14mm
30mm

12mm

22mm

12mm

ขั้้�ว M4 สำำ�หรัับใช้กัั้ บข้ ้อต่่อเหล็็ก
สแตนเลสขนาด 1.5 นิ้้�วและ M45
� มต่่อ PA66 สีีดำำ�
บล็็อคเชื่่อ
และข้ ้อต่่อทองเหลืืองขนาด 1.25 ขนาด
2
×
2.5
มม.² สกรููยึด
ึ ด้ ้าน
นิ้้�ว 1.5 นิ้้�ว M45 และ 2 นิ้้�ว
หลัั
ง
M5 สำำ�หรัับใช้กัั้ บข้ ้อต่่อทอง
เหลืืองขนาด 2.5 นิ้้�วและ M77
หมายเลขอ้้างอิิง
หมายเลขอ้้างอิิง
M4 9BBSI10COELH010A
BE2E2000000CP000
M5 9BBSI10COELH011A

� มต่่อ PA66 สีีดำำ�
บล็็อคเชื่่อ
ความจุุ 3 × 2.5 มม.² สกรููยึด
ึ
ด้ ้านหลััง

� มต่่อ PA66 สีีดำำ�ขนาด
บล็็อคเชื่่อ
2 × 2.5 มม.² การติิดตั้้�งขายึึดยก
สููง 35 มม.

หมายเลขอ้้างอิิง

หมายเลขอ้้างอิิง

BE3E3000000FP000

BE2E2000000HP000

่� มแบบยกสููง PA66 ขนาด 2.5 มม.² ติิดตั้งไว้้
บล็็อคขั้วเชื่
้� อ
้�
เหนืือเอาท์์พุุทของอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้้อน
22mm

46.5mm

46.5mm

23mm

27mm

40mm

40mm

17mm
5mm

35mm

5mm

17mm

26.5mm

8mm
59mm

13mm
Ø4.1mm(x4)

54mm
70mm

44mm

16mm
22mm

52mm

22mm

Ø4.2mm

22mm

22mm
120°mm

Ø4.2mm

Ø3.1mm(x4)

40mm

20.5mm

14mm

120°mm

85mm

� มต่่อ PA66 สีีดำำ�
บล็็อคเชื่่อ
ขนาด 3 × 2.5 มม.² การติิด
ตั้้�งขายึึดยกสููง 27 มม. สำำ�หรัับ
ผลิิตภััณฑ์์ที่มีี
�่ ข้ ้อต่่อขนาด 1 นิ้้�ว

� มต่่อ PA66 สีีดำำ�
บล็็อคเชื่่อ
ขนาด 5 × 2.5 มม.² การติิดตั้้�ง
ขายึึดยกสููง 40 มม.
สำำ�หรัับใช้กัั้ บผลิิตภััณฑ์์ที่มีี
่�
ข้ ้อต่่อขนาด1.25 นิ้้�ว 1.5 นิ้้�ว
M45x2

� มต่่อ PA66 สีีดำำ�
บล็็อคเชื่่อ
ขนาด 5 × 2.5 มม.² การติิดตั้้�ง
ขายึึดยกสููง 48 มม. พร้ ้อม
อะแดปเตอร์์สำำ�หรัับใช้กัั้ บฝาครอบ
ทุุกชนิิด ไม่่ว่าจ
่ ะเป็็ นพลาสติิด
หรืืออลููมิเิ นีียม พร้ ้อมแหวนหมุุน
และข้ ้อต่่อขนาด 1.25 นิ้้�ว 1.5
นิ้้�ว M45x2

บล็็อคขั้้�วแบบยกสููง 6 ทางนี้้�
สามารถวางไว้ ้เหนืือขั้้�วทำำ�ความ
ร้ ้อนแบบท่่อและอยู่่�ภายในกล่่อง
อลููมิเิ นีียมและเหล็็กสแตนเลส
จััตุรัุ สข
ั นาด 105 x 105 มม.
และภายในกล่่องพลาสติิกขนาด
้ านศููนย์์กลาง 100 มม.
เส้นผ่่

หมายเลขอ้้างอิิง
BE3E3000000JP000

หมายเลขอ้้างอิิง
BE5E5000000KP000

หมายเลขอ้้างอิิง
BE5E5000000LP000

หมายเลขอ้้างอิิง
BE6E6000000MP000

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-10-3

ี �ำ และทองเหลืืองชุุบนิิกเกิิล ระดัับการป้้องกััน
เคเบิิลแกลนด์์ PA66 สีดำ
น้ำำ�และฝุ่่�น
�
IP66
Hex 33mm
Hex 24mm
Hex 22mm
Hex 19mm

35±3mm

28±3mm

26±3mm
26±3mm
9mm

8mm

PG11
Ø24.5mm

9mm

M16X1.5
1.5mm

Ø22mm
Ø16mm

Ø18.5mm

1.5mm

Ø27mm
Ø20mm

M16X1.5

PG11

M25X1.5

1.5mm

Ø32mm
Ø25mm

M20X1.5

5mm

5.5mm

10mm

M20X1.5

M25X1.5

6mm
Hex 25mm

เคเบิิลแกลนด์์ PG11 ใช้กัั้ บฝา
ครอบขนาดเล็็กที่่สุ
� ด
ุ เท่่านั้้น
�
้ าน
สำำ�หรัับสายเคเบิิลขนาดเส้นผ่่
ศููนย์์กลางตั้้�งแต่่ 5 ถึึง 10 มม.
พร้ ้อมปะเก็็นและน็็อต
หมายเลขอ้้างอิิง
PA66
ทอง
เหลืือง
ชุุบ
นิิกเกิิล

เคเบิิลแกลนด์์ M20 สำำ�หรัับสาย
้ านศููนย์์กลาง
เคเบิิลขนาดเส้นผ่่
ตั้้�งแต่่ 7.5 ถึึง 10 มม.
พร้ ้อมปะเก็็นและน็็อต

เคเบิิลแกลนด์์ M25 สำำ�หรัับสาย
้ านศููนย์์กลาง
เคเบิิลขนาดเส้นผ่่
ตั้้�งแต่่ 13 ถึึง 18 มม.
พร้ ้อมปะเก็็นและน็็อต

หมายเลขอ้้างอิิง

หมายเลขอ้้างอิิง

หมายเลขอ้้างอิิง

PA66

6YTPEP11L050100

ทอง
เหลืือง
ชุุบ
นิิกเกิิล

6YTPEM16C050100

PA66

6YTPEL16L050100

ทอง
เหลืือง
ชุุบ
นิิกเกิิล

ี � และทองเหลืืองชุุบนิิกเกิิล
ฝาครอบเคเบิิลแกลนด์์ PA66 สีดำำ

10.5mm
M25X1.5
Ø32mm

6YTPEM20C075140

PA66

6YTPEM25C130180

6YTPEM20L075140

ทอง
เหลืือง
ชุุบ
นิิกเกิิล

6YTPEM25L130180

ไฟแสดงสถานะ (230 โวลต์์)

รููปแบบ
1.5mm²(Ø3)(x3)

Ø12.6mm

H05RR-F
ฉนวนยาง
Caoutchouc
isolé
Ø9.1mm

16mm

9mm
M20X1.5
Ø27mm

Ø38mm

Ø30mm
15.5mm

13mm

7mm

เคเบิิลแกลนด์์ M16 สำำ�หรัับสาย
้ านศููนย์์กลาง
เคเบิิลขนาดเส้นผ่่
ตั้้�งแต่่ 5 ถึึง 10 มม.
พร้ ้อมปะเก็็นและน็็อต

6YTPEP11C050100

Ø25mm

1.5mm

Hex 33mm

L1

4mm

10.5mm

L3

M32X1.5
Ø40mm

L2

1.5mm²(Ø3)(x3)

H07RN-F

ฉนวนยาง
Caoutchouc
isolé

Ø10.4mm

30.5mm

L1
L3

L2
1.5mm²(Ø3)(x3)

7mm

H05VV-F

ฉนวน
PVC
PVC isolé

Ø8.4mm
L1

M10×0.75

L3

้ าน สว่่านขนาดเส้นผ่่
้ าน
านขนาดเส้นผ่่
ฝาครอบ M20 พร้ ้อม ฝาครอบ M25 พร้ ้อม ฝาครอบ M32 พร้ ้อม ศููสว่่
น
ย์์
ก
ลาง
12
มม.
10
ศูู
น
ย์์
ก
ลาง
19
มม.
16
ปะเก็็น
ปะเก็็น
ปะเก็็น
มม. (นีีออน)
มม. (LED)
หมายเลขอ้้างอิิง
หมายเลขอ้้างอิิง
หมายเลขอ้้างอิิง
หมายเลขอ้้างอิิง
หมายเลขอ้้างอิิง

L2

สายไฟ

หมายเลขอ้้างอิิงตาม
คำำ�ขอ ขึ้้�นอยู่่�กัับความ
PA66 6YTPEM20B PA66 6YTPEM25B PA66 6YTPEM32B แดง 6YL10230RF00 แดง 6YL16230RF00 ยาว L1 L2 L3 และรููป
แบบฉนวน
ทอง
ทอง
ทอง
(H05RR-F,
เหลืือง 6YTPEM20PB เหลืือง 6YTPEM25PB เหลืือง 6YTPEM32PB เขีียว 6YL10230VF00 เขีียว 6YL16230VF00
H07RN-F,
ชุุบ
ชุุบ
ชุุบ
H05VV-F)
นิิกเกิิล
นิิกเกิิล
นิิกเกิิล

Cat22-4-10-4

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
ฮีต

เทอร์์โมสตััทควบคุุมแบบขั้วเดีียว
้�
ประเภท 8G
Min

M4(X2)

270°
L

6.3x0.8mm
(x3)

28mm
35mm

Min

Max
270°

H

43mm
48.6mm
4.6mm
4mm
150mm
25mm

10mm

Ø6mm
11.5±1mm

C

2

C

PVC

L

1

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
ฮีต

θ

D
C

1
2

มิิติิของกล่่อง: 43 × 35 × 29 มม. (ไม่่มีีขั้้ �ว)
หลอดและท่่อรููเข็็ม: เหล็็กสแตนเลส ปลอกพีีวีีซีียาว 150 มม. บนท่่อรููเข็็ม รััศมีีการดีีดต่ำำ�� สุุดของท่่อรููเข็็ม 5 มม.
อุุปกรณ์์ตรวจจัับอุุณภูมิ
ู ิ: หลอดและท่่อรููเข็็มแบบเติิมของเหลว
ขั้ว:
้� ขั้้�วแบบต่่อเร็็วขนาด 6.35 × 0.8 มีีสกรูู M4 จำำ�หน่่ายตามคำำ�ขอ
้ านศููนย์์กลาง 6 มม. พื้้�นผิิวเรีียบ 4.6 มม. ความยาว 11.5 มม. มีีความยาวอื่่น
การปรัับ: ก้านขนาดเส้
้
นผ่่
� ๆ การปรัับตั้้�งไขควงหรืือ
การตั้้�งค่่าคงที่่ต
� ามคำำ�ขอ
การติิดตั้ง:
้� ขายึึดด้ ้านหน้ ้าพร้ ้อมเกลีียว 2 x M4 ระยะ 28 มม.
หน้้าสััมผััส: SPDT
พิิกััดกระแสไฟ:
ั ัสเปิิ ดเมื่่อ
- หน้ ้าสัมผั
� อุุณหภููมิสู
ิ งู ขึ้้�น (C-1) 16A (2.6) 250VAC
ั ัสปิิดเมื่่อ
- หน้ ้าสัมผั
� อุุณหภููมิสู
ิ งู ขึ้้�น (C-2) 6A (0.6) 250VAC
้
- อายุุการใช้งานไฟฟ้้
า>100.000 รอบ

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
หมายเลขอ้้างอิิงหลัักที่่�ใช้ใ้ นฮีต

หมายเลขอ้้างอิิง
8GB-35035AO60001
8GB-35035AA60001

ช่ว่ งอุุณหภููมิ ิ
°C/ °F
-35+35°C
(-30+95°F)
-35+35°C
(-30+95°F)

ความ
ยาวของ
ท่่อรููเข็็ม
(มม.)

้ าน
เส้นผ่่
ศููนย์ ์กลาง
หลอด
(มม.)

ความยาว
ของหลอด
(มม.)

ค่่าความต่่าง
°C/ °F

อุุณหภููมิ ิสููงสุุด
ของหลอด

1500

6

120±5

4±2°C (7±3.6°F)

60°C (140°F)

250

6

120±5

4±2°C (7±3.6°F)

60°C (140°F)

8GB-10040AO60001

-10+40°C (15-105°F)

1500

6

107±5

3±2°C (5.5±3.6°F)

70°C (158°F)

8GB-10040AA60001

-10+40°C (15-105°F)

250

6

107±5

3±2°C (5.5±3.6°F)

70°C (158°F)

8GB004040AO60001

4-40°C (40-105°F)

1500

6

120±5

3±2°C (5.5±3.6°F)

70°C (158°F)

8GB004040AA60001

4-40°C (40-105°F)

250

6

120±5

3±2°C (5.5±3.6°F)

70°C (158°F)

8GB000060AO60001

0-60°C (32-140°F)

1500

6

110±5

3±2°C (5.5±3.6°F)

80°C (176°F)

8GB000060AA60001

0-60°C (32-140°F)

250

6

110±5

3±2°C (5.5±3.6°F)

80°C(176°F)

8GB030090AO60001

30-90°C (85-195°F)

1500

6

98±5

4±3°C (7±5.5°F)

120°C (250°F)

250

6

98±5

4±3°C (7±5.5°F)

120°C (250°F)

5±3°C (9±5.5°F)

140°C (284°F)

5±3°C (9±5.5°F)

140°C (284°F)

8GB030090AA60001

30-90°C (85-195°F)

8GB030110AO60001

30-110°C (85-230°F)

1500

6

86±5

8GB030110AA60001

30-110°C (85-230°F)

1500

6

86±5

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

Cat22-4-10-5

เทอร์์โมสตััทควบคุุมแบบ 3 ขั้ว้�
ประเภท 8C
Min
270°

4.6mm

L

11.5±1mm

Max
270°

9mm
54mm

150mm

45mm

H

C
PVC

6.3x0.8(x6)

12
22
32

11
21
31

E

θ

M4(X2)
46mm

D

28mm

Min

Ø6
20mm
50mm

มิิติิของกล่่อง: 46 × 50 × 45 มม. (ไม่่มีีขั้้ �ว)
หลอดและท่่อรููเข็็ม: เหล็็กสแตนเลส ท่่อรููเข็็มยาว 250 มม. หรืือ 1500 มม. ปลอกพีีวีีซีีบนท่่อรููเข็็มยาว 150 มม. รััศมีีการดีีดต่ำำ��
สุุดของท่่อรููเข็็ม 5 มม.
อุุปกรณ์์ตรวจจัับอุุณภูมิ
ู ิ: หลอดและท่่อรููเข็็มแบบเติิมของเหลว
ขั้ว:
้� ขั้้�วแบบต่่อเร็็วขนาด 6.35 × 0.8 มีีสกรูู M4 จำำ�หน่่ายตามคำำ�ขอ
้ านศููนย์์กลาง 6 มม. พร้ ้อมพื้้�นผิิวเรีียบ 4.6 มม. (มีีความยาวอื่่น
การปรัับ: ก้านขนาดเส้
้
นผ่่
� ๆ หรืือการตั้้�งค่่าคงที่่ต
� ามคำำ�ขอ)
การติิดตั้ง:
้� ขายึึดด้ ้านหน้ ้าพร้ ้อมเกลีียว 2 x M4 ระยะ 28 มม.
พิิกััดกระแสไฟ: 3 × 16A(4) 250VAC, 10A 400VAC
ั ส
หน้้าสััมผััส: 3 x ST พร้ ้อมหน้ ้าสัมผั
ั แบบสแน็็ป มีี 3PDT ตามคำำ�ขอ

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
หมายเลขอ้้างอิิงหลัักที่่�ใช้ใ้ นฮีต

ช่ว่ งอุุณหภููมิ ิ (°C/
°F)

ความยาว
ของท่่อรูู
เข็็ม (มม.)

ความยาว
ของหลอด
(มม.)

ค่่าความต่่าง
(°C/ °F)

อุุณหภููมิ ิสููงสุุด
ของหลอด

1500

6

95

4±2°C/ 7±3.6°F

50°C/ 122°F

250

6

95

4±2°C/ 7±3.6°F

50°C/ 122°F

8CB004040AO60001
8CB004040AA60001

-35+35°C
(-30+95°F)
-35+35°C
(-30+95°F)
4-40°C (40-105°F)
4-40°C (40-105°F)

้ าน
เส้นผ่่
ศููนย์ ์กลาง
หลอด
(มม.)

1500
250

6
6

160
160

50°C/ 122°F
50°C/ 122°F

8CB030090AO60001

30-90°C (85-195°F)

1500

6

86

8CB030110AO60001 30-110°C (85-230°F)

1500

6

70

4±2°C/ 7±3.6°F
4±2°C/ 7±3.6°F
6±3°C/
42.8±37.4°F
6±3°C/
42.8±37.4°F

หมายเลขอ้้างอิิง
8CB-35035AO60001
8CB-35035AA60001

Cat22-4-10-6

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

110°C/ 230°F
130°C/ 266°F

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
ฮีต

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
ฮีต

เทอร์์โมสตััทควบคุุมแบบผสม 3 ขั้ว้�
ประเภท 8I
Min
L

4.6mm
button de
réarmement

ปุ่่�มรีีเซ็็ต

11.5mm±1

12

22

32

11

21

31

θ
Max
270°

θ
régulation
ระเบีียบข้
้อบัังคัับ

H

27mm

48±1mm

réarmement

รีีmanuel
เซ็็ตมานููเอล

270°

E1
40mm

réarmement

รีีเซ็็
ตมานููเอล
manuel

D1
E2

6.3x0.8mm(x6)

D2

10mm

régulation
ระเบีียบข้
้อบัังคัับ
C1

C2
150mm

60±1mm

27.5mm
PVC

28mm
Ø6mm

Min

150mm

46mm
54mm

M4(X2)

มิิติิของกล่่อง: 60 × 54 × 48 มม. (ไม่่มีีขั้้ �ว)
หลอดและท่่อรููเข็็ม: เหล็็กสแตนเลส ท่่อรููเข็็มยาว 1500 มม. ปลอกพีีวีีซีีบนท่่อรููเข็็มยาว 150 มม. รััศมีีการดีีดต่ำำ�� สุุด
ของท่่อรููเข็็ม 5 มม.
อุุปกรณ์์ตรวจจัับอุุณภูมิ
ู ิ: หลอดและท่่อรููเข็็มแบบเติิมของเหลว
ขั้ว:
้� ขั้้�วแบบต่่อเร็็วขนาด 6.35 × 0.8 มีีสกรูู M4 จำำ�หน่่ายตามคำำ�ขอ
้ านศููนย์์กลาง 6 มม. พร้ ้อมพื้้�นผิิวเรีียบ 4.6 มม. (มีีความยาวอื่่น
การปรัับ: ก้านขนาดเส้
้
นผ่่
� ๆ หรืือการตั้้�งค่่าคงที่่ต
� ามคำำ�ขอ)
็ อยู่่�ด้ ้านหน้ ้า
การรีีเซ็็ตด้้วยมืือ: ปลอดภััยเมื่่อ
� ขััดข้ ้อง การตั้้�งค่่าคงที่่� ปุ่่�มรีีเซ็ต
การทำำ�งานของหน้้าสััมผััสความปลอดภััยเมื่่อขััดข้้องขณะอุุ
�
ณหภููมิ ิต่ำำ�� : อุุณหภููมิที่
ิ ต่ำ
่� �ำ� กว่่า -15°C (5°F) จะกระตุ้้�นให้ ้มีีการ
็ ด้ ้วยมืือ
รีีเซ็ต
การติิดตั้ง:
้� ขายึึดด้ ้านหน้ ้าพร้ ้อมเกลีียว 2 x M4 ระยะ 28 มม.
พิิกััดกระแสไฟ: 3 × 16A 250VAC, 10A 400VAC (res.)
ั ส
หน้้าสััมผััส: ST 3 ขั้้�ว (หน้ ้าสัมผั
ั แบบสแน็็ป)

หมายเลขอ้้างอิิงหลััก
หมายเลขอ้้างอิิง

ช่ว่ งอุุณหภููมิ ิ
(°C/ °F)

ความ
ยาวของ
ท่่อรููเข็็ม

้ าน
เสนผ่
ศูนย์กลาง
หลอด
(มม.)

8IC085110AO60001

30-85°C
/ 86-185°F

1500

6

ความ
ยาว
ของ
หลอด
(มม.)

ค่่าความ
ต่่าง
(°C/ °F)

94 (E1)
12 ±6°C/
129 (E2) 53.6±42.8°F

อุุณหภููมิ ิสููงสุุด
ของหลอด (°C
/ °F)

อุุณหภููมิ ิที่่�
ต้้องรีีเซ็็ต
ด้้วยมืือ
(°C/ °F)

170°C/ 338°F
(E1)
140°C/ 284°F
(E2)

110°C+0/ -9
230°F+0/
-48.2

โปรดสอบถามแผนกวิิศวกรรมของเราหากต้องการค่่
้
าปรัับเทีียบอื่่น
� ๆ

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th
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ระบบรีีเซ็็ตด้้วยมืือ SPNC แบบขีีดจำำ�กััดสููง ปลอดภััยเมื่่อขััดข้้อง
�
ประเภท 8L
4mm

ฝาปิิ ดพลาสติิ
ก (สีีดำำ�)
Capuchon
plastique
M10mmX1
(noir)
Ø4mm
Bouton de
ปุ่่�มรีีเซ็็ต
réarmement

13mm Max 20

150mm

26mm
C

8.5mm
Ø1

6.3X0.8mm(x2)
E
35mm
33mm

D
θ
C

28mm
12mm

มิิติิของกล่่อง: 43 × 35 × 29 มม. (ไม่่มีีขั้้ �ว)
หลอดและท่่อรููเข็็ม: เหล็็กสแตนเลส ท่่อรููเข็็มยาว 250 มม. หรืือ 1500 มม. ปลอกพีีวีีซีีบนท่่อรููเข็็มยาว 150 มม. รััศมีีการดีีดต่ำำ��
สุุดของท่่อรููเข็็ม 5 มม.
อุุปกรณ์์ตรวจจัับอุุณภูมิ
ู ิ: หลอดและท่่อรููเข็็มแบบเติิมของเหลว
ขั้ว:
้� ขั้้�วแบบต่่อเร็็วขนาด 6.35 × 0.8 (มีีสกรูู M4 จำำ�หน่่ายตามคำำ�ขอ)
การปรัับ: การตั้้�งค่่าคงที่่� ซีีลปิิ ด
็ อยู่่�ด้ ้านหน้ ้า
การรีีเซ็็ตด้้วยมืือ: ปลอดภััยเมื่่อ
� ขััดข้ ้อง การตั้้�งค่่าคงที่่� ปุ่่�มรีีเซ็ต
การทำำ�งานของหน้้าสััมผััสความปลอดภััยเมื่่อขััดข้้องขณะอุุ
�
ณหภููมิ ิต่ำำ�� : อุุณหภููมิที่
ิ ต่ำ
่� �ำ� กว่่า -10°C (14°F) จะกระตุ้้�นให้ ้มีีการ
็ ด้ ้วยมืือ
รีีเซ็ต
� ้านหน้ ้า เกลีียว M10 × 1
การติิดตั้ง:
้� บุุชชิ่่งด้
พิิกััดกระแสไฟ: 16A 250/ 400VAC.
ั ส
หน้้าสััมผััส: SPST (หน้ ้าสัมผั
ั แบบสแน็็ป)
อุุณหภููมิ ิแวดล้้อมสููงสุุดของตััวอุุปกรณ์์: 150°C (302°F)

หมายเลขอ้้างอิิงหลััก
หมายเลขอ้้างอิิง

การปรัับเทีียบ
อุุณหภููมิ ิ (°C/ °F)

8L0070105AO61001
8L0080105AA61001
8L0080105AO61001
8L0080105AA61001
8L0090115AO61001
8L0090115AA61001
8L0100120AO61001
8L0100120AA61001
8L0110135AO61001
8L0110135AA61001
8L0120145AO61001
8L0120145AA61001
8L0130155AO61001
8L0130155AA61001
8L0150175AO61001
8L0150175AA61001

70±8°C/ 158±14.4°F
70±8°C/ 158±14.4°F
80±8°C/ 176±14.4°F
80±8°C/ 176±14.4°F
90±8°C/ 194±14.4°F
90±8°C/ 194±14.4°F
100±8°C/ 212±14.4°F
100±8°C/ 212±14.4°F
110±8°C/ 230±14.4°F
110±8°C/ 230±14.4°F
120±8°C/ 248±14.4°F
120±8°C/ 248±14.4°F
130±8°C/ 266±14.4°F
130±8°C/ 266±14.4°F
150±8°C/ 302±14.4°F
150±8°C/ 302±14.4°F
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อุุณหภููมิ ิต่ำำ�สุ
� ด
ุ
ความยาวของ
ที่่�รีีเซ็็ตได้้
ท่่อรููเข็็ม (มม.)
52°C/ 125.6°F
52°C/ 125.6°F
52°C/ 125.6°F
52°C/ 125.6°F
60°C/ 140°F
60°C/ 140°F
70°C/ 158°F
70°C/ 158°F
75°C/ 167°F
75°C/ 167°F
75°C/ 167°F
75°C/ 167°F
80°C/ 176°F
80°C/ 176°F
95°C/ 203°F
95°C/ 203°F

ติดต่อเรา

1500
250
1500
250
1500
250
1500
250
1500
250
1500
250
1500
250
1500
250

้ าน
เส้นผ่่
ศููนย์ ์กลาง
หลอด
(มม.)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

ความยาว
ของหลอด
(มม.)

อุุณหภููมิ ิสููงสุุด
ของหลอด

77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
74
74
74
74

105°C/ 239°F
105°C/ 239°F
105°C/ 239°F
105°C/ 239°F
115°C/ 239°F
115°C/ 239°F
120°C/ 248°F
120°C/ 248°F
135°C/ 275°F
135°C/ 275°F
145°C/ 293°F
145°C/ 293°F
155°C/ 311°F
155°C/ 311°F
175°C/ 347°F
175°C/ 347°F

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
ฮีต

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
ฮีต

ระบบรีีเซ็็ตด้้วยมืือ 3 ขั้วแบบขีีดจำำ
้�
�กััดสููง ปลอดภััยเมื่่อขััดข้้อง
�
ประเภท 82
Ø45mm
6.3x0.8mm
(x6)

Bouton
ปุ่่�มรีีเซ็็
ต de réamement

θ

4.6mm

9mm

6.5±0.5mm

L1

L1

PVC

35.3mm

L2

L2

150mm

L

D

L3

L3

C

73.5mm
60mm
4.2mm
14mm

6.5mm

้ านศููนย์์กลาง 45 × 44.3 มม.
มิิติิของกล่่อง: เส้นผ่่
ท่่อรููเข็็ม: ทองแดง ท่่อรููเข็็มยาว 250 มม. หรืือ 900 มม. ปลอกพีีวีีซีีบนท่่อรููเข็็มยาว 150 มม. รััศมีีการดีีดต่ำำ�� สุุดของ
ท่่อรููเข็็ม 5 มม.
้ อรููเข็็มที่่มีี
ด้ ้วยสาเหตุุทางเทคนิิค เราไม่่แนะนำำ�ให้ ้ใช้ท่่
� ความยาวมากกว่่า 900 มม.
้ านศููนย์์กลาง 6 มม.
หลอด: ทองแดงขนาดเส้นผ่่
ั สจ
อุุปกรณ์์ตรวจจัับอุุณภูมิ
ู ิ: ชุุดประกอบเทอร์์โมสตััทแบบเติิมของเหลว ที่่ห
� น้ ้าสัมผั
ั ะดีีดเมื่่อ
� เกิิดการเดืือด ดัังนั้้�น เทอร์์โมสตััท
้ าระบบเติิมของเหลว
เหล่่านี้้จึ
� งึ อ่่อนไหวต่่อความดัันในบรรยากาศ และมีีการตอบสนองที่่ช้
� ากว่่
ขั้ว:
้� ขั้้�วแบบต่่อเร็็วขนาด 6.35 × 0.8
การปรัับ: การตั้้�งค่่าคงที่่�
การติิดตั้ง:
้� ขาหลััง สกรูู M4 2 ตััว ระยะห่่าง 60 มม.
การรีีเซ็็ตด้้วยมืือ: ปุ่่�มดำำ�เนิินการด้ ้านความปลอดภััยเมื่่อ
� ขััดข้ ้องอยู่่�ตรงกลาง
พิิกััดกระแสไฟ: 3 × 6A 250VAC, 3 × 10A 400VAC
ั ส
หน้้าสััมผััส: ST เปิิ ดเมื่่อ
� อุุณหภููมิเิ พิ่่�มขึ้้น
� (หน้ ้าสัมผั
ั แบบสแน็็ป)
อุุณหภููมิ ิแวดล้้อมสููงสุุดของส่ว่ นหััว: 150°C (302°F)

หมายเลขอ้้างอิิงหลััก
หมายเลขอ้้างอิิง

การปรัับเทีียบ
อุุณหภููมิ ิ (°C/ °F)

820060090AI610F1 60±5°C/ 140±9°F
820060090AA610F1 60±5°C/ 140±9°F
820070100AI610F1 70±5°C/ 158±9°F
820080110AI610F1 80±5°C/ 176±9°F
820090120AI610F1 90±5°C/ 194±9°F
820110140AI610F1 110±5°C/ 230±9°F
130±6°C/
820130160AI610F1
266±11°F
150±7°C/
820150180AI610F1
302±13°F

อุุณหภููมิ ิสููงสุุดของ
หลอด

900
250
900
900
900
900

ความยาวของ
หลอด
(มม.)
50
50
50
50
50
50

90°C/ 194°F

900

60*

160°C/ 320°F

110°C/ 230°F

900

60*

180°C/ 356°F

ติดต่อเรา
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อุุณหภููมิ ิต่ำำ�สุ
� ด
ุ ที่่�
รีีเซ็็ตได้้

ความยาวของท่่อรูู
เข็็ม (มม.)

20°C/ 68°F
20°C/ 68°F
30°C/ 86°F
40°C/ 104°F
50°C/ 122°F
70°C/ 158°F

90°C/ 194°F
90°C/ 194°F
100°C/ 212°F
110°C/ 230°F
120°C/ 248°F
140°C/ 284°F

*หลอดทรงกระบอก
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์
สายฟิิ วส์ความร้้อน
สำ�ำ หรัับใส่เ่ ข้้าไปในเทอร์์โมเวลล์์ I.D. ขนาด 8.5 มม.
ประเภท 5MA 3-F
Ø8mm

Ø1.9mm

122°C -16A- Ultimheat
38mm

6mm

46.3mm

500mm

การใช้ง้ าน: ป้้ องกัันเครื่่อ
� งมืือและอุุปกรณ์์ทำ�ำ ความร้ ้อนไม่่ให้ ้มีีความร้ ้อนสููงเกิินไป
์
ฟิิ วส์แบบละลายได้้:
สารประกอบอิินทรีีย์์
์ เ่� คลื่่อ
กลไก: ฟิิ วส์ที่
� นย้ ้ายได้ ้จะกระตุ้้�นสปริิงด้ ้วยการหลอมละลาย
ิ โิ คนขนาดเส้นผ่่
้ านศููนย์์กลาง 8 มม.
การป้้องกััน: บููทฉนวนซิลิ
พิิกััดกระแสไฟที่่�กำำ�หนด: 16A 250V
์
่� มสภาพพเมื่่อ
พิิกัด
ั กระแสไฟที่่กำ
� �ำ หนดนี้้�คืือค่่ากระแสไฟสููงสุุดที่่ฟิ
� ิ วส์สามารถรั
บ
ั ได้ ้โดยไม่่เปิิ ดออกหรืือเสื่อ
� อยู่่�ภายใต้ ้อุุณหภููมิ ิ
ที่่เ� รีียกว่่า "อุุณหภููมิค
ิ งค้ ้าง" (Th) ในระยะเวลาที่่จำ� �ำ กััด
อุุณภููมิค
ิ งค้ ้าง (Th): ฟิิ วส์จ์ ะต้ ้องไม่่เปิิ ดออกหรืือถููกทำำ�ลายเมื่่อ
� อยู่่�ภายใต้ ้อุุณหภููมิ ิ Th-6°C เป็็ นเวลา 168 ชั่่ว� โมงภายใต้ ้แรงดััน
และกระแสไฟฟ้้ าที่่กำ
� �ำ หนด
พิิกัด
ั อุุณหภููมิก
ิ ารทำำ�งาน (Tf): เป็็ นอุุณหภููมิเิ ปิิ ดของฟิิ วส์ใ์ นเตาปรัับเทีียบเมื่่อ
� อยู่่�ภายใต้ ้กระแสต่ำำ�� กว่่า 10 mA เมื่่อ
� อุุณหภููมิเิ พิ่่�มขึ้้น
�
ด้ ้วยความเร็็ว 0.5 ถึึง 1°C/นาทีี อุุณหภููมิเิ ปิิ ดต้ ้องไม่่ต่ำ�ำ� กว่่า Tf-10°C หรืือสููงกว่่า Tf ภายใต้ ้สภาพเหล่่านี้้� นี่่คืื
� ออุุณหภููมิ ิ
์ ละปลอกป้้ องกัันภายนอกของหลีีด
การทำำ�งาน Tf ซึ่่ง� พิิมพ์บ
์ นฟิิ วส์แ
์ นได้ ้หลัังจากเปิิ ดโดยไม่่สูญ
ิ
อุุณหภููมิสู
ิ งู สุุด (Tm): เป็็ นอุุณภููมิสู
ิ งู สุุดที่่ฟิ
� ิ วส์ท
ู เสีียความเป็็ นฉนวนและคุุณสมบัติ
ั เิ ชิงกล
ำ
ี เตอร์์แบบจุ่่�มในการกำำ�หนดตำำ�แหน่่งที่่�เหมาะสมของ TCO
คุุณสมบััติินี้้�มี ีความสำ�คััญ
อย่่างยิ่่�งในการใช้ง้ านฮีต
เพื่่อ
� หลีีกเลี่่�ยงการถููกทำำ�ลายและการเติิมพลัังงานให้้วงจรไฟฟ้้าอีีกครั้งโดยการเปลี่่�
้�
ยนอุุณหภููมิ ิที่่�สููงเกิินไป
แรงดัันของฉนวนไฟฟ้้าระหว่่างหน้้าสััมผััสแบบเปิิ ด: ≥ 500V.
ความต้้านทานของฉนวนไฟฟ้้าระหว่่างหน้้าสััมผััสแบบเปิิ ด: ≥ 0.2 MΩ @ 500V.
ความยาวของหลีีด: 500 มม.
หลีีด: ฉนวนกัันความร้ ้อนหลััก FEP 300V เกจขนาด 1 มม.² (AWG18) ในปลอกโพลีีโอเลฟิิ น
ี
สีแดง:
อุุณหภููมิมา
ิ ตรฐานที่่มีีจา
� กสต็็อก

หมายเลขอ้้างอิิงหลััก

หมายเลขอ้้างอิิง
5MA3SPF070F18500
5MA3SPF077F18500
5MA3SPF084F18500
5MA3SPF091F18500
5MA3SPF096F18500
5MA3SPF106F18500
5MA3SPF109F18500
5MA3SPF121F18500
5MA3SPF129F18500
5MA3SPF139F18500
5MA3SPF152F18500
5MA3SPF165F18500
5MA3SPF169F18500
5MA3SPF182F18500
5MA3SPF188F18500
5MA3SPF216F18500
5MA3SPF227F18500
5MA3SPF240F18500

Cat22-4-10-10

พิิกััดอุุณหภููมิ ิการทำำ�งาน
°C/°F (Tf)
73°C/ 163.4°F
79°C/ 174.2°F
85°C/ 185°F
94°C/ 201.2°F
99°C/ 210.2°F
108°C/ 226.4°F
113°C/ 235.4°F
122°C/ 251.6°F
133°C/ 271.4°F
142°C/ 287.6°F
157°C/ 314.6°F
167°C/ 332.6°F
172°C/ 341.6°F
184°C/ 363.2°F
192°C/ 377.6°F
216°C/ 420.8°F
227°C/ 440.6°F
240°C/ 464°F

ติดต่อเรา

อุุณหภููมิ ิคงค้้าง °C/°F (Th)

อุุณหภููมิ ิสููงสุุด °C/°F (Tm)

45°C/ 113°F
52°C/ 125.6°F
57°C/ 134.6°F
66°C/ 150.8°F
71°C/ 159.8°F
77°C/ 170.6°F
84°C/ 183.2°F
94°C/ 201.2°F
101°C/ 213.8°F
114°C/ 237.2°F
127°C/ 260.6°F
130°C/ 266°F
145°C/ 293°F
156°C/ 312.8°F
164°C/ 327.2°F
189°C/ 372.2°F
190°C/ 374°F
190°C/ 374°F

115°C/ 239°F
125°C/ 257°F
125°C/ 257°F
140°C/ 284°F
140°C/ 284°F
145°C/ 293°F
150°C/ 302°F
175°C/ 347°F
175°C/ 347°F
185°C/ 365°F
195°C/ 383°F
205°C/ 401°F
215°C/ 419°F
225°C/ 437°F
245°C/ 473°F
280°C/ 536°F
295°C/ 563°F
305°C/ 581°F

เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th

เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รบ
ั การพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่�ำ เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัตท
ิ ป
่ ี รากฏอยูใ่ นหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนีจ
้ งึ ใช้ส�ำ หรับเป็นแนวทางเท่านัน
้ และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ี เตอร์์แบบจุ่่�ม
ฮีต

ติิดต่่อเรา

เว็็บไซต์์: www.ultimheat.co.th

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการพัฒนาด้านเทคนิคอย่างสม่ำ�เสมอ ภาพเขียนแบบ คำ�อธิบายและคุณสมบัติที่ปรากฏอยู่ในหน้าอธิบายข้อมูลทางเทคนิคนี้จึงใช้สำ�หรับเป็นแนวทางเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แคตตาล็็อกอื่่น
� ๆ
(พิิมพ์์ครั้งที่่�
้� 2)

ติิดต่่อเรา

เว็็บไซต์์: www.ultimheat.co.th

