Systemy profilowania temperaturowego

Tu się liczy doświadczenie!

Pomiar temperatury przystosowany do Twoich potrzeb.
kontrola jakości – optymalizacja procesu – wzrost wydajności

Osłony termiczne
Firma PhoenixTM opracowała różne techniki izolacji
uwzględniające wymagania różnych przemysłowych
procesów obróbki termicznej. Przykładowo: dla producentów powłok - osłony termiczne nie zawierające silikonu.
Dla procesów wysokotemperaturowych o szybkim wzroście
temperatury i szybkim chłodzeniu - bariery o podwyższonej
odporności na deformację. Dla obróbki aluminium osłony wodoszczelne.

Osłony serii TS04 dla temperatur od 150°C do 300°C
Opracowane specjalnie dla
przemysłu lakierniczego
Łatwa
obsługa,
wysoka
odporność termiczna i małe
wymiary.
Osłony nie zawierają silikonu,
zastosowane zostały specjalnie
dobrane materiały takie, jak
izolacja, tkanina, klej i. . .
indywidualne wykonanie (np.
odporne na spryskiwanie, zaprojektowane do stosowania na
liniach
lakierniczych,
składających się z kilku pieców).

Osłony serii TS05 dla temperatur
do 500°C
Opracowane dla przemysłu
ceramicznego. Zwykle umieszczane
pod wózkiem piecowym
zabezpieczają rejestrator przed
wysoką temperaturą ale także
przed kurzem i piachem.

Osłony serii TS01 dla temperatur
do 800°C
Opracowane dla procesów
termicznych do 800°C w atmosferze
próżniowej i w gazach obojętnych.
Wykonane z izolacji mikroporowatej, z zastosowaniem akumulatora
cieplnego - osiągają wysoką
odporność termiczną przy małych
wymiarach.
Wykonane ze stali nierdzewnej, z
grubymi uchwytami i łatwymi do
wymiany opaskami - gwarantują
niezawodne użytkowanie.

Osłony serii TS02 dla temperatur do
1000°C
Temperatury
powyżej
1000°,
nawęglanie i wysokie gradienty
temperatur stawiają wysokie wymagania w procesach obróbki stali.
PhoenixTM opracował barieręTS02,
która spełnia wszystkie wymienione
wymagania. Materiały wysokiej
klasy oraz odpowiednia konstrukcja
minimalizują odkształcenia osłony i
umożliwiają wiarygodne pomiary w
procesach hartowania z użyciem
gazów sprężonych i w atmosferach
agresywnych

Osłony serii TS06 dla temperatur do
1100°C
Przystosowane do procesów, w
których produkt podczas lub
bezpośrednio po zakończeniu
obróbki cieplnej trafia do cieczy
chłodzącej lub jest hartowany
natryskowo. Typowymi zastosowaniami tych osłon są obróbka stopów
aluminium (przesycanie) i stali
wysokostopowych (hartowanie).
.

Osłony serii TS07 dla temperatur
do 1300°C
Do ekstremalnie wysokich temperatur.
Opracowane do stosowania w
przemyśle stalowym, zwłaszcza przy
obróbce kęsów lub sztab. Mechanicznie bardzo wytrzymałe i
jednocześnie skomplikowane
technologicznie umożliwiają
wykorzystanie w najtrudniejszych
warunkach.
Lżejsza wersja bariery tego rodzaju
może być stosowana w produkcji
ceramiki budowlanej i sanitarnej.

Rejestrator (Datalogger)

Oprogramowanie

Termopary

Rejestratory PhoenixTM zostały opracowane do pracy w trudnych warunkach
przemysłowych. Aluminiowa obudowa
zabezpiecza elektronikę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Elektronika jest
zabezpieczona
przed
zakłóceniami
elektrycznymi i elektromagnetycznymi.
Rejestratory są dostarczane wraz z fabrycznym certyfikatem kalibracji. Opcjonalnie wystawiane są certyfikaty Namas.
Opcja: dwukierunkowa telemetria radiowa do transmisji danych i do wprowadzania ustawień rejestratora.

PhoenixTM dostarcza wszechstronne oprogramowanie. Jeden pakiet
umożliwia gromadzenie wyników w bazie danych o łatwym dostępie,
analizę wszystkich krytycznych parametrów, edycję i prezentację graficzną,
archiwizację i statystyczne analizy długookresowe kontroli procesu (SPC).

PhoenixTM dostarcza termopary dostosowane
do różnorodnych wyrobów i procesów.
Dla temperatur do 250°C najpopularniejsze są
te w izolacji PTFE. W zależności od możliwości
mocowania do detalu, termoelement może
być wykonany z magnesem, zaciskiem, w
postaci igły lub ze złączem niechronionym.
Dla temperatur powyżej 250°C stosowane są
termopary w izolacji mineralnej. Przewody
termopar są izolowane tlenkiem magnezu i dla
ochrony przed agresywnym środowiskiem
osłonięte rurką ze stali nierdzewnej. Do
wyboru są różne grubości i długości.
Do zastosowań specjalnych mogą być zaproponowane termopary w wykonaniu specjalnym o
uzgodnionej długości, sposobie mocowania,
innej izolacji, takiej jak ceramiczna lub ze szkła
mineralnego.

Dlaczego dokonuje się temperaturowego
profilowania pieców?
Dlaczego dokonuje się temperaturowego pro lowania pieców?
Wszystkie piece przemysłowe wyposażone są w czujniki
temperatury połączone z odpowiednimi sterownikami.
Zwykle jest to kilka czujników a przynajmniej jeden czujnik
w każdej stre e grzania.
Ale jaka jest rzeczywista temperatura wyrobu ?
W minionych latach stosowano długie termopary, które
mocowano do wyrobu i przeciągano przez komorę pieca.
Uniemożliwiało to pełne załadowanie pieca w czasie
pomiarów i wymagało przerw technologicznych.
Częściowo załadowany piec zachowuje się inaczej niż ten
sam piec w całości wypełniony wyrobami, wyniki pomiarów muszą być zatem odpowiednio interpretowane.
Ponadto w czasie trwania procesu, termopary muszą być
starannie prowadzone, a to czyni rozwiązanie bardzo
kosztowym.
Urządzenia pracujące w podczerwieni mogą mierzyć
temperaturę wyłącznie w określonym punkcie powierzchni. Nie dają informacji o tym co się dzieje w komorze
pieca.

PhoenixTM
Phoenix Temperature Measurement

Firma PhoenixTM opracowała rozwiązanie: system pomiarowy jest transportowany wraz z wyrobami w komorze pieca
i odczytuje temperatury za pomocą termopar nawet w
dwudziestu punktach. Tuż za zestawem pomiarowym komora
grzewcza może być ładowana jak zwykle. System może być
zaprojektowany lub dostosowany do konkretnej linii produkcyjnej, umożliwiając łatwy załadunek i rozładunek. Analiza
danych może odbywać się automatycznie, oszczędzając czas
użytkownika.
Cykl pomiarowy przebiega bardzo szybko i łatwo, stając się
rutynowa procedurą. Wczesne wykrycie wadliwie
działającego pieca zapobiega powstawaniu braków i
oszczędza koszty. Audyty własne i odbiorców otrzymują
także kompletną, szczegółową dokumentację należytego
przeprowadzenia procesu i nadzoru produkcji.
Firma PhoenixTM została utworzona przez grupę inżynierów
doświadczonych w opracowywaniu
innowacyjnych
rozwiązań systemów temperaturowego pro lowania
pieców.

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie inżynierskie w opracowywaniu,
produkcji i wdrażaniu takich systemów to gwarancja wysokiej jakości i
niezawodności proponowanych rozwiązań. Szybka komunikacja w zespole
i bezpośrednie kontakty z odbiorcami owocują pomyślnym wdrażaniem
unowocześnień i opracowywaniem nowych rozwiązań. Celem jest zawsze
rozwiązywanie problemów klienta przy minimalnym nakładzie kosztów i
maksymalnej łatwości obsługi urządzeń pomiarowych.
Oferujemy niezawodne, indywidualnie zaprojektowane systemy monitorowania temperatury w piecach.
Zapraszamy do owocnej i długoletniej współpracy.
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