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ฮ ตีเตอรท์อ่กลม
ฮ ตีเตอรท์อ่กลม สามารถดดัรปูทรงต่างๆ ตามลกัษณะการใชง้านของลกูคา้ 
สามารถใช ้ไดท้ ัง้ใน นำา  ้อากาศ หร อืแมพ่ มิพ ์โลหะต่างๆ ในงานอตุสาหกรรม 
โดยมากใชส้ ำาหรบังานอบช ิน้งาน เชน่ อบส รีถยนต ์อบพชืผลทางการเกษตร 
อบเสน้ใยผา้ อบช ิน้สว่นอะไหล่รถยนต ์รวมถงึใช ้ในงานตม้นำา  ้นำาม้นั 
ของเหลวต่าง ๆ

Tubular Heater
These versatile heaters can be formed and shaped into

various geometries for radiant heating, immersion in liquids or contact 

surface heating applications.

Applications: 
• Furnaces and ovens  • Boilers

• Food service equipment • Metal melt and holding

ฮ ตีเตอรค์ร บี
ใช ้ใหค้วามรอ้นในอากาศ เพ ือ่งานอบแหง้, ไล่ความช ืน้, อบส ,ี 
อบขนม, อาหาร สามารถใชค้ ูก่บัพดัลม เพ ือ่กระจายความรอ้นใหท้ ั ว่พ ืน้ท ีต่วั
คร บีชว่ยระบายความรอ้นของฮ ตีเตอร ์ทำาใหฮ้ ตีเตอร ์ไมร่อ้นเกนิ และทำาให ้
อายกุารใชง้านยาวนานข ึน้ ทางรา้นใชส้แตนเลสในการผลติฮ ตีเตอรค์ร บี จงึ
ไมเ่ป น็สน มิ ดงัน ั น้อายกุารใชง้านจะยาวนานกวา่ฮ ตีเตอรค์ร บีท ีท่ ำาดว้ยเหลก็

Finned Heater
Finned tubular air heating elements are tubular heaters with the addition 

of continuous stainless spiral fins, 5-6 fins per inch permanently furnace 

brazed to the sheath.Fins greatly increase surface area and permit faster 

hear transfer to air, resulting in lower sheath temperatures.

Applications: 
• Radiant heating      • Process air heating      • Drying and warming

ฮ ตีเตอรแ์ทง่
เป น็ฮ ตีเตอรแ์บบออกสาย ใชท้ำาความรอ้นแก่ แมพ่ มิพ,์ ช ิน้งานเหลก็, หวั
พน่กาว, เพลท, เคร ือ่งพ มิพท์อง, หวัป ัม๊ และเคร ือ่งร ดีถงุพลาสตกิ นอกจาก
น ีย้งัสามารถนำามาใสห่วัเกลยีว หร อืสวมทอ่สปรงิ ทอ่ FLEX ได ้
เราสามารถผลติตามขนาดท ีต่อ้งการไดต้ ัง้แต่เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 6 - 28 มม.

Cartridge Heater
Cartridge Heater is a tube-shaped heaters used to warm and heat molds, 

steel parts, glue-injection head, plate, gold plate, plastic injection 

machine, etc. A common application are plastic pellets, which are melted 

in order to form molded plastic parts. We can tailored-made cartridge 

Heater to meet your requirements.

Applications: 
• Molds  • Dies  • Platens or Hot plates

• Sealings • Fluid heating • Aerospace
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immersion Heater
Immersion Heater is designed to install and heat 

liquid  which is usually enclosed inside an insulated 

cylinder tank. All types of oils and heat transfer 

solutions can also be heated using these easily 

controlled units. This direct immersion method is 

energy efficient and well suited for many 

applications.

ฮ ตีเตอรจ์ ุม่/ตม้นำ� ้
ฮ ตีเตอรเ์ช ือ่มกบัเกลยีวมาตรฐาน BSP, เกลยีวประปา, 
หนา้แปลนเหล ีย่มหร อืกลม เหมาะสำาหรบัการตดิตัง้ในถงั
ตม้ของเหลว เชน่ ตม้น ้ ำาหร อือุน่น ้ ำามนั กาว ยางมะตอย 
การตดิตัง้สามารถทำาได ้โดยเช ือ่มเกลยีวตวัเมยีตดิกบัถงั
แลว้ใสฮ่ ตีเตอรแ์บบเกลยีวเขา้ไป

Flange immersion Heater
Flange immersion heaters are easy to install and maintain. 

Designed for heating liquids and gases in tanks and pressure 

vessels, flange immersion heaters are ideal for applications 

requiring higher kilowatts. Flange heaters are installed by bolting 

to a matching flange welded to the tank wall or nozzle.

วธิ ยี ดึอ�ยกุ�รใชง้�นฮ ตีเตอร ์

ฮ ตีเตอรท์ ีถ่กูออกแบบมาอยา่งเหมาะสม สามารถมอีายกุารใชง้านเป น็ป ี ๆ

แตบ่อ่ยคร ัง้ท ีเ่ราพบปญัหาอายกุารใชง้านของฮ ตีเตอรท์ ีส่ ั น้ผ ดิปกต ิ ปญัหาอาจเกดิข ึน้จากท ัง้ผ ูผ้ลติและผ ู ้ใช ้

แตบ่างคร ัง้เราสามารถยดือายกุารใชง้านของฮ ตีเตอร ์ได ้ เพ ยีงปฏบตัติามคำาแนะนำาตอ่ไปน ี ้

 

1. ใชง้านตามคา่กำาหนดของฮ ตีเตอร ์ เชน่ การจา่ยไฟใหฮ้ ตีเตอร ์ ควรตรงตามคา่แรงดนัไฟท ีร่ะบไุว ้

2. หากในชดุฮ ตีเตอรม์ เีสน้ฮ ตีเตอรม์ากกวา่ 1 เสน้ข ึน้ไป ควรตรวจสอบการตอ่ข ั ว้ไฟหร อืการตอ่สะพานไฟ

   ของฮ ตีเตอร ์ใหถ้กูตอ้ง การเปล ีย่นแปลงรปูแบบการตอ่สะพานไฟ เชน่ เปล ีย่นจากการตอ่แบบสตาร ์ (Y)

   เป น็เดลตา้ (Δ) อาจสง่ผลใหช้ดุฮ ตีเตอรท์ำางานเกนิข ดีจำากดัของตวัเองได ้

3. ดแูลรกัษาข ั ว้ไฟของฮ ตีเตอร ์ใหส้ะอาดอย ูส่ม ำาเสมอ

4. ...... อ่านต่อไดท้ ี.่............  www.vaicharoen-heater.com/article

ฮ ตีเตอรต์ม้นำ�ห้น�้แปลนใหญ่
ใชห้นา้แปลนมาตรฐานสากล JIS/ ANSI หร อืตามท ีล่กูคา้กำาหนด
ฮ ตีเตอรต์ม้น ้ ำาหนา้แปลนใหญ ่ออกแบบมาเพ ือ่ใช ้ใหค้วามรอ้นแก่
ของเหลว หร อืกา๊ซในถงัขนาดใหญ ่เป น็ฮ ตีเตอรส์ ำาหรบังานท ี ่
ตอ้งการใชก้ำาลงัวตัตส์งู การตดิตัง้ ทำาได ้โดยการยดึหนา้แปลนจากตวั
ฮ ตีเตอร ์เขา้กบัหนา้แปลนท ีย่ ดึตดิอย ูก่บัตวัถงั

่



FEW WORDS ABOUT 

USIQUE ESCIAS NIS QUAM, 

SUM LIAT QUE VOLORUM 

AUDICITAM, CONSEQUI

FEW WORDS ABOUT 

USIQUE ESCIAS NIS QUAM, 

SUM LIAT.

ฮ ตีเตอรล์ะล�ยนำ�แ้ขง็
ฮ ตีเตอรล์ะลายนำาแ้ขง็ พฒันามาจากฮ ตีเตอรท์อ่กลมธรรมดา โดยหุม้ยาง
กนันำา  ้100% ท ีป่ลายข ั ว้ท ัง้สองดา้น สามารถดดัให ้ไดต้ามรปูแบบการใชง้าน
ท ีล่กูคา้ตอ้งการ นยิมนำาไปใชง้านในกลุม่โรงงานผลตินำาแ้ขง็ กลุม่โรงงานต ูแ้ช่
อาหาร เพ ือ่ปอ้งกนัไม่ใหน้ ำาแ้ขง็เกาะตวัเป น็กอ้นบร เิวณตวัเคร ือ่งทำานำาแ้ขง็

deFrost Heater
Defrost heating elements are further applied from normal tubular 

heaters, where at each end of terminals are hundred percent waterproof. 

They are basically used to prevent frozen water in such industries like 

freezing storage room, icehouse, etc.

ฮ ตีเตอรก์ระบอกรดัทอ่
ฮ ตีเตอรก์ระบอกรดัทอ่ เป น็ฮ ตีเตอรส์ ำาหรบัใชร้ดัเขา้กบัทอ่หร อืถงัทรง
กระบอก ถกูนำาไปใชม้ากในงานฉดีพลาสตกิ สามารถนำาไปใช ้ในการอุน่
ของเหลว ในทอ่ลำาเลยีงหร อืถงัพกั เชน่ ทอ่ลำาเลยีงของเหลว ทอ่สง่นำาม้นั 
เป น็ตน้

band Heater
Suitable for heating containers with cylindrical shape. Sheath materials 

available include stainless steel with mica insulation, stainless steel with 

mineral insulation and aluminized or zinc steel with mica insulation. 

Applications: 
• Extruders  • Injection molding machines

• Blown film dies • Other cylinder heating applications

ฮ ตีเตอรแ์ผน่
ฮ ตีเตอรแ์ผน่ มลีกัษณะเป น็แผน่ส ีเ่หล ีย่ม หร อืวงกลม สามารถเจาะรไูด  ้ข ั ว้
ไฟม ที ัง้แบบออกสาย ออกข ัว้นอ๊ต เตา๋เซรามคิ เหมาะในการใหค้วามรอ้นแก่
แผน่แมพ่ มิพ ์แผน่โมลด ์สามารถใช ้ใหค้วามรอ้นในแผน่เหลก็ ทองเหลอืง 
ทองแดงใหเ้กดิการขยายตวั 

Strip Heater
Strip heaters are multi-functioning heating elements used in a wide 

range of applications. They provide a dependable surface-contact 

heating, especially over wide areas. Strip heaters are mounted on a 

surface and used to heat the surface itself or the air around it.

Applications: 
• Tank and platen heating • Packaging and sealing equipment

• Ovens    • Food warming equipment



Our Products
ตวัอย�่งส นิค�้

เหมาะใช้ต้มนำา้กับสารเคมีที่มีความเข้มข้นตำามาก 
และใช้ในถังพักนำา้ร้อน สำาหรับห้องอาบนำา้ รวมถึง
ป้องกันการจับตัวเป็นนำา้แข็งในระบบ COOLING 
TOWER ท่อชนิดนี้เหมาะสำาหรับการทำางานที่
ระดับอุณหภูมิ ไม่เกิน 177°C

ทำ�ไมต้อง ...
ไวเจริญฮีตเตอร์

ประสบการณ์มากกว่า 30 ปีเป็น
เครื่องยืนยันความชำานาญที่เรามี

เลือกใช้วัสดุชนิดใดด ี?

ทองแดง

เหมาะสำาหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น 
อาหาร การอบฆ่าเชื้อ มีคุณสมบัติไม่เป็นสนิม 
เหมาะกับการต้มนำา้ นำา้มันเตา และใช้อุ่นนำา้มัน 
HOTOIL ในระบบ HEAT EXCHANGER สามารถ
ทำางานลอยอากาศที่ระดับอุณหภูมิ สูงสุด 649°C

SUS 304

เหมาะสำาหรับใช้ในสารเคมี สามารถใช้ในงานลอย
อากาศแก๊สผสม และใช้ต้มนำา้แบบ 
SUPER-HEATED STREAM หรือสารเคมีอื่นๆ ที่
ไม่มีปฏิกิริยาต่อท่อสแตนเลส ท่อชนิดนี้เหมาะ
สำาหรับทำางานที่อุณหภูมิสูงสุด 649°C

SUS 316

1

3
เลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงสุด นำา
เข้าจากสวีเดน และอเมริกา เช่น 
ลวดนิโครม, ผงฉนวน MgO 
เป็นต้น 

เราผลิตตามรูปแบบ และสเปคที่
ลูกค้าต้องการได ้(Customization)2

4 มีฐานลูกค้ามากกว่า 1000 ราย
ที่ให้ความไว้วางใจในคุณภาพงาน
ของเรา

SampleS of what we do
ตัวอย่�งฮีตเตอร์

่
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ABOUT US
With more than 30 years of experience, Vaicharoen has gained a 

reputation in serving products of best quality.

Our main expertise is on the so-called tubular heaters, which can also be 
further applied to immersion heaters, finned heaters, flanged heaters, 

cartridge heaters and so on. All products are made 
according to requirements and heater specifications. 

ติดต่อเพื่อขอคำาแนะนำาเกี่ยวกับฮีตเตอร์ทุกรูปแบบ
โดยผู้ชำานาญทั้งการออกแบบ และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์มากว่า30 ปี
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425-429 Soi Chan 16,

Thungwaddorn, Sathorn, BKK 10120

TEL: (66)-2-286-4949

        (66)-86-098-4949

FAX: (66)-2-286-1630
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