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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:
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• Furnaces and ovens		

• Boilers

• Food service equipment

• Metal melt and holding

ฮ ตี เตอร์ทอ่ กลม

ฮ ตี เตอร์ทอ่ กลม สามารถดัดรูปทรงต่างๆ ตามลักษณะการใช ้งานของลูกค้า
สามารถใช ้ ได้ท ั ้งใน นำ� ้ อากาศ หร อื แม่พ มิ พ์โลหะต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม
โดยมากใชส้ �ำ หรับงานอบช ิน้ งาน เช่น อบส รี ถยนต์ อบพ ชื ผลทางการเกษตร
อบเสน้ ใยผ้า อบช ิน้ ส่วนอะไหล่รถยนต์ รวมถึงใช ้ ในงานต้มนำ� ้ นำ�ม้ นั
ของเหลวต่าง ๆ

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 ตี เตอร์คร บี

ใช ้ ให้ความร้อนในอากาศ เพ อื ่ งานอบแห้ง, ไล่ความช ืน้ , อบส ,ี
อบขนม, อาหาร สามารถใช ้คูก่ บั พัดลม เพ อื ่ กระจายความร้อนให้ท ั ว่ พ ืน้ ท ตี ่ วั
คร บี ช่วยระบายความร้อนของฮ ตี เตอร์ ทำ�ให้ฮ ตี เตอร์ไม่ร ้อนเกิน และทำ�ให้
อายุการใช ้งานยาวนานข ึน้ ทางร้านใชส้ แตนเลสในการผลิตฮ ตี เตอร์คร บี จึง
ไม่เป น็ สน มิ ดังนั น้ อายุการใช ้งานจะยาวนานกว่าฮ ตี เตอร์คร บี ท ีท่ �ำ ด้วยเหล็ก

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		

• Sealings

• Fluid heating • Aerospace

ฮ ตี เตอร์แท่ง

• Platens or Hot plates

เป น็ ฮ ตี เตอร์แบบออกสาย ใชท้ �ำ ความร้อนแก่ แม่พ มิ พ์, ช ิน้ งานเหล็ก, หัว
พ่นกาว, เพลท, เคร อื ่ งพ มิ พ์ทอง, หัวป ั ๊ม และเคร อื ่ งร ดี ถุงพลาสติก นอกจาก
น ี ้ยังสามารถนำ�มาใส่หวั เกลียว หร อื สวมท่อสปร งิ ท่อ FLEX ได้
เราสามารถผลิตตามขนาดท ตี ่ ้องการได้ตั ้งแต่เสน้ ผ่านศนู ย์กลาง 6 - 28 มม.

Immersion Heater

Flange Immersion Heater

Immersion Heater is designed to install and heat

Flange immersion heaters are easy to install and maintain.

liquid which is usually enclosed inside an insulated

Designed for heating liquids and gases in tanks and pressure

cylinder tank. All types of oils and heat transfer

vessels, flange immersion heaters are ideal for applications

solutions can also be heated using these easily

requiring higher kilowatts. Flange heaters are installed by bolting

controlled units. This direct immersion method is

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

FIRST THING

energy efficient and well suited for many
applications.

ฮ THIRD
ตี เตอร์THING
จมุ่ /ต้มนำ� ้

ฮ ตี เตอร์เช อื ่ มกับเกลียวมาตรฐาน BSP, เกลียวประปา,
หน้าแปลนเหลีย่ มหร อื กลม เหมาะสำ�หรับการติดตั ้งในถัง
ต้มของเหลว เช่น ต้มน้ �ำ หร อื อุน่ น้ �ำ มัน กาว ยางมะตอย
การติดตั ้งสามารถทำ�ได้ โดยเช อื ่ มเกลียวตัวเม ยี ติดกับถัง
แล้วใส่ฮ ตี เตอร์แบบเกลียวเข้าไป

ฮ ตี เตอร์ต ม้ นำ� ห้ น า้ แปลนใหญ่

ใชห้ น้าแปลนมาตรฐานสากล JIS/ ANSI หร อื ตามท ลี ่ กู ค้ากำ�หนด
ฮ ตี เตอร์ตม้ น้ �ำ หน้าแปลนใหญ่ ออกแบบมาเพ อื ่ ใช ้ ให้ความร้อนแก่
ของเหลว หร อื ก๊าซในถังขนาดใหญ่ เป น็ ฮ ตี เตอร์ส�ำ หรับงานท ี ่
ต้องการใช ้กำ�ลังวัตต์ส ูง การติดตั ้ง ทำ�ได้ โดยการย ดึ หน้าแปลนจากตัว
ฮ ตี เตอร์ เข้ากับหน้าแปลนท ยี ่ ดึ ติดอยูก่ บั ตัวถัง

ว ธิ ยี ดึ อายุการใช ้งานฮ ตี เตอร์
ฮ ตี เตอร์ท ีถ่ กู ออกแบบมาอย่างเหมาะสม สามารถม อี ายุการใช ้งานเป น็ ป ี ๆ
แต่บอ่ ยครั ้งท ีเ่ ราพบป ัญหาอายุการใช ้งานของฮ ตี เตอร์ท ีส่ ั น้ ผ ดิ ปกติ ป ัญหาอาจเกิดข ึ น้ จากทั ้งผ ผู ้ ลิตและผ ู ้ ใช ้
แต่บางครั ้งเราสามารถย ดื อายุการใช ้งานของฮ ตี เตอร์ ได้ เพ ยี งปฏบัต ติ ามคำ�แนะนำ�ต่อไปน ี ้

WE MUST SAY THIS TOO

1. ใช ้งานตามค่ากำ�หนดของฮ ตี เตอร์ เช่น การจ่ายไฟให้ฮ ตี เตอร์ ควรตรงตามค่าแรงดันไฟท ีร่ ะบุไว้
2. หากในชุดฮ ตี เตอร์ม เี ส น้ ฮ ตี เตอร์มากกว่า 1 เส น้ ข ึ น้ ไป ควรตรวจสอบการต่อขั ว้ ไฟหร อื การต่อสะพานไฟ
Mos aut res ea se pro officia sum doloresectet tetur. Ipiendi cum conseni cus endi reptat.
ของฮ ตี เตอร์ให้ถ กู ต้อง การเปลีย่ นแปลงรูปแบบการต่อสะพานไฟ เช่น เปลีย่ นจากการต่อแบบสตาร์ (Y)
aut pro blaut ut eos dolut quia volume perunti Everio velendicatis apelit, quos dolent
เป น็ เดลต้า (Δ) อาจส่งผลให้ชดุ ฮ ตี เตอร์ท�ำ งานเกินข ดี จำ�กัดของตัวเองได้
cus exernat endit, nonse pratiandis et, volori
voluptis.
3. ด แู ลรักษาขั ว้ ไฟของฮ ตี เตอร์ให้สะอาดอยูส่ มำ�่ เสมอ
tetur ate ommoluptat vid mi, conseque volori
4. ...... อ่านต่อได้ท .ี ่ ............ www.vaicharoen-heater.com/article

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
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freezing storage room, icehouse, etc.

ฮ ตี เตอร์ละลายนำ�แ้ ข ็ง

ฮ ตี เตอร์ละลายนำ�แ้ ขง็ พัฒนามาจากฮ ตี เตอร์ทอ่ กลมธรรมดา โดยหุม้ ยาง
กันนำ� ้ 100% ท ปี ่ ลายขั ว้ ทั ้งสองด้าน สามารถดัดให้ ได้ตามรูปแบบการใช ้งาน
ท ลี ่ กู ค้าต้องการ น ยิ มนำ�ไปใช ้งานในกลุม่ โรงงานผลิตนำ�แ้ ขง็ กลุม่ โรงงานตูแ้ ช่
อาหาร เพ อื ่ ป ้องกันไม่ให้น�ำ แ้ ขง็ เกาะตัวเป น็ ก้อนบร เิ วณตัวเคร อื ่ งทำ�นำ�แ้ ขง็

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 ตี เตอร์กระบอกรัดท่อ

ฮ ตี เตอร์กระบอกรัดท่อ เป น็ ฮ ตี เตอร์ส�ำ หรับใชร้ ดั เข้ากับท่อหร อื ถังทรง
กระบอก ถูกนำ�ไปใชม้ ากในงานฉีดพลาสติก สามารถนำ�ไปใช ้ ในการอุน่
ของเหลว ในท่อลำ�เลียงหร อื ถังพัก เช่น ท่อลำ�เลียงของเหลว ท่อส่งนำ�ม้ นั
เป น็ ต้น

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

ฮ ตี เตอร์แผ่น

ฮ ตี เตอร์แผ่น ม ลี กั ษณะเป น็ แผ่นส เี ่ หลีย่ ม หร อื วงกลม สามารถเจาะรูได้ ขั ว้
ไฟม ที ั ้งแบบออกสาย ออกขั ว้ นอ๊ ต เต๋าเซราม คิ เหมาะในการให้ความร้อนแก่
แผ่นแม่พ มิ พ์ แผ่นโมลด์ สามารถใช ้ ให้ความร้อนในแผ่นเหล็ก ทองเหลือง
ทองแดงให้เกิดการขยายตัว

เลือกใช้วัสดุชนิดใดดี ?
เหมาะใช้ต้มนำ�้กับสารเคมีที่มีความเข้มข้นตำ�่ มาก
และใช้ในถังพักนำ�้ร้อน สำ�หรับห้องอาบนำ�้ รวมถึง
ทองแดง ป้องกันการจับตัวเป็นนำ�้แข็งในระบบ COOLING
TOWER ท่อชนิดนี้เหมาะสำ�หรับการทำ�งานที่
ระดับอุณหภูมิ ไม่เกิน 177°C
เหมาะสำ�หรับใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น
อาหาร การอบฆ่าเชื้อ มีคุณสมบัติไม่เป็นสนิม
SUS 304 เหมาะกับการต้มนำ�้ นำ�้มันเตา และใช้อุ่นนำ�้มัน
HOTOIL ในระบบ HEAT EXCHANGER สามารถ
ทำ�งานลอยอากาศที่ระดับอุณหภูมิ สูงสุด 649°C
เหมาะสำ�หรับใช้ในสารเคมี สามารถใช้ในงานลอย
อากาศแก๊สผสม และใช้ต้มนำ�้แบบ
SUS 316 SUPER-HEATED STREAM หรือสารเคมีอื่นๆ ที่
ไม่มีปฏิกิริยาต่อท่อสแตนเลส ท่อชนิดนี้เหมาะ
สำ�หรับทำ�งานที่อุณหภูมิสูงสุด 649°C
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ทำ�ไมต้อง ...
ไวเจริญฮีตเตอร์
ประสบการณ์มากกว่า 30 ปีเป็น
1 เครื่องยืนยันความชำ�นาญที่เรามี
เราผลิตตามรูปแบบ และสเปคที่
2 ลูกค้าต้องการได้ (Customization)
เลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงสุด นำ�
3 เข้าจากสวีเดน และอเมริกา เช่น
ลวดนิโครม, ผงฉนวน MgO
เป็นต้น
กค้ามากกว่า 1000 ราย
4 มีทีฐ่ให้านลู
ความไว้วางใจในคุณภาพงาน
ของเรา

VaicharoenHEATER
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.

ติดต่อเพื่อขอคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับฮีตเตอร์ทุกรูปแบบ
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Company Address:
425-429 Soi Chan 16,
Thungwaddorn, Sathorn, BKK 10120

TEL:

(66)-2-286-4949
(66)-86-098-4949
FAX: (66)-2-286-1630

Copyright @ 2014 All Right Reserved by Vaicharoen Heater

