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YENİ IR FIRIN SİSTEMİ (TEKLİF TALEBİ)  

Lütfen aşağıdaki formu doldurun ve satis@ceramicx.com mail adresine gönderin.  Tarih GG/AA/YY  
              Şirket Adı 
                 İlgili Kişi 
                  E-posta 

Teklifi kaç gün içinde istiyorsunuz (kutulara koyunuz)
İş günü                   İş günü                  İş günü                   İş günü          Eğer tüm ayrıntılar mevcutsa geri dönüş 

süreleri 24 saat içinde onaylanacaktır.

Teklifin Türü (kutulara koyunuz)
  

 
Belirlenen rezistans türü

Mümkün olduğu kadar aşağıdaki bilgiler doldurulmalıdır

1. Isıtılan malzemenin detayları (biliniyorsa aşağıdaki bilgiler doldurulmalıdır)

2. Öncelikli Fonksiyonlar (kutulara koyunuz)

   

3. Proses Sıcaklığı
  

  
2Malzemenin yüzeyi mi yoksa tamamı mı ısıtılacak? Lütfen belirtiniz. 
 
4. Çevresel Koşullar (biliniyorsa aşağıdaki bilgiler doldurulmalıdır)

5. Malzeme Taşıma Ayrıntıları (kutulara koyunuz) 

Varsa eğer; 

  
6. Isıtma Sistemi için Kullanılabilir Alan

7. Kontrol Sistemi Gerekli mi? (kutulara koyunuz) 

3Besleme gerilim tipini belirtiniz ( tek faz, 3 faz veya 
nötr). 

8. Lütfen diğer ek bilgileri aşağıda belirtiniz.   
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  Tel No  
 

İnfrared Ekipman/Makina Teklifi  Test Teklifi  
Donanıma dahil olarak test ve danışmanlık teklifi  

Rezistans türü  Gerekli Test  Watt  Volt  

Malzeme türü  Renk  

Genişliği mm 
Spesifik Isı kJ/(kg  K )2 

Uzunluğu mm 
Yoğunluğu kg/m3 

Ölçü mm 
Oryantasyon  

Isınma zamanı sn Soğuma zamanı sn 

Ana ısıtma  Ön ısıtma  

Gerekli proses sıcaklığı °C 

Yüzey ısıtma mı veya homojen hacimsel ısıtma mı ? Belirtiniz2  

Tolerans °C 

Min. ortam sıcaklığı °C Maks. ortam sıcaklığı °C Min. nem g/m3 
 

Maks. nem g/m3 
 Basınçlı hava hareketi ( hava akış hızı) m3/min Tahliye edilmesi gereken gaz veya ….?  

Sabit (ısıtma çevrimi sırasında sabit pozisyon)  Parçalar tek tek veya bant beslemeli  Konveyör üzerinde hareketli  

Konveyör hızı m/sn Hedef dizin veya çevrim süresi m/sn Parça/Saat  Parçalar  

Uzunluk mm Genişlik mm Yükseklik mm 

Evet  Hayır  Evet ise, güç kaynağı ayrıntılarını belirtiniz3  

IR ısıtma sistemine bağlanması için kablo uzunluğu (gerekliyse) mm 

Formu Gönder

Formu Kaydet
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¹Isıtma işlemi sırasında malzemenin dikey mi yatay mı olduğunu belirtiniz
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