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Se svou 20letou zkušeností s induk ním oh evem je JOSAMč ř

samoz ejmým dodavatelem pro vaši dílnu. Výhody induk ního oh evuř č ř

ve srovnání s otev eným ohn m jsou z ejmé. Používání plynu vř ě ř

dílnách je více nebezpe né a vyžaduje více údržby než induk ní oh ev.č č ř

Používáním induk ního oh evu od JOSAM minimalizujete riziko zran níč ř ě

osob a poškození citlivých strojních ástí v blízkosti opravá skýchč ř

prací, které vyžadují oh ev.ř

JH400 se používá pro rovnání plech a uvol ování malých strojníchů ň

č ů řástí jako jsou matice až po M24, svorník nebo objímek. Za ízení se

nejvíce používá pro leh í opravárenské práce. Vysoce ú inný induk níč č č

oh ev umož uje oh ev malých díl bez poškození ástí okolí. Je vylouř ň ř ů č -

č ř ř ě ůeno p eh ání materiálu za použití p ti r zných výkonových úrovních

a unikátní regulace a regulace výkonu. Chlazení induk ního oh evu seč ř

provádí použitím ú inného uzav eného vodního chladícího systému.č ř

JH1000 je vhodný pro leh í rovnání a uvol ování zkorodovaných ástíč ň č

za ízení, jako jsou matice a šrouby, objímky a ložiska, stejn tak menšíř ě

podvozkové rámy. Náš model st ední t ídy je fexibilní, ale výkonnýř ř

induk ní oh ev uzp sobený dílnám pro nákladní vozy a stavební stroje.č ř ů

JH1000 je konstruován pro lepší pohyblivost a má dobré rozp tí díkyě

p ibalené dlouhé hadici a kabelu. Oh ívací efekt je kontrolovaný 5-tiř ř

úrov ovými výstupy na kontrolním panelu. Dosta ující chlazení jeň č

zabezpe eno v trákem a kondenza ní jednotkou v uzav eném vodouč ě č ř

chlazeném chladicím systému.

JH1500 je nástupce induk ního oh evu JH1300. Tato zdokonalenáč ř

verze je leh í, má vylepšený software a je jednodušší pro manévrování,č

ale stále produkuje stejný objem výkonu jako jeho p edch dce. Navícř ů

umož uje 5 výkonových úrovní a je chlazeno vodou s kompresoremň

pro optimální provozní dobu. Abyste byli schopni provést co nejvíce

požadovaných oh ev , k tomu vám výborn poslouží toto za ízení.ř ů ě ř

Oh ev se aplikuje p ímo na materiál, aniž byste museli odstrojit blízkéř ř

na teplo citlivé ásti. Podvozky, osy, spojené výztuhy, šrouby, objímky,č

cvoky a t žší ocelové díly se mohou jednoduše zah át a uvolnit, nastavitě ř

nebo narovnat.

Induk ní oh evy od JOSAM usnad ují vašič ř ň

práci v provozu



*p i 20°C okolní teploty na max. výkonř

Napájení ze sít :ě

T ída ochrany:ř

Pracovní frekvence:

Koncový stupe :ň

P íkon:ř

Výstupní výkon

- induk ní výkon:č

Induk ní kabel:č

Chladicí systém:

Pr b hový provozní as:ů ě č

Váha:

Nádrž na vodu:

Rozm ry (d×š×v):ě

208-240 V, 1 Ph+PE, 50/60 Hz, 16 A

IP 21

18-40 kHz

5

4 kW

3.7 kW

3 m

chlazeno vodou

20 minut*

54 kg s plnou nádrží

20 l

520×360×990 mm

*p i 20°C okolní teploty na max. výkonř

Napájení ze sít :ě

T ída ochrany:ř

Pracovní frekvence:

P íkon:ř

Výstupní výkon

- induk ní výkon:č

Induk ní kabel:č

Chladicí systém:

Pr b hový provozní as:ů ě č

Váha:

Nádrž na vodu:

Rozm ry (d×š×v):ě

380-400 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 32 A

200 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 63 A

IP 21

14-30 kHz

15 kW

13 kW

6 m

voda chlazená kompresorem

> 60 minut*

175 kg s plnou nádrží

40 litrů

973×663×1168 mm

*p i 20°C okolní teploty na max. výkonř

Napájení ze sít :ě

T ída ochrany:ř

Pracovní frekvence:

Koncový stupe :ň

P íkon:ř

Výstupní výkon:

- induk ní výkon:č

Induk ní kabel:č

Chladicí systém:

Pr b hový provozní as:ů ě č

Váha:

Nádrž na vodu:

Rozm ry (d×š×v):ě

380-400 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 16 A

200 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 32 A

IP 21

14-30 kHz

5

11 kW

10 kW

6 m

chlazeno vodou

40 minut*

105 kg s plnou nádrží

35 litrů

757×557×1166 mm



Poznejte budoucí enviromentální cíle a energetické požadavky

T 114 16 2004

Modulární adaptivní energetická tech-

nologie je p izp sobivý proces regulaceř ů

s variabilní frekven ní kontrolou a extréč -

m rychlou FPGA (Field Programmableně

Gate Array) poskytující operativn bezě -

pe nou a energii šet ící kontrolu indukč ř č-

ního oh evu.ř

V praxi to znamená, že za ízení se vždyř

samo nastaví, aby p esn dosáhlo výř ě -

stupního výkonu, p i emž spot ebuje coř č ř

možná nejmén energieě .

Technologie za len ná do induk níchč ě č

oh ev JOSAM je iní velmi efektivními ař ů č

šet ícími energii. JOSAM je proto opravduř

volba ohleduplná k p írod .ř ě

Spojení p es USB usnad uje servisováníř ň

a aktualizaci software. Platforma je odka-

zem budoucnosti a je schopna aktualizace

díky rozhraní, kde software a hardware

jsou stav ny v odd lených modulech.ě ě

Automatické chlazení v induk níchč

oh evech znamená, že chlazení je aktivníř

jen tehdy, když je ho t eba. V protiklař -

du od neustálého chlazení stroje tato

za ízení jsou tišší pro své okolí a snižujíř

spot ebu energie.ř
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