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TIH 030M/230V 
SKF indukcinis kaitintuvas TIH 030M/230V 
 

            
 
SKF indukcinis kaitintuvas TIH 030M/230V su didele kaitinimo galia šildyti guoliams iki 40 kg. 
Naudojimas:  SKF mažas indukcinis kaitintuvas TIH 030M pasižymi didele kaitinimo galia, o dėl 
lengvos, kompaktiškos konstrukcijos TIH 030M galima ir nešioti.Kadangi indukcinė ritė yra kaitintuvo 
korpuso išorėje, galima šildyti iki 40 kg sveriančius guolius. Kaip standartinė įranga indukcinio 
kaitintuvo sistema yra tiekiama su trimis šerdimis, be to, galimi dviejų modelių maitinimo blokai – 230V / 
50-60 Hz ir 100-110 V / 50-60 Hz.  
Ypatybės ir privalumai: kompaktiška, lengva konstrukcija: sveria tik 20,9 kg, todėl lengva nešioti; 
dviejų pakopų galios nustatymo galimybė ir mažesni jungai leidžia saugiai kaitinti mažesnius guolius 
suvartojant mažiau energijos; gali įkaitinti 28 kg guolį vos per 20 min.; išankstinė temperatūros režimo 
nuostata (110°C) padeda išvengti guolio perkaitimo, taikoma 3 metų garantija. 
Gamintojas: SKF (Švedija) 
 
Techniniai duomenys: 
Žymėjimas TIH 030M/230V 
Įtampa, V/Hz 230 V / 50-60 Hz 
Didžiausias guolio svoris 40 kg 
Didžiausias guolio kiaurymės skersmuo 300 mm 
Temperatūros kontrolė 0-250°C 
Laiko kontrolė (intervalas) 0-60 min. 
Didžiausia temperatūra 400°C 
Galios nuostata 2 pakopų, 50% arba 100% 
Valdymo pultas Valdymo skydas ir LED monitorius 
Darbinis plotas (P x A) 100 x 135 mm 
Ritės skersmuo 95 mm 
Matmenys 450 x 195 x 210 mm 
Bendras svoris 20,9 kg 
Didžiausios energijos sąnaudos 2,0 kVA 
Šerdies skerspjūvis 45 x 45 mm 
Korpuso medžiaga Plienas ir stiklo pluoštu pripildytas poliamidas 
Garantijos laikotarpis 3 metai 
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