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L AST E C H NIEK

Veiliger en sneller
voorverwarmen
van pijpen
Het voorwarmen van te lassen pijpen met behulp van
inductieverwarming wordt al langere tijd toegepast. In
2014 is er op dit gebied een innovatie ontwikkeld: de
Rolling Inductor. Naast tijdwinst levert deze innovatie
meer veiligheid en comfort op de werkvloer.
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Roterende pijpen
De Rolling Inductor is een nieuwe toepassing voor de
ProHeatTM 35, een inductieapparaat van Miller. De innovatie wordt in Nederland op de markt gebracht door
Delta Heat Services en is ontwikkeld voor het voorwarmen van roterende pijpen in een manipulator. Doordat
er geen matjes en kabels aan het werkstuk worden bevestigd kan de pijp blijven draaien terwijl deze wordt
voorverwarmd tijdens het lassen. De verwarming gebeurt heel plaatselijk door middel van inductie en is
goed beheersbaar. De maximaal te bereiken voorwarmtemperatuur is 315 °C.
De Rolling Inductor is geschikt voor verschillende pijpdiameters en kan in verschillende opstellingen gebruikt
worden: in een enkele of dubbele (parallelle) opstelling.
Bij de parallelle opstelling wordt de energie van de
stroombron gelijk verdeeld over de twee inductoren.
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HOE WORDT JE METAALARTIEST
Gebruikers van onze Welbee lastechniek kunnen meesterwerken creëren. Met onze gebruikersvriendelijke
en hoogwaardige lasmachines kan men zuivere verbindingen tot stand brengen van metaal tot speciale legeringen. Alleen op die manier wordt je een metaalartiest.
www.otc-daihen.de
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