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 Měniče 

Flexitune 

Víceúčelové zdroje pro 
indukční ohřev s digitální 
inteligencí 
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Radyne jako součást nadnárodní skupiny společností Inductotherm Group a jako 

světový specialista na konstrukci, vývoj, výrobu a instalaci moderní technologie 

pro indukční ohřev zajišťuje po více než 50 let tepelné zpracování kovů 

v mezinárodním průmyslu jakož i v dalších výrobních odvětvích s množstvím 

řešení na základě využití indukčního tepla. 

Dodávky úspěšných řešení prostřednictvím místních a světových obchodních společností 



Naším cílem bylo vždy navrhnout kompaktní zdroj, extrémně flexibilní, 

mimořádně spolehlivý a snadno použitelný. Náš zdroj - měnič kromě toho 

prakticky nevyžaduje nezbytné zkušenosti při prvním nastavení. V mnoha 

případech při použití měniče Flexitune budete moci využít váš stávající 

induktor z provozu s alternativním indukčním ohřívacím zařízením zahrnujícím 

předchozí technologii. Indukční ohřívací zařízení Flexitune jsou ideální pro 

samostatné testovací aplikace, nebo mohou být integrována s dalším 

technologickým zařízením. Jsou také přenosná, pokud je v místě použití 

k dispozici vhodné elektrické napájení. 

Indukční 

  Měniče 

Firma Radyne jako přední světový výrobce indukčních ohřívacích zařízení, 

vyvinula měniče řady Flexitune využívající technologii tranzistorů IGBT. Tato 

malá zařízení s výkony od 5-30 kW poskytují ideální náhradu za 

odpovídající elektronkové oscilátory a jsou velmi vhodná pro většinu 

různých aplikací. 

Výhody 

• Moderní technologie IGBT  

• 100% využití pracovního cyklu 

• Frekvenční rozsah 20–60 kHz 

• 7.5 kW HF model 50–100 kHz 

• Mimořádná flexibilita 

• Téměř neslyšný provoz 

• Neselže ani při zkratu ani při rozpojení 

• Extrémně kompaktní konstrukce 

• Vysoká spolehlivost 

Volitelné položky 

• Vzdálená ohřívací stanice 

• Diagnostická a vzdálená měření 

• Vzdálený pracovní transformátor 

• Chladicí zařízení 

• Nůžkové zvedání & zakládací přípravky 

• Pracovní stanice Flexitune 

• Rychlá montáž induktoru 



Digitální řídící systém Flexitune nabízí maximální flexibilitu a 

dostupnost. Měnič poskytuje provoz „na míru“, který vyhovuje 

individuálním požadavkům, od jednoduchého nožního spínače až 

po komplexní PLC řídicí rozhraní. Díky nejnovější integrované 

mikroprocesorové řídicí technice, jsou tyto funkce k dispozici.  

 

Digitální 

 řídící systém 

• Řízení v reálném čase 

• 9 nastavitelných časovačů 

• Pomocná paměť pro prvotní nastavení aplikace 

• Inteligentní interní a externí měřicí vybavení 

• Pomoc při ladění kritických dat pomocí digitálního displeje 

• Kompletní indikace stavu a diagnostika 

• Odpočítávání času při průběžných operacích 

• Indikace mezních stavů 

• Zabezpečení pomocí hesel pro správce zařízení 

• Nastavení režimu zásobení stroje pro vícenásobné operace 

Požadavky na interface  

www.radyne.co.uk 
www.inductotherm.cz 

http://www.radyne.co.uk/
file:///D:/Mila/Dokument/HWG/Flexitune/www.inductotherm.cz


 

 

 

 

 

 

 

           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typické aplikace 

 

* Kompletní technická specifikace závisí na použití a bude k dispozici po objednávce. 

• Ohýbání trub 

• Zušlechťování 

• Lisování za tepla 

• Sintrování 

• Zjemňování 

• Pájení 

• Protahování 

• Temperování 

• Válcování závitů 

• Úprava hrotů nástrojů 

• Stahování izolace z vodičů 

• Lepení 

• Pájení natvrdo 

• Úprava katétrů 

• Úprava povrchů 

• Formování 

• Sušení 

• Upevňování 

• Kování 

• Kalení 

• Laboratorní aplikace 

• Tavení 

Technická specifikace 

MŊniļe Flexitune IGBT       
Model  5+ 7,5 HF 10 15+ 20 30 

Vĩstupn² parametry        
Mf vĩstupn² vĩkon max. 5 kW 7.5 kW 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 

Mf vĩstupn² napŋt² typicky 75 V 100 V 75 V 150 V 150 V 150 V 
Mf vĩstupn² proud typicky 1600 A 1200 A 1600 A 2400 A 2400 A 2400 A 

Mf kmitoĽet rozsah 20-60 kHz 50-100 kHz 20-60 kHz 20-60 kHz 20-60 kHz 20-40kHz 

Vstupn² parametry        
Vstupn² s²šov® napŋt²  360-510 V 360-510 V 360-510 V 360-510 V 360-510 V 360-510 V 

Vstupn² s²šovĩ proud max. 10 A 16 A 20 A 30 A 40 A 60 A 

Zd§nlivĩ pś²kon kVA max. 6.5 kVA 13 kVA 13 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 

đĽin²k  0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 

đĽinnost  85-90% 80-85% 85-90% 85-90% 85-90% 85-90% 

Chlazen²        
Vstupn² teplota max. 40ÁC 40ÁC 40ÁC 40ÁC 40ÁC 40ÁC 

Prţtok max. 5 l/min 5 l/min 5 l/min 15 l/min 20 l/min 20 l/min 

Vstupn² tlak max. 90 90 90 90 90 90 

Rozmŋry        
VĩĢka  320 mm 320 mm 320 mm 505 mm 505 mm 505 mm 

ġ²śka  380 mm 380 mm 380 mm 505 mm 505 mm 505 mm 

Hloubka  480 mm 480 mm 480 mm 543 mm 543 mm 543 mm 

Hmotnost max. 47 kg 48 kg 48 kg 90 kg 90 kg 90 kg 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Molly Millars Lane 
        Wokingham 

Berkshire RG41 2PX 
         England 

 ACESO Praha s.r.o.  
K Červenému vrchu 7  
Praha 6  160 00 
Česká republika 

+ 44 (0) 118 978 3333 
+ 44 (0) 118 977 1729 
  sales@radyne.co.uk 

TEL 
FAX 

EMAIL 

+420 235 366 016 
+420 235 361 078 
aceso@aceso.cz 

 
www.radyne.co.uk 
www.inductotherm.cz 

http://www.radyne.co.uk/
file:///D:/Mila/Dokument/HWG/Flexitune/www.inductotherm.cz

