PREMIUM CALEO KÜ TTEKILE ANDMED
80W / 130W / 160W – 30-50-80cm - 388micron
PREMIUM CALEO KÜ TTEKILE . TIPPKLASSI KVALITEET NING EFEKTIIVSUS
CALEO Premium kü ttekile valmistamise protsess:

1) Sü sinikkiud laotatakse lamineeritud PET kilele
2) See segatakse spetsiaalse seguga ning
kuivatatakse
3) Lisatakse vasest ü hendusribad
4) Lamineeritakse kõ rgekvaliteedilise kilega

BVF ARENDAS UUE KÜ TTEELEMENDI KASUTADES CNT TEHNOLOOGOAT
Grafiitpolü meerkile (Graphite sheet) on uus material 21
sajandist, mida alles arendatakse.
Nanosuurused grafiitribad koosnevad sü sinikatoomitest,
mis on keeratud toru kujuliseks ja koos nad moodustavad
suurema molekuli, mille kuju ja vormi on võ imalik muuta.
Selle avastas Dr. Ljima Jaapanist ning seda peetakse selle sajandi ü heks paremaks avastuseks. Materjalil on
suurepä rased elektrilised, mehaanilised ja keemilised omadused. Seda kasutakse laialt IT, elektrooniaks, LCD
paneelide ja paljude muude asjade tootmisel.

SÜ SINIK NANOTORU FÜ Ü SILISED OMADUSED
Mehaanilised andmed

Kergem kui alumiinium -1/6 kaalust, tugevam kui teras 10-100 korda ning vä ga vastupidav
fü ü silisele lö ö gile.

Elektrilised omadused

Selle elektriline juhtivus on 1000 korda kõ rgem kui vasel

Soojusjuhtivus

Soojusjuhtivus on kaks korda kõ rgem kui teemantil, samas ei kuumene materjal ü le.

Negatiivne takistus

Negatiivne takistus – Temperatuuri tõ ustes takistus vä heneb ning juhtivus suureneb. Suurem oht
elektrilö ö gile. CNT on valmistatud sü sinikkiust ja selle takistus nä itab vä iksemat langust. Seetõ ttu
on see hea element elektri juhtimiseks ning suuremaks ohtuseks.

SÜ SINIK NANOTORU TEHNOLOOGIA
 CNT valmimise
tehnoloogia

Saagikuse mä ä ra
maksimeerimine lä bi keemilise
aurude sadestamise kaudu

 Tasemel
dispersiooni
tehnoloogia

Enne >

Pä rast

 Pinnatö ö tlemise
tehnoloogia

Kuumtö ö tlus ja
kristalliseerimine
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 Vä ga õ hukese kile
kihi katmise
tehnoloogia

Ü htlased kile kihid 10+- 0,1 nanomeeter

PREMIUM FILM HEATER DATA SHEET
80W / 130W / 160W – 30-50-80cm - 388micron

VÕ RDLUS TEISTE KÜ TTEKILEDEGA
Võ rreldes teiste kü ttekiledega toodab CALEO kü ttekile sooja ü htlaselt terve kile ulatuses. Selle
infrapuna kiirgus tundub sarnane pä ikesest tuleneva soojusega. CALEO premium kü ttekile on kaetud
PET materjalilga, mis hoiab kü tteelementid kuivana ja kaitseb neid kokkupuutest õ huga. See tagab
kü ttesü steemide pikaealisuse, nii et neid oleks võ imalik kasutada igavesti.

STANDARD KÜ TTEKILE

PREMIUM CALEO KÜ TTEKILE

KÜ TTEKILE GA KAETUD PIND

80%

92%

KÜ TTEKILE PINNA TEMPERATUUR

KÕ RGEM KUS ON KÜ TTERIBAD

Ü HTLANE TEMPERATUUR IGAL POOL

LAMINEERIMINE

2X PET + EVA

4X PET + EVA

Ä Ä RE LAIUS

15mm

10mm AINULT

SÜ SINIK-HÕ BEDA KOOSTIS

TAVALINE SÜ SINIKKIUD

CNT TEHNOLOOGIA (NANOTORUD)

VASE RIBA MAHUTAVUS

VASK 6A

KÕ RGETASEMELINE VASERIBA 8A

EFEKTIIVSUS

KÕ RGE 98%

KÕ RGEIM 99,8 %

ELEKTILINE OHUTUS

STANDARD

VOOLUKADU VÄ HEM KUI 0,15mA / m2

SOOJENEMISKIIRUS

NORMAL

KIIREM TÄ NU Ü HLASELE TEMPERATUURILE NING
VÄ IKSEMALE Ä Ä RE LAIUSELE

ELUIGA

LIMITEERITUD

LIMITEERIMATA

TEMPERATUURI Ü HTLUSE TEST

TEMPERATUURI TÕ USMISE TEST

TOOTE OMADUSED
Efektiivuses, vastupidavus ja mugavus
Uus Caleo Premium kü ttekile on nü ü d veel stabiilsem ja vastupidavam kui varem. Tä nu lisa kihtidele on
uus mudel paremini kaitsud vä listegurite eest. Küttepind on laiem ning ühtlasem soojusjaotus tagab
kvaliteetse tulemuse.
Infrapuna radiatsioon
Meie kü ttesüseem kiirgab vä lja ohutuid kauginfrapuna kiiri ning anioone. Radiatsiooni kiirgus on eriline
energia, mis eelistab naturaalselt kü lmemaid objekte soojematele. Infprapuna kiired ei soojenda ainult
õ hku vaid ka objekte ja inimesi ruumis.
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PREMIUM FILM HEATER DATA SHEET
80W / 130W / 160W – 30-50-80cm - 388micron

~92%
FIR Radiant
heat emission

Soojad pä ikesekiired on võ imaldanud elu tekke siin maal. See soojus, mida me tunneme pä ikesest
võ i ahjust kiirgamast on infrapuna radiatsioon. Kü lmal talvepä ev ei pruugi kü lm õ hk vä ga hä irida,
kui soojad pä ikesekiired peale paistavad. Infrapuna radiatsioon võ imaldab pä iksest tuleneval
soojusel jõ uda meieni ilma suuremate kadudeta ja põ rkudes vastu objekti muutub see soojuseks.
Vastupidi UV võ i X-ray kiirtele on kauginfrapuna kiirtel ainult positiive mõ ju inimese tervisele.

SÜ SINIKUST NANOTORUD

 Kuusnurkse kujuga, koosneb süsinikaatomitest ja ü hinedes moodustavad toru kujulise struktuuri
 Iga toru diameeter on ainult mõ ned nanomeetrid (1/100000 õ hem kui inimese juuksekarv)
 Selle elektiline juhtivus on 1000 kõ rgem kui vasel ning selle fü ü siline tugevus on 10-100 korda kõ rgem
kui terasel

ELEKTILISED STRUKTUURID MATERJALIDEL






Madala takistusega kiled (vä hem kui 103
OHM)
Võ imaldab sama takistust vä hema kogusega
CNT 3wt% takistus on samal tasemel must
süsinik 30wt% juures
Oksü deerumise ja kõ rge tiheduse tõ ttu
sadestub metallpulber

Polü meeride vastupidavus juhtivuse ja tä iteaine
(sü siniku ja CNT) sisalduse jä rgi
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PREMIUM FILM HEATER DATA SHEET
80W / 130W / 160W – 30-50-80cm - 388micron

CNT OMADUSED

CNT (uus mudel) on võ imalik edasi
kasutada ka pä rast 15°
painutamist

TOOTMISTEHAS KOREAS

Sü sinikkiud (vanem mudel) on haavatav
paindumistele: korduv kokkutõ mbumine ja
laienemine põ hjustab klastri struktuuri
purunemist.

CERTIFICATES

CE
CERTIFICATION

FAR INFRARED
TEST REPORT
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