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Heater Induksi

Induction Heating adalah :

system pemanas dengan menggunakan induksi medan magnet yang dihasilkan dari
frekuensi tinggi/high frequency. 

Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada objek timbul arus Eddy atau arus pusat yang 
arahnya melingkar melingkupi medan magnet yang menembus objek. 
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.Cara Kerja:
Tegangan bolak-balik yang memiliki frekuensi tinggi yang dibangkitkan dari power 
modul ellektronik dengan Daya AC frekuensi tinggi,  yang dikirimkan ke kumparan
untuk menimbulkan fluks, besar kecilnya fluks yang di bangkitkan bergantung pada
luas bidang kumparan induksi yang digunakan. Hal ini dikarenakan induction heater 
memanfaatkan rugi-rugi yang terjadi pada kumparan penginduksi. Arus Eddy 
berperan dominan dalam proses induction heating, Panas yang dihasilkan pada
material sangat bergantung kepada besarnya arus eddy yang diinduksikan oleh
lilitan penginduksi. Ketika lilitan dialiri oleh arus bolak-balik, maka akan timbul
medan magnet di sekitar kawat penghantar. Medan magnet tersebut besarnya
berubah-ubah sesuai dengan arus yang mengalir pada lilitan tersebut.
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Menurut Lozinski (1969), hal yang dapat menetukan banyaknya arus Eddy pada
logam adalah :

1. Besar medan magnet yang menginduksi Logam

2. Bahan logam yang digunakan untuk menghasilkan panas . Semakin kecil
hambatan jenis logam, semakin baik untuk dijadikan obyek panas logam

3. Luas permukaan logam, makin luas permukaan logam maka makin banyak arus
Eddy pada permukaan logam tersebut

4. Besar frekuensi, makin besar frekuensi maka makin banyak medan magnet 
yang  dihasilkan.
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Karakteristik Induction Heater adalah sebagai berikut:

Secara teknis:

1. Mampu melepaskan panas dalam waktu yang relatif singkat. 
Hal ini dikarenakan kerapatan energinya tinggi

2. Dengan induksi dimungkinkan untuk mencapai suhu yang 
sangat tinggi.

3. 3. Pemanasan dapat dilakukan pada lokasi tertentu. 

4. 4. Sistem dapat dibuat bekerja secara otomatis. 
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Pemakaian energi: 

1. Pemanas induksi secara umum memiliki efisiensi energi yang tinggi, akan tetapi
hal ini bergantung pada karakteristik material yang dipanaskan.

2. Rugi-rugi pemanasan dapat ditekan seminimal mungkin.
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Keuntungan Pemakaian Induction Heater:

1. Panas dihasilkan secara langsung didalam dinding barrel.

2. Panas dapat diterapkan seragam di seluruh barrel 

3. Operasi elemen dingin, sehingga tidak memiliki batas waktu

4. Waktu start up cepat

5. Hemat energi .
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DIVIDER SLIDE

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit
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TEXT LAYOUT 2

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce 
posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus 
malesuada libero, sit amet commodo magna eros 
quis urna.

 Pellentesque habitant morbi tristique senectus et 
netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin 
pharetra nonummy pede. Mauris et orci.
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