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Rezisten ţe tip band ă cu mic ă sau ceramic ă 

 
Caracteristici generale :  

• Rezistenţele tip bandă se pot executa cu izolaţie din mecanită sau ceramică; 
• Se pot utiliza la temperaturi înalte în condiţii dintre cele mai grele de lucru; 
• Pot fi realizate în diferite forme funcţie de necesităţile de utilizare; 

 
Aplica ţii :  

- Duze de injecţie şi maşini pentru prelucrarea maselor plastice; 
- încălzirea recipientelor de mari şi mici dimensiuni; 

 
Rezisten ţa electric ă – este realizată din kanthal sau nikrothal; 
 
Izola ţia electric ă – este executată din mică cu amestec foarte scăzut de impurităţi, sau izolatori ceramici care prezintă 
rezistenţă înaltă la şocuri termice şi o rigiditate dielectrică ridicată; 
 
Mantaua extern ă a rezisten ţei – este realizată din inox cu rezistentă ridicată la coroziuni şi temperaturi înalte cu 
eficienţă optimă a schimbului de căldură intre rezistenţă şi instalaţia de încălzit; 
 
Puterea – poate ajunge până la ordinul kW. Puterea specifică pentru rezistenţele cu mecanită poate fi între 3.5 ÷ 

5W/ 2cm  iar la cele cu izolatori ceramici  4 ÷ 6W/ 2cm  sau pentru nevoi speciale se poate ajunge până la 8W/ 2cm ; 
 
Alimentare – poate fi  tensiune monofazată sau trifazată în curent alternativ. 
 
Conectorul ceramic – poate avea diferite forme constructive şi poate fi prevăzut cu capac de protecţie; 
 
Date necesare pentru comand ă : 

- Diametrul, lăţimea rezistenţei de încălzire, dimensiunea şi poziţia axială a  oricărei găuri necesare; 
- Puterea de încălzire si tensiunea de alimentare monofazată sau trifazată; 
- Tipul de conector necesar şi lungimea cablurilor de alimentare;   

 
Teste efectuate pentru controlul produsului : 
Pentru ca produsul să corespundă din punct de vedere al calităţii, rezistenţele sunt supuse următoarelor teste: 

- măsurarea valorii rezistenţei ohmice, rezistenţei de izolaţie şi a rigidităţii dielectrice; 
- măsurarea curentului de fugă  şi verificarea conexiunii de împământare unde se impune;   
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Societea noastr ă poate executa orice tip de rezisetn ţă band ă dup ă datele şi schi ţele clientului.  
Vă mai putem oferi urm ătoarele produse necesare unei instala ţii de înc ălzire: 

• Termocuple şi termorezisten ţe pentru m ăsurarea temperaturii; 
• Regulatoare, programatoare şi înregistratoare digitale de temperatur ă; 
• Sârma din kanthal sau nikrothal; 


