
 

 هیتر صنعتی

هیتر صنعتی دستگاهی است که در آن سوخت که در منبع انرژی قرار دارد به انرژی گرمایی تبدیل می شود. از هیترهای 

صنعتی برای باال بردن دما و تامین حرارت قسمتی از فرایند یا محیط صنعتی استفاده می شود. به منتقل شدن گرما از 

 .دستگاه به محیط انتقال حرارت گفته می شود

 

 واع روش های انتقال حرارتان

 

همانطور که گفتیم منتقل شدن حرارت از منبع گرما به سیستم را انتقال حرارت می نامند. انتقال حرارت به سه روش 

 .رسانش ، همرفتی و تابش انجام پذیر است

که به آن ها گرما می انتقال حرارت به روش رسانش در اجسام جامد انجام می گیرد. بدین شکل که مولکول هایی  : رسانش

رسد ، با فرکانس باالیی شروع به نوسان کرده و این نوسان به مولکول های مجاور نیز منتقل می شود. بدین صورت گرما 

 .در یک جسم جامد انتقال پیدا می کند

 

متی از ماده که در مواد سیال )مایع و گاز( انتقال گرما به روش همرفتی انجام می پذیرد. بدین صورت که قس : همرفتی

گرمتر است به طرف قسمت سرد حرکت می کند. همرفتی در سیاالت به دو صورت اجباری و آزاد انجام می پذیرد. 

 .همرفتی اجباری با استفاده از تجهیزاتی مانند فن و پمپ انجام می پذیرد اما همرفتی آزاد به دلیل اختالف دما ایجاد می شود

ارت از امواج الکترومغناطیسی استفاده می شود. بدین صورت که امواج الکترومغناطیسی در این روش انتقال حر : رسانش

با تابیدن بر روی ماده آن را گرم می کنند. با توجه به این که امواج الکترومغناطیسی جرم بسیار ناچیزی دارند می توانند در 

این روش منتقل می شود. هیترهای صنعتی در روش  خال نیز حرکت کنند و گرما را در خال منتقل کنند. حرارت خورشید به

 .تابشی از طیف مادون قرمز برای انتقال حرارت استفاده می کنند

هیترهای صنعتی را با توجه به معیارهای مختلف مانند کارکرد ، نوع سوخت ، ویژگی های فیزیکی و نوع منبع سوخت به 

 .انوع مختلف می توان تقسیم بندی کرد

 ترهای صنعتی از لحاظ کارکردتقسیم بندی هی

 از این نوع هیتر برای گرم کردن مواد مایعی که در درون هیتر چرخش و  : گردش یا سیرکوله هیتر صنعتی

 .گردش می کنند استفاده می شود. در این هیترها مایع از درون دستگاه عبور کرفده و گرم می شود

 هیترهای صنعتی دریچه ای یا داکت 

ای گرم کردن جریان مواد گازی استفاده می شوند. برای این کار در وسط هیتر جریان گازی یا کانال هوا این نوع هیترها بر

 .نصب می کنند

 



 هیترهای صنعتی غوطه ور در مایع 

از این هیترها در مواقعی استفاده می شود که نیاز به قرار دادن هیتر در داخل مایع وجود دارد. برای این کار هیتر را در 

 .مایع غوطه ور می کنند داخل

 

 هیترهای محیط یا اتاق 

از هیترهای محیط که به هیترهای اسپیس یا روم نیز معروف هستند برای گرم کردن منطقه ها و فضاها استفاده می شود. 

 .این هیترها معموالً قابل حمل و نقل هستند و مواد آالینده و گازهای مضر از خود منتشر نمی کنند

 

 ای صنعتی از لحاظ مواد مورد استفادهانواع هیتره

 

 .این هیترها که همان هیترهای محیطی هستند از گاز به عنوان ماده سوختنی استفاده می کنند : هیترهای صنعتی گازی

هیترهای صنعتی آبی از گازوئیل ، نفت و برق برای تولید حرارت استفاده می کنند و در محیط های  : هیترهای صنعتی آبی

 .تجاری و مسکونی کاربرد دارند

 تقسیم بندی هیترها از لحاظ مشخصات فیزیکی

 .این نوع هیترها به شکل ماده ای که می خواهند آن را گرم کنند در می آیند : هیترهای صنعتی انعطاف پذیر

هیترهای ضد انفجار دارای یک محفظه در کنار ماده سوختنی هستند. این محفظه در مقابل  : یترهای صنعتی ضد انفجاره

 .انفجار ، جرقه و شعله بسیار مقاوم است

 تقسیم بندی هیترهای صنعتی از لحاظ منبع سوختی

ریان الکتریکی برای تولید گرما و همانطور که از اسمشان واضح است این هیترها از ج : هیترهای صنعتی الکتریکی

 .حرارت استفاده می کنند

این نوع هیترهای صنعتی از گاز طبیعی مایع ، پروپان و سایر گازها برای تولید  : پروپان –هیترهای صنعتی گازی 

 .حرارت استفاده می کنند

 .تولید حرارت استفاده می کنند این نوع از هیترهای صنعتی از سوخت های مایع برای : هیتر صنعتی نفتی و نفت سفید

 

 

را از  انواع قیمت هیتر و کوره هوای گرم   دو ... هستید میتوانی  ، گل خانه مرغداری برای خرید هیتر اگر شما هم خواهان

 .سایت مشاهده نمایید
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 :مطالب مرتبط به هیتر و کوره هوای گرم

 ترانزیت و صادرات هیتر و گرماساز آرارات به کشور ترکیه 

 گرمایش استخر با انرژی خورشیدی 

 بارگیری هیتر به مقصد مهاباد 

 انواع جت هیترها 

 ش دستگاه هیتر گلخانه ای آرارت به ساوهبارگیری و ارسال ش 
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