Infrarood ovens
voor de orthopedische werkplaats
Kunststoffen vakkundig verwarmen –
snel, gelijkmatig en energiezuinig
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Wat telt, is de hoogste kwaliteit –
de infrarood ovens van Ottobock
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Hogere productiviteit
met infrarood ovens

Infrarood ovens zijn de eerste keus voor het
verwarmen van kunststoffen in de orthopedische
werkplaats
De werking maakt het onderscheid:
In conventionele ovens wordt een object verwarmd door
het opnemen van de omgevingswarmte in een gesloten
compartiment. In infrarood ovens daarentegen, wordt
de warmte gegenereerd in de vorm van elektromagnetische golven, die onmiddellijk door het materiaal
geabsorbeerd worden. Dit biedt vele voordelen: hogere
snelheid, meer productiviteit en een duidelijk efficiënter
energieverbruik zijn het gevolg.
Sneller verwarmen – minder energie verbruiken
Een Ottobock infrarood oven verwarmt kunststoffen in
een mum van tijd. Een 4 mm dikke plaat polypropyleen
kan worden verwarmd in slechts 4 tot 6 minuten.
Infrarood ovens behoeven niet te worden voorverwarmd
– de stralingswarmte is onmiddellijk volledig beschikbaar. Het energieverbruik in de werkplaats daalt
hierdoor aanmerkelijk.
Zo snel kan het gaan:
Verwarmingstijden en -temperaturen
De standaard verwarmingstijden en – temperaturen
voor plaatmaterialen van Ottobock polyethyleen
(PE 200) of polypropyleen (PP-H en PP-C) zijn:

Kunststof

3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm

Temperatuur bereik
PE 200

PP-H/PP-C

165 °C
165 °C
165 °C
165 °C
165 °C
165 °C
165 °C
165 °C

185 °C
185 °C
185 °C
185 °C
185 °C
185 °C
185 °C
185 °C

Verwarmingstijd

3 – 5 min
4 – 6 min
5 – 8 min
6 – 9 min
8 – 12 min
10 – 15 min
12 – 18 min
15 – 22 min

Deze specificaties gelden voor Ottobock PE en PP kunststof
plaatmaterialen. Wendt u zich voor de verwarmingstijden en –
temperaturen van andere plaatmaterialen tot uw leverancier.
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Ottobock infrarood ovens –
Alle voordelen in het kort
• Sensor voor de exacte meting van de doorhangdiepte van het materiaal met een akoestisch en optisch waarschuwingssignaal (alleen
voor de modellen 701E40=S, 701E41=S en
701E44=S)
• Uitrijdbare materiaalwagen voorzien van
draaifunctie waardoor snel en ruimtebesparend gewisseld kan worden tussen een met
Teflon bekleed werkblad en een dieptrekframe
• State of the art infrarood-kwartsbuizen met
individuele reflectoren voor een gelijkmatige
warmte

• Optische temperatuurmeting voor doorlopende controle van de oppervlaktetemperatuur van het materiaal
• Eenvoudige centrale bediening voor het
instellen van de gewenste temperatuur met
timerfunctie
• Opslagfunctie voor individuele verwarmingsprocessen
• Grafisch weergave van het verloop van het
proces
• Geïsoleerde, aan alle zijden gesloten
behuizing (behalve infrarood oven 701E43)
• Ruimte-sparende schuifdeur
• RVS voorzijde met 3 zichtvensters

Akoestisch en optisch signaal
zodra de gewenste doorhangdiepte is bereikt
Materiaalwagen 180° draaibaar met
behulp van een handgreepy using handle

Uitrijdbare materiaalwagen voor eenvoudig
transporteren van plaatmateriaaal

Digitale display met de ingestelde- en actuele temperatuur

Geïntegreerde sensor voor
meeting van de doorhangdiepte
(alleen bij modellen met sensor)

In 3 posities verstelbare geïntegreerde houder voor dieptrekraam
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Infrarood oven met
draaibare materiaalwagen
701E40=WS/701E40=S
Het topmodel scoort punten met oplossingen die
tot in detail doordacht zijn. Vooral de draaibare
materiaalwagen en de geïntegreerde sensor bij
model 701E40=S staan borg voor optimale
gebruiksvriendelijkheid.
DDe materiaalwagen kan in één beweging 180°
worden gedraaid. De kunststof platen worden
verwarmd op het met teflon beklede werkblad of
het praktische rek met 3 standen voor dieptrekframes van verschillende afmetingen. Indien
gewenst, meet de geïntegreerde sensor hoe diep
het materiaal in de oven precies doorhangt.
Optische en akoestische signalen waarschuwen
de gebruiker zodra de voorgeprogrammeerde
diepte is bereikt.
De uitvoeringen in het kort:
• Model 701E40=S met geïntegreerde sensor voor
meeting van de doorhangdiepte
• Model 701E40=WS wordt geleverd zonder
sensor
• Materiaalwagen, 180° draaibaar
• RVS voorzijde

Technische gegevens
Uitvoering

Materiaalwagen

• Met draaifunctie voor wisselen tussen
plaatmaterialen en kokers
• Verrijdbaar op 4 wielen voorzien van rem
• Bruikbare oppervlakte materiaalwagen
• B x D 1,260 mm x 1,040 mm

Afmetingen B x D x H

1.600 mm x 1.270 mm x 1.430 mm

Elektr. aansluiting

3 x 400 V N/PE/50–60 Hz/8,5 kW

Materiaal

Aansluitkabel

Infrarood verwarming
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• Opto-elektronisch IR meetkop voor meeting
van de oppervlakte temperatuur
• PID regelaar, temperatuur traploos
instelbaar van 30 °C tot 250 °C
• Ingestelde- en actuele temperatuuraanduiding met timerfunctie
• SPS bediening met touchscreen

Staal, RVS

4 m kabel met CEE stekker 5 × 16 A
en CEE stopcontact 5 × 16 A
Gelijkmatige verwarming via 18 infrarood
kwartsbuizen

Infrarood oven met
uitneembare oplegplaat
701E41=WS/701E41=S
Alle voordelen van de veelgevraagde modellen
701E40=WS/ 701E40=S zijn hier samengebracht
met een iets gewijzigde uitvoering van de
materiaalwagen: Het werkoppervlak van deze
oven kan eenvoudig worden uitgenomen.

Technische gegevens
Uitvoering

Materiaalwagen

Afmetingen B x T x H

• Opto-elektronische IR meetkop voor
• meeting van de oppervlakte temperatuur
• PID regelaar, temperatuur traploos instelbaar
van 30 °C tot 250 °C
• Ingestelde - en actuele temperatuuraanduiding
met timerfunctie
• SPS bediening met touchscreen
• Constructie met uitneembaar met Teflon
bekleed werkblad voor wisselen van
plaatmateriaal naar materiaal voor dieptrekken
• Verrijdbaar met 4 wielen voorzien van rem
• Bruikbare oppervlakte materiaalwagen
• B x D 1,260 mm x 1,040 mm
• Werkhoogte 1,080 mm
1.600 mm x 1.270 mm x 1.430 mm

Materiaal

Staal, RVS

Aansluitkabel

4 m kabel met CEE stekker 5 × 16 A
en CEE stopcontact 5 × 16 A

Elektr. aansluiting

De uitrijdbare materiaalwagen beschikt over een
royaal met teflon bekleed werkoppervlak. Indien
kunststoffen in een dieptrekraam worden
verwarmd, kan de oplegplaat in een handomdraai worden verwijderd. Er kunnen 3 verschillende dieptrekramen worden gebruikt. Het
voordeel: de kunststof platen bevinden zich altijd
op de juiste hoogte voordat het verwarmingsproces begint.
De uitvoeringen in het kort:
• Model 701E41=S met geïntegreerde sensor voor
meeting van de doorhangdiepte van het
materiaal
• Model 701E41=WS wordt geleverd zonder
sensor
• Uitneembare oplegplaat
• Ontworpen voor 3 verschillende maten
dieptrekframes
• RVS voorzijde

3 x 400 V N/PE/50–60 Hz/8,5 kW

Infrarood verwarming Gelijkmatige verwarming via 18 infrarood
kwartsbuizen
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Infrarood oven met hoogteverstelbare materiaalwagen
701E43
De tussenmaat in de serie infrarood ovens van
Ottobock: de materiaalwagen beschikt over
gebruiksoppervlakte van 920 mm x 720 mm.
De 12 infrarood kwartsbuizen zijn uitgerust met
enkelvoudige reflectoren, die zorgen voor gelijkmatige verwarming van het thermoplastische
materiaal. Dit maakt het materiaal buigbaar en
eenvoudig te vormen om hoeken en omslagen.
De opto-elektronische sensor meet doorlopend de
oppervlaktetemperatuur: De gebruiker heeft zo
steeds controle over de mate van verwarming van
het materiaal en oververhitting kan veilig worden
voorkomen.

Technische gegeens
Uitvoering

Materiaalwagen

Afmetingen B x T x H

• Opto-elektronische IR meetkop voor meting van
de oppervlakte temperatuur
• PID regelaar, temperatuur traploos instelbaar
van 30 °C tot 250 °C
• Ingestelde - en actuele temperatuuraanduiding
met programmeerbare timerfunctie
• SPS bediening met touchscreen
• Verrijdbaar met 4 wielen voorzien van rem en
traploos in hoogte verstelbaar met behulp van
een gasveer
• Bruikbare oppervlakte op de materiaalwagen
B x D 1,260 mm x 1,040 mm
• Werkhoogte 1,050 mm
1.320 mm x 970 mm x 1.420 mm

Materiaal

Staal, RVS

Aansluitkabel

4 m kabel met CEE stekker 5 × 16 A
en CEE stopcontact 5 × 16 A

Elektr. aansluiting

Infrarood
Verwarmingselement

3 x 400 V N/PE/50–60 Hz / 7,7 kW

Gelijkmatige verwarming via 12 infrarood
kwartsbuizen met enkelvoudige reflectoren

Het ontwerp in het kort:
• Verrijdbare materiaalwagen voorzien van
traploze hoogteverstelling met behulp van een
gasveer
• Optische meting van de oppervlaktetemperatuur
• Excl. 755X210 Houder dieptrekraam
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755X210

Infrarood oven voor kleine
formaten kunststof platen
701E44=S/701E44=WS
Perfect voor het gelijkmatig, snel en veilig
verwarmen van kleine thermoplastische materialen: het materiaal wordt eenvoudig op het
uitneembare metalen plateau of een dieptrekframe gelegd. Bovendien is de 701E44=S
voorzien van een sensor, die de gebruiker zowel
optisch als akoestisch waarschuwt wanneer de
vooraf ingestelde doorhangdiepte van het
materiaal is bereikt.

Technische gegevens
Uitvoering

Afmetingen B x T x H
Materiaal

Binnenmaat B x T x H
Volume binnenzijde
Elektr. aansluiting
Aansluitkabel
Gewicht

Infrarood

Het moderne ontwerp van de “kleine” infrarood
oven is afgewerkt met een stijlvolle RVS
voorzijde.
• Opto-elektronische IR meetkop voor meeting
van de oppervlakte temperatuur
• PID regelaar, temperatuur traploos instelbaar
van 30 °C tot 250 °C
• Ingestelde- en actuele temperatuuraanduiding
met programmeerbare timerfunctie
• SPS bediening met touchscreen
900 mm x 700 mm x 920 mm
Stahl, Edelstahl

810 mm x 580 mm x 510 mm
240 l

3 x 400 V N/PE/50–60 Hz/3,7 kW

De uitvoeringen in het kort:
• Model 701E44=S met sensor voor de exacte
meting van de doorhangdiepte van het materiaal
met optische en akoestische waarschuwing
• Model 701E44=WS wordt zonder sensor
geleverd
• 8 infrarood kwartsbuizen met enkelvoudige
reflectoren garanderen een gelijkmatige
verwarming
• RVS voorzijde met 2 deuren en kijkvensters

4 m kabel met CEE stekker 5 × 16 A en CEE
stopcontact 5 × 16 A
135 kg

Warmtepaneel met 8 infrarood kwartsbuizen,
met enkelvoudige reflectoren
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Ideaal, om het werk te
verlichten: de accessoires
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Alles van belang in het kort:
technische gegevens

Een overzicht van de kenmerken van de Ottobock infrarood ovens.
Infrarood ovens
Model

701E40=S, 701E40=WS

701E41=S, 701E41=WS

701E43

701E44=S, 701E44=WS

Buitenmaten
WxDxH

1.600 mm x 1.270 mm
x 1.430 mm

1.600 mm x 1.270 mm
x 1.430 mm

1.320 mm x 970 mm
x 1.420 mm

900 mm x 700 mm
x 920 mm

Bruikbare oppervlakte

1.260 mm x 1.040 mm

1.260 mm x 1.040 mm

920 mm x 720 mm

Paneel B x D:
810 mm x 580 mm

Draaibare materiaalwagen

Ja

Nee

Nee

Nee

Sensor voor meting
van de doorhangdiepte

701E40=S: Ja
701E40=WS: Nee

701E41=S: Ja
701E41=WS: Nee

Nee

701E44=S: Ja
701E44=WS: Nee

Infrarood kwarts element met
enkelvoudige reflectoren

18 boven

18 boven

12 boven

8 boven

Ja

Ja

Ja

Ja

Staal, RVS

Staal, RVS

Staal, RVS

Staal, RVS

Gesloten onderstel

Meting van oppervlakte
temperatuur materiaal,
programmeerbare timer,
procesweegave
Volume binnenzijde
Materiaal

Aantal zichtvensters
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Ja

709 l
3

Ja

709 l
3

Nee

400 l
1

Ja

240 l
2

Dieptrek accessoires

1

Perfect aangepaste toebehoren maken het
realiseren van meer complexe oplossingen
mogelijk bij het vormen van thermoplastische materialen.
2

1

755T4=360 Spanraam voor dieptrekken
• Materiaal: aluminium
• Binnendiameter: 360 mm
• Geschikt voor een materiaaldikte tot 20 mm
• Afwerklaag voorkomt kleven van het thermoplastische
materiaal
3

2

755X84=260X8 Dieptrekplaat
(voor toepassing met 755T4=360)
• Materiaal: aluminium
• Binnendiameter: 260 mm
• Voor dieptrekken van kleine modellen
• Accessoire voor 755T4=360 Spanraam

3

711M53 Dieptrekhulp
• Binnendiameter 250 mm
• Buitendiameter 260 mm
• Geschikt voor dieptrekken van kleine modellen en
armprotheses

4

755T50 Dieptrek gereedschaps-set
• (a) 755X210 Houder voor spanraam
• W × H × D: 360 mm × 460 mm × 260 mm
• (b) 755T4=360 aluminium spanraam, binnen⌀ 360 mm,
materiaaldikte tot 20 mm
• (c) 755X223 Klem
• (d) 755X221 Vacuümbuis
• met 755X222=360 Dieptrekschijf
• (e) 755X23 Twee-weg afzuigbuis

5

641H3 Beschermende handschoenen voor
werken met warme kunststof plaatmaterialen
• Materiaal: gebreid katoenweefsel met grove structuur,
behandeld met brandvertragend impregneermiddel, voorzien
van manchet
• Lengte: ongeveer. 280 mm
• Gewicht (per paar): 0.17 kg

6

641H13 Wärmeschutzhandschuhe
für das Arbeiten mit heißen Kunststoffplattenmaterialien
• Materiaal: Katoenen jersey weefsel, met gladde structuur,
zachte geruwde binnenzijde, zware kwaliteit, goede pasvorm,
ademend
• Lengte: ongeveer 240 mm
• Gewicht (per paar): 0.11 kg

4

5

6
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Werkplekken voor dieptrekken
Gemaakt om opgewarmde materialen direct verder te bewerken: de hoogwaardig
afgewerkte werkplekken voor dieptrekken zijn uitgerust om orthopedisch technici
waar mogelijk te ondersteunen bij het optimaal modelleren van thermoplastisch
materiaal. Het vacuüm wordt bediend met behulp van een voetpedaal, terwijl een
waterafscheider met een partikelfilter de vacuümpomp beschermt. Bovendien is er
gezorgd voor voldoende aflegruimte voor het dieptrekgereedschap.

755T6=1 en 755T6=2 Werkstation voor
dieptrekken met geïntegreerde vacuümpomp
755T6=1: Vacuümbuis boven en
vacuümschijf aan de zijkant
• Vacuümbuis boven kan 90° omgeklapt worden,
(en gefixeerd in 3 tussenposities)
• Vacuümbuis aan de zijkant met verwisselbare
dieptrekschijf (diameter: 360 mm)
• Afmetingen B x D x H:
• 1,000 mm x 450 mm x 1,100 mm
755T6=2: Vacuümbuis
met dieptrekschijf aan beide zijden
• Vacuümbuis aan beide zijden met verwisselbare
dieptrekschijf (diameter: 360 mm)
• Afmetingen B x D x H:
• 1,500 mm x 450 mm x 955 mm

755T6=1

Geïntegreerde vacuümpomp
Capaciteit: 100 l/min of 6 m³/h
• Volume tank: 15 l
• Pedaal voor de bediening van het vacuüm
• Vacuüm filter waarmee stof en andere kleine
deeltjes gefilterd worden om het risico op
bedrijfsuitval te minimaliseren
•

Andere productkenmerken
Schap voor gereedschappen
• Materiaal: staal
• Geluidsniveau: 60 dB(A)
• Elektrische aansluiting in V/Hz/kW: 1x
230/50/0.25
• Kleur: lichtgrijs (RAL 7035)
•
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755T6=2

755T1=2

755T1=2, 755T1=3, 755T1=4 Dieptrektafels
met geïntegreerde tank
755T1=2: 2 Werkplekken voor dieptrekken
• Afmetingen B x D x H:
1,250 mm x 750 mm x 750 mm
755T1=3: 3 Werkplekken voor dieptrekken
• Afmetingen B x D x H:
1,750 mm x 750 mm x 750 mm
755T1=4: 4 Werkplekken voor dieptrekken
• Afmetingen B x D x H:
2,500 mm x 750 mm x 750 mm
Andere productkenmerken
Geïntegreerde tank in het frame als een accu voor
vacuüm, zodat er steeds vacuüm aanwezig is voor
dieptrekken
• Aansluiting voor een externe vacuümunit als een
755E70=1/755E70=2 Vacuümpomp zonder opslagmogelijkheid
• Aflegrooster
• Verwisselbaar HPME werkoppervlak, eenvoudig te
reinigen
• Voetpedaal voor de bediening van het vacuüm
• Vacuüm buizen kunnen 90° omgeklapt worden
• (en gefixeerd in 3 tussenposities)
• Verwisselbare vacuüm buizen (bijvoorbeeld met
755X180=LR Dieptrekadapter of 755X230=65/755X
230=85/755X23=110 Conische vacuümbuis)
• Materiaal: staal
• Kleur: lichtgrijs (RAL 7035)
•

755T1=3

755T1=4

Infrarood ovens en accessoires 15

Accessoires voor dieptrektafels
Als dieptrekken behoort tot de dagelijkse bezigheden, maken de juiste accessoires
het leven een stuk eenvoudiger: met de slimme oplossingen van Ottobock wordt
werken met thermoplastisch materiaal optimaal plezierig, eenvoudig en efficiënt.

755E70=1/755E70=2
Vacuümpomp zonder vacuümopslag
755E70=1
• Capaciteit 100 l/min of 6 m³/h
755E70=2
• Capaciteit 200 l/min of 12 m³/h
Andere productkenmerken
Waterafscheider, filter, vacuümmeter,
kogelkraan voor afname van perslucht
• Einddruk: 50 mbar
• Vacuümaansluiting diameter: 13 mm
• Geluidsniveau: 60 dB(A)
• Materiaal: staal
• Kleur: licht grijs (RAL 7035)
•

755X180=LR Adapter voor dieptrekken
Voor bevestiging aan de linker- of rechterzijde
• van 755T1=2/755T1=3/755T1=4 Werkstation
voor dieptrekken met geïntegreerde tank
• Voetpedaal voor bediening van het vacuüm
• Partikelfilter
• Waterafscheider
• Vacuümbuis met verwisselbare dieptrekschijf
(diameter: 360 mm)
• "Orthofix" klemsysteem voor snel wisselen van
vacuümbuis
• Vacuümaansluiting diameter: 13 mm
• Materiaal: staal
• Afmetingen B x D x H:
• 360 mm x 700 mm x 600 mm

755E70=1

•
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755X180=LR

755X230=65/755X230=85/755X230=110
Conische vacuümbuis

755X230=65

755X230=65
• Conische vacuümbuis met diameter 65 mm
755X230=85
• Conische vacuümbuis met diameter 85 mm
755X230=110
• Conische vacuümbuis met diameter 110 mm
• Geschikt voor aansluiting met
755T1=2/755T1=3/755T1=4 en 755T6=1/755T6=2
Werkplekken voor dieptrekken
• Materiaal: gegalvaniseerd staal
• Vacuümaansluiting diameter 25 mm (incl. adapter
voor 6 mm en 13 mm)
• Het vacuüm model kan in een enkele beweging
worden gelost van de vacuümbuis – loszagen is niet
nodig
755X220 Vacuümbuis met 2 verwisselbare
dieptrekschijven
• Dieptrekschijf met Pedilan omhulsel voorkomt
vastkleven van kunststof aan de vacuümschijf
• Snelwisselsysteem voor het in een mum van tijd
verwisselen van de dieptrekschijven
1 Set bestaande uit:
755X221 Vacuümbuis
• 755X222=260 Dieptrekschijf (diameter 260 mm)
• 755X222=360 Dieptrekschijf (diameter 360 mm)
• Vacuümaansluiting diameter 25 mm
• (incl. adapter voor 6 mm en 13 mm aansluiting)
•

Optionele accessoires
755X222=180 Dieptrekschijf (diameter 180 mm)

•

755X220
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Uitstekend te verwerken materialen:
Thermoplasten
De beste uitgangsstoffen voor de beste resultaten:
Ottobock biedt een veelzijdig palet eersteklas uitgangsstoffen aan met
verschillende chemische samenstellingen.

Dieptrekmaterialen
Dieptrekmateriaal
ThermoLyn Trolen
ThermoLyn PP-C

Artikelnummer
616T3
616T120

ThermoLyn PP-H

616T20/616T56

ThermoLyn PE 200
ThermoLyn RCH 500
ThermoLyn RCH 1000
ThermoLyn PETG clear
Antibacterieel ThermoLyn
clear
ThermoLyn clear
Antibacterieel ThermoLyn
stijf
ThermoLyn stijf
ThermoLyn SilverShield®
Antibacterieel ThermoLyn
soft, huidkleur
ThermoLyn soft huidkleur
ThermoLyn zacht, zwart
Antibacterieel ThermoLyn
soft, kleurloos

616T95/616T19/616T58
616T22/616T44
616T16
616T183
616T283

Chemische samenstelling
polyethyleen
polypropyleen
copolymeer
polypropyleen
homopolymeer
polyethyleen 200
polyethyleen
polyethyleen
copolyester
copolyester

616T83
616T252

copolyester
styreen butadieen

616T52
616T200
616T269

styreen butadieen
ethylvinylacetaat
ethyleenvinylacetaat

616T69
616T690
616T253

ethyleenvinylacetaat
polyethyleencopolymeer
ethyleenvinylacetaat

616T53
616T59
616T111

ethyleenvinylacetaat
ethyleenvinylacetaat
ethyleenvinylacetaat met
silicone
ethyleenvinylacetaat

ThermoLyn soft, kleurloos
ThermoLyn supra soft
ThermoLyn supra soft plus
silicone
ThermoLyn supra flexibel

616T112/616T113

Thermoplast-prepregs
Thermoplast-prepreg
TP.C carbonweefsel
TP.C textiel

Artikelnummer
617R15
617R18

Matrix
TPU
PP

SilverShield® is een geregistreerd handelsmerk van North Sea Plastics.
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Bekledingsmaterialen
Bekledingsmateriaal

Artikelnummer

Pedilin SilverShield®
Pedilin
Pedilin, geperforeerd
Pedilin-conus voor soft
socket
Plastazote®
Plastazote®, geperforeerd

617S203
617S3
617S6
6T2

Evazote®
Nora® Aero sorb middel
Nora® Aero sorb zacht
Nora® Lunasoft SL
Nora® Lunasoft SLW
Nora® Lunatec Combi 7
Nora® Lunairflex
Nora® Lunairflex, geperforeerd
Nora® Lunairmed
Nora® Lunairmed,
geperforeerd
Nora® Lunalastik
Dynoform
Dynoform, geperforeerd
Multicolor OD
Dinoschuim

chemische samenstelling/
structuur
PE-schuim, gesloten cellen
PE-schuim, gesloten cellen
PE-schuim, gesloten cellen
PE-schuim, gesloten cellen

617S7
617S8/617S21/
617S17/617S18
617S9/617S13/
617S14
617S174
617S173
617S191
617S192
617S187=7
617S188
617S190

PE-schuim, gesloten cellen
PE-schuim, gesloten cellen

617S181
617S180

EVA-copolymeer, gesloten cellen
EVA-copolymeer, gesloten cellen

617S189
617S70
617S71
617S92
617S90/617S91/
617S93/617S94

EVA-copolymeer, gesloten cellen
PE-schuim met gesloten cellen
PE-schuim met gesloten cellen
PE-schuim met gesloten cellen
EVA-copolymeer, gesloten cellen

EVA-copolymeer, gesloten cellen
licht cellenrubber, gesloten cellen
licht cellenrubber, gesloten cellen
EVA-copolymeer, gesloten cellen
EVA-copolymeer, gesloten cellen
EVA-copolymeer, gesloten cellen
EVA-copolymeer, gesloten cellen
EVA-copolymeer, gesloten cellen

Meer thermoplastisch vervormbare materialen van Ottobock: microkurk 620P4,
carbonkunstleer 621X9

SilverShield® is een geregistreerd handelsmerk van North Sea Plastics.
Plastazote® is een geregistreerd handelsmerk van Zotefoams.
Evazote® is een geregistreerd handelsmerk van Zotefoams.
Nora® is een geregistreerd handelsmerk van Freudenberg.
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Opslag van materialen voor dieptrekken
De schappen-stellingen zijn zo ontworpen dat de vrije ruimte rondom de infrarood
oven wordt benut. Door het goed doordachte ontwerp hebben de gebruikers hun
materialen voor dieptrekken en meest gebruikte accessoires als bijvoorbeeld
dieptrekramen altijd binnen handbereik.

758R16=1425 Platenrek voor infrarood oven
• Afmetingen B x D x H:
• 1,425 mm x 1,100 mm x 1,450 mm/1,800 mm
• Materiaal: staal
• Kleur: lichtgrijs (RAL 7035)
• 3 schappen boven de oven:
• Afmeting platen max. 1,300 mm x 1,100 mm
• Platenrek geschikt voor infrarood oven 701E43
758R16=1700 Platenrek voor infrarood oven
Afmetingen B x D x H:
• 1,700 mm x 1,100 mm x 1,450 mm/1,800 mm
• Materiaal: staal
• Kleur: lichtgrijs (RAL 7035)
• 3 schappen boven de oven:
• Afmeting platen max. 1,600 mm x 1,100 mm
• Platenrek geschikt voor infrarood ovens
701E40=S/701E40=WS en
701E41=S/701E41=WS
•

758R16=1425

758R17=2265 Platenrek voor infrarood oven
		 Afmetingen B x D x H:
• 2,265 mm x 1,100 mm x 1,450/1,800 mm
• Materiaal: staal
• Kleur: lichtgrijs (RAL 7035)
• 3 schappen boven de oven:
• 5 compartimenten voor formaat platen max. 400
mm x 400 mm
• 2 compartimenten voor formaat platen max.
1,300 mm x 1,100 mm
• 1 rek aan de rechter zijde:
• Plaat breed max.:510 mm
• 1 rek aan de linker zijde: plaat breed max.: 410 mm
• Platenrek geschikt voor infrarood oven 701E43
•
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758R17=2265

758R17=2600

758R17=2600 Platenrek voor infrarood oven
• Afmetingen B x D x H:
• 2,600 mm x 1,100 mm x 1,450 mm/1,800 mm
• Materiaal: staal
• Kleur: licht grijs (RAL 7035)
• 3 schappen boven de oven:
• 5 compartimenten voor afmeting platen
max.:400 mm x 400 mm
• 2 compartimenten voor afmeting platen
• max.: 2,450 mm x 1,100 mm
• 1 schap aan de rechter zijde:
• plaat breed max.:510 mm
• 1 schap aan de linker zijde:
• plaat breed max.:410 mm
• Platenrek geschikt voor infrarood ovens
701E40=S/701E40=WS en
701E41=S/701E41=WS
758R27 Materiaalwagen
6 compartimenten, 4 zwenkwielen
• Afmetingen Bx D x H:
• 1,000 mm x 650 mm x 600 mm
• Materiaal: staal
• Gewicht: 74 kg
• Kleur: lichtgrijs (RAL 7035)
•

758R27
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De werking
van infrarood warmte
De term "infrarood straling" wordt in de natuurkunde gebruikt voor de beschrijving van elektromagnetische golven in het spectrum tussen waarneembaar licht
en de voor de mens niet meer waarneembare terahertz straling. Door verwarming
met behulp van infrarood licht worden kunststoffen zacht en kunnen doelgericht
gevormd worden.

Het elektromagnetisch spectrum
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5,6 μm

1,5 μm

0,72 μm

Absorbeert

Doorgestuurd

Absorberen
De absoptie verwijst naar de omzetting van
stralingsenergie in een ander type energie tijdens
de gelijktijdige interactie met een materiaal
Hierbij onderscheidt men:
• Mate van absorptie: De verhouding van de
geabsorbeerde straling tot de zichtbare 		
stralingscapaciteit
• Spectrale mate van absorptie: absorptiegraad
is afhankelijk van de golflengte van de straling
Absorptiegraad
De stralingsenergie van bijvoorbeeld de zon
wordt enerzijds geabsorbeerd, dan wel doorgegeven of gereflecteerd, zodra deze een voorwerp
raakt. Alle materialen hebben hun specifieke
absorptiecurven die de samenhang tussen
lengte- en absorptie (mate van absorptie) van de
golven weergeven. Om vast te kunnen stellen
welke infrarood straling voor wat betreft golflengte en –frequentie optimaal is voor een
infrarood oven, is het noodzakelijk het absorptiespectrum van de te verwarmen materialen te
kennen. In de orthopedie techniek worden vooral
kunststoffen, behorend tot de thermoplastische
polyolefinen als PE of PP gebruikt. De absorptiecurven van deze materialen laten zien, dat de
ideale absorptie van de infrarood stralingsenergie in het midden van het infrarood spectrum
bij een golflengte van ongeveer 3.5 µm (μm =
micrometer) ligt.

Uitgestraald

Voorbeeld
Als je op een koude dag met je gezicht in de zon
staat, worden je gezicht en voorzijde van je
lichaam opgewarmd, je rug is niet blootgesteld
aan de zon en blijft koud. Dit komt doordat de
zon warmte uitstraalt in de vorm van elektromagnetische golven. Deze energie verwarmt niet de
omgeving maar slechts het voorwerp dat wordt
geraakt door de elektromagnetische golven.
Elektromagnetische golven
Elektromagnetische golven worden aan de hand
van hun bewegingssnelheid, golflengte en
frequentie beschreven. Het elektromagnetische
golvenspectrum bestaat uit verschillende soorten
infrarood straling, microgolven, radiogolven,
röntgengolven en waarneembaar licht.
Deze golven onderscheiden zich van elkaar wat
betreft hun golflengten en –frequenties. Het
elektromagnetisch spectrum bestaat dus uit een
lijst van golven van verschillende lengtes en
frequenties. De infrarood grens ligt enerzijds bij
het voor het menselijk oog waarneembare licht en
anderzijds bij de microgolven.
De range wordt gedefinieerd door de golflengte
van 0.72 μm tot 1000 μm. Er worden 3 infrarood
reeksen onderscheiden. "Nabij-infrarood" van
0.72 μm tot 1.5 μm. "Middel infrarood " van 1.5
µm tot 6.6 µm, en "Ver-infrarood" tussen 5.6 µm
en 1,000 µm.

Infrarood ovens en accessoires 23

Ottobock SE & Co. KGaA
Max-Näder-Str. 15 · 37115 Duderstadt/Germany
T +49 5527 848-0 · F +49 5527 72330
healthcare@ottobock.de · www.ottobock.com

© Ottobock · 646A185=NL-02-1906

Visitor address for the Ottobock Planning & Equipping showroom
Mandenmaker 14 · 5253 RC Nieuwkuijk/The Netherlands
T +31 73 518 64 88 · customersupport.pe@ottobock.com · pem.ottobock.com

