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BASIN BÜLTENİ 
 

 

NTN-SNR’den SMART TEMP: En güvenli 
montaj koşulları için indüksiyonlu ısıtıcı 
 

NTN-SNR, yeni indüksiyonlu ısıtıcı ürün grubu SmartTEMP’i piyasaya sürdü. Bu ürün, 

malzemelerin bütünlüğ ünü korumak ve bileşenleri (rulmanlar veya dişliler) monte ederken 

işlem güvenliğ i sağ lamak için montaj sırasında sıcaklığ ı kontrol eder. Yavaş yavaş ısıtma ve 

sıcaklık artışlarının kontrol edilmesi sayesinde hassas parçaların işlevselliğ i korunur. 

Dokunmatik ekranın ısıtma bilgisini saklayabilme özelliğ i sayesinde daha iyi izlenebilirlik sağ lar.  

Kullanım kolaylığ ı ve geniş kapsamlı ürün yelpazesi SmartTEMP'i tüm endüstri kolları için çok 

yüksek performanslı bir cihaz haline getirmektedir. NTN-SNR, bu inovatif indüksiyonlu ısıtma 

cihazı ile dönen parçaların ısıtılması ve montajı ile ilgili doğ ru uygulamaların yaygınlaştırılmasını 

sağ lamayı hedeflemektedir. Rulman arızalarının % 17'sinin yanlış montajdan kaynaklandığ ı 

düşünüldüğ ünde,  bu çok önemli bir aşamadır. SmartTEMP'in piyasaya sürülmesiyle NTN-SNR, 

parçalarının ve makinelerinin ömrünü uzatarak endüstriyel müşterilerinin verimliliğ ini artırma 

hedefini sürdürmektedir. 

 

Rakipsiz ve üst düzey işlevsellik 

NTN-SNR tarafından sunulan SmartTEMP serisi, öncelikle operatörün ve ısıtılan parçanın güvenliğ ini 

sağ lama amaçlı tasarlanmıştır. Farklı bileşenler arasındaki sıcaklık farklılıklarını önlemek için, iş 

parçasının altında bir bobin sistemi bulunan benzersiz tasarım sayesinde rulmanın iki bileziğ i de eşit 

ve sürekli bir şekilde ısıtılır. İki adet prob, iki bilezik arasındaki sıcaklık farkını sürekli olarak kontrol 

eder; böylece ısıtma işleminin tam olarak kontrolü ve rulmanın fiziksel özelliklerinin bütünlüğ ü 

sağ lanmış olur. Bu ürün grubu, birkaç gram ila 1,6 ton arasında değ işen ağ ırlıktaki parçaları 

ısıtabilen yedi farklı modelden oluşmaktadır. 

RAMP modu, hassas parçaları kademeli olarak ısıtmak için sıcaklıktaki yükselişin belirlenen süre 

boyunca eşit olarak ayarlanmasını sağ lar. Bu yenilik, dişleri çok çabuk ısındığ ında kırılgan hale 

gelebilecek dişliler gibi parçaları korumak için çok önemlidir. 

SmartTEMP, ısıtılan çeşitli parçaların imal edildiğ i malzemelerin fiziksel bütünlüğ ünü tamamen 

korumak amacıyla montaj prosedürü üzerinde hassas kontrol sağ lar. Böylece dönen parçaların ve 

makinelerin kullanım ömrünü uzatır. 

 

 

Annecy (Haute-Savoie, Fransa), 18 Şubat 2019 
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Yüksek performanslı, kullanıcı dostu ve sağ lam tasarım 

SmartTEMP’in yeni işlemcisi, güç gereksinimini parçanın özelliklerine uyarlayarak cihazın 

performansını optimize eder. Klasik ısıtma cihazlarında 0,3 olan verim böylelikle 0,8’e yükselir. Buna 

bağ lı olarak ısıtma süresi %30 oranında azalır, dolayısıyla da önemli miktarda enerji tasarrufu 

sağ lanır. 

SmartTEMP, kullanımı kolay ve anlaşılabilir bir dokunmatik ekrana sahiptir. Operatörün konuştuğ u 

dile gore ayarlanabilen yazılım, ısıtma verilerini indirir ve parça montajının tam izlenebilirliğ i için bir 

USB belleğ e aktarır. Günümüzde bu veriler Endüstri 4.0 fabrikaları için önem taşımaktadır, cihaz 

kendi kendine teşhis de gerçekleştirebilmektedir. 

Sürekli çalışmaya imkan tanımak için, SmarTEMP’in yeni tasarımı oldukça sağ lam ve güvenilirdir. 

Elektronik parçalar ayrı bir bölmede bulunur, ayrıca alüminyum dış yapı cihazın ağ ır yüklere, 

darbelere ve aşırı sıcaklıklara dayanmasını sağ lar. 

Doğ ru uygulamalar 

NTN-SNR tarafından kaydedilen rulman arızalarının %17'sinden fazlası montaj hatalarından, özellikle 

de doğ ru sıcaklık kontrolü olmaksızın bir kaynak makinesi veya yağ  banyosu kullanılarak  parçaların 

kontrolsüz bir şekilde ısıtılmasından kaynaklanmaktadır. Önerilen ısıtma sıcaklığ ı genellikle 110 ° 

C'dir, ancak bu malzemelere bağ lı olarak değ işiklik gösterebilir. NTN-SNR, Experts & Tools hizmeti 

sayesinde, doğ ru uygulamalar, eğ itim ve doğ ru araçların kullanımı ile ilgili bilgileri de son 

kullanıcılara iletmeyi hedeflemektedir. Tüm endüstriyel bakım uzmanlarının hizmetine sunulan 

SmartTEMP,  bileşen parçalarının hassas şekilde monte edilmesini sağ lar ve böylece makinelerin 

verimliliğ ini artırır. 

*** 

 

NTN-SNR ROULEMENTS, NTN Corporation grubuna aittir. 5,7 milyar Euro'yu aşan gelire sahip olan NTN 

Corporation, rulmanlar (dünyada 3.sırada) ve şanzıman keçelerinin (dünyada 2.sırada)  tasarımcısı, 

geliştiricisi ve üreticisi olarak lider konumundadır. Firma otomotivden havacılığ a kadar tüm endüstri 

kollarında faaliyet göstermektedir. NTN Corporation grubu, 2007 yılında SNR Roulements firmasını 

bünyesine katarak  Avrupa’daki varlığ ını ve dünya lideri konumunu güçlendirmiştir. NTN-SNR, yedisi 

Fransa'da olmak üzere 15 üretim sahasında yaklaşık 7.000 kişi istihdam etmektedir. 
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