




INDUKTÍV ELEMEK

A TI Kft nagy tapasztalatokkal rendelkezik, 20 év óta gyárt és fejleszt 

különböző induktív elemeket. Vevőnk volt a Vacuumschmelze, Friwo, és 

jelenleg is vevőnk pl. a KEB, Magnetec.

-  transzformátorok

-  szűrőtekercsek

-  áramváltók

A tekercseket különböző csévékkel és különböző magokkal szereljük a 

vevő előírásai alapján. A magok súlya a néhány grammtól 80 kg-ig 

változik. A magok anyaga: különböző saját fejlesztésű ferritek, 

maglemezek, saját fejlesztésű nanokristályos magok. A tekercshuzal 

mérete  Ø 0,02- től  Ø 5 mm-ig változik. Speciális tekercsek gyártásában is 

nagy a tapasztalatunk. Gyártunk pl. több rétegű, több kivezetésű 

speciális trafókat 5000 V átütési szilárdságra.

-  gépi tekercselések:  sortekercselés, toroid tekercselés

-  kézi tekercselések

-  forrasztás

-  különböző ragasztási eljárások

-  impregnálás, vákuumimpregnálás

-  a magok szigetelése speciális epoxi bevonattal

-  műanyag csévék, házak fröccsöntése

-  különböző mérési eljárások.

Az induktív elemek gyártását vállaljuk részletes dokumentáció alapján, de 

igény esetén a vevő előírása alapján az induktív elem megtervezésére is 

van lehetőség.

Cégünk foglalkozik saját fejlesztésű ferritek, nanokristályos magok, 

műanyag házak és csévék értékesítésével is.
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