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AUTOMATIC COOLING TECHNOLOGY



Med 20 års erfaring i induktionsvarme er JOSAM den 
indlysende leverandør til dit værksted. Fordelene ved 
induktionsvarme, sammenlignet med en åben flamme, er 
mangfoldige. Brug af gas-/skærebrænder i værkstedet 
er både farligt og kræver mere vedligeholdelse end en 
induktionsvarmer. Med en induktionsvarmer fra JOSAM 
minimerer du risikoen for personskade og skade på 
nærliggende følsomme maskindele, der kræver opvarmning 
under reparationsarbejdet. Varme påføres direkte på 
materialet uden behov for afmontering af omkringlæggende 
varmefølsomme komponenter. Herunder kan du læse om 
de forskellige modeller:
JH400 bruges hovedsageligt til lettere reparationsopgaver 
og er særlig velegnet til løsning af mindre maskindele 
som møtrikker, stifter og klemringe. Den meget effektive 
induktionsvarmer muliggør opvarmning af små dele uden 
at beskadige dele i nærheden. I kontrolpanelet på maskinen 
kan effekten justeres på fem niveauer, så outputtet fra 
maskinen passer til materialetykkelsen og opgavens art. 
Ved kontrol af effekten sikres også at der ikke sker en 
overophedning af materialet. Maskinen har et effektivt 
lukket køle-system, som sikrer lang driftstid af maskinen. 
Al elektronik, software og kølesystem er udviklet af JOSAM i 
Sverige og findes derfor kun på JOSAMs maskiner.
JH1000 er en meget all-round maskine, som er særdeles 
velegnet til løsning af grovere maskindele som store 

møtrikker, bolte, bøsninger og lejer. Maskinen arbejder 
i et frekvensområde, der genererer varmen dybere ind 
i metallet, hvilket gør maskinen særdeles effektiv til 
lettere opretningsopgaver på mindre chassis. JH 1000 er 
vores mellemklasse maskine og den er designet til let at 
kunne flyttes rundt i værkstedet. Takket være den lange 
induktions-varmerslange og det lange kabel har operatøren 
en meget stor operationsdiameter. Varme effekt kan styres 
via kontrolpanelets 5 udgangsniveauer. Effektiv køling 
leveres via en ventilator og kondensorenhed i et lukket 
vandkølesystem. Al elektronik, software og kølesystem er 
udviklet af JOSAM i Sverige og findes derfor kun på JOSAMs 
maskiner.
JH1500 er en særdeles kraftig induktionsvarmer. Maskinen 
er førende på stort set alle områder både i forhold til den 
nyeste software og til sikkerhedsmæssige certifikater. 
JH1500 arbejder i et frekvensområde der genererer 
varmen dybere ind i metallet og som gør maskinen 
velegnet til reparationsopgaver på tunge køretøjer og 
entreprenørmaskiner. Maskinen benyttes særligt på 
skadesværksteder, hvor den er vigtig i forbindelse med 
opretning af svære chassis skader samt opvarmningsarbejde 
af tungere ståldele. Maskinen har fem outputniveauer 
så operatøren kan indstille maskinen til opgavens art og 
omfang. Effektiv køling leveres via kompressorenhed i 
et lukket vandkølesystem hvilket sikrer lang og effektiv 
driftstid. Al elektronik, software og kølesystem er udviklet af 
JOSAM i Sverige og findes derfor kun på JOSAMs maskiner.

Induktionsvarmere fra JOSAM gør dit arbejde 
på værkstedet lettere
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*at 20°C ambient temperature at max. power

Mains supply:
Protection class:
Working frequency:
Output stages:
Input power:
Output power
- induction power:
Induction cable:
Cooling system:
Continuous operating time:
Weight:
Water tank:
Size (LxWxH):

208-240 V, 1 Ph+PE, 50/60 Hz, 16 A
IP 21
18-40 kHz
5
4 kW

3.7 kW
3 m
Water cooled
20 minutes*
54 kg with full tank
20 liters
520x360x990 mm

*at 20°C ambient temperature at max. power

Mains supply:

Protection class:
Working frequency:
Input power:
Output power
- induction power:
Induction cable:
Cooling system:
Continuous operating time:
Weight:
Water tank:
Size (LxWxH):

380-400 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 32 A 
200 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 63 A
IP 21
14-30 kHz
15 kW

13 kW
6 m
Water cooled with compressor
> 60 minutes*
175 kg with full tank
40 liters
973x663x1168 mm

*at 20°C ambient temperature at max. power

Mains supply:

Protection class:
Working frequency:
Output stages:
Input power:
Output power:
- induction power:
Induction cable:
Cooling system:
Continuous operating time:
Weight:
Water tank:
Size (LxWxH):

380-400 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 16 A
200 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 32 A
IP 21
14-30 kHz
5
11 kW

10 kW
6 m
Water cooled
40 minutes*
105 kg with full tank
35 liters
757x557x1166 mm
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Udviklet til at imødekomme fremtidige miljømål og energikrav

Modulær Adaptiv EnergiTekno-
logi er en adaptiv procesregula-
tor med variabel frekvenskon-
trol og ekstremt hurtig FPGA 
(feltprogrammerbar Gate Ar-
ray) hvilket giver en sikker og 
energibesparende styring af 
induktionsvarmen.
I praksis betyder det, at maski-
nen altid justerer sig selv til at 
levere nøjagtigt det indstillede 
output, mens den samtidigt 
forbruger så lidt strøm som 
muligt.

Teknologien i JOSAMs induk-
tionsvarmere og gør dem 
ekstremt effektive og energi-
besparende. Derfor er Josam 
miljømæssigt førende indenfor 
induktionsvarmerteknologien.

USB-forbindelsen forenkler 
service og opgradering af soft-
waren. Platformen er fremtids-
sikret og opgraderbar da soft-
waren og hardwaren er indbyg-
get i separate moduler.

Automatisk afkøling i induk-
tionsvarmeren betyder at kø-
leren kun er aktiv, når der er 
behov for det. I modsætning til 
kontinuerligt kølende maskiner 
giver den automatiske styring 
af kølingen et lavere energifor-
brug og bedre og mindre stø-
jende arbejdsmiljø.
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