Vatverwarmer digitale thermostaat 90°C
De vatverwarmer is gebouwd als een verwarmingsmanchet/warmtedeken en wordt gemaakt van teflon-behandelde polyester
met geïntegreerde isolatie en ingenaaide verwarmingskabel als warmtebron. De vatverwarmer wordt gemonteerd met
snelkoppelingen die zorgen voor het eenvoudig monteren en verwijderen van de verwarming.

De verwarmingsmanchet is uitgerust met een digitale regelaar 0-90°C die een hoge nauwkeurigheid geeft en gemakkelijk te
hanteren is. De regelaar geeft een goede temperatuurprecisie en bevat functies zoals timer en opvoerfunctionaliteit. De display
laat de actuele temperatuur zien en kan ingesteld worden voor Celsius- en Fahrenheit-graden.

Deze vatverwarmer wordt gebruikt voor industriële verwarming en warm houden van water, vetten, boter, vaseline, oliën, diesel,
smeeroliën, verbrandingsoliën en andere industriële vloeistoffen die worden opgeslagen in stalen vaten.

Als accessoire hebben we isolatiedeksels in ons standaardsortiment

Technische specificatie
Verwarmingsmanchet van teflon-behandeld polyester
Ingebouwde isolatie van polyester
Aansluitspanning 230V of 110V
Digital regelaar 0-90°C (0-40°C beschikbaar als een optie)
• Timerfunctie
• Opvoerfunctie
Klasse IP40 (IP54 beschikbaar als een optie)
Instelbare snelkoppelingen
Drie meter aansluitkabel

Standaardsortiment
Artikelnummer

Afmetingen

Vermogen

Spanning

Vatdiameter

Vatmaten

30-9856

1200 x 400mm

225W

230V

ø344 tot ø382mm

25 tot 30 liter

30-9856A

1200 x 400mm

240W

110V

ø344 tot ø382mm

25 tot 30 liter

30-9857

1330 x 460mm

300W

230V

ø385 tot ø424mm

50 tot 60 liter

30-9857A

1330 x 460mm

300W

110V

ø385 tot ø424mm

50 tot 60 liter

30-9856B

1650 x 370mm

400W

230V

ø487 tot ø525mm

105 liter

30-9856C

1650 x 370mm

400W

110V

ø487 tot ø525mm

105 liter

30-9859

1990 x 450mm

530W

230V

ø592 tot ø634mm

200 liter

30-9859A

1990 x 450mm

530W

110V

ø592 tot ø634mm

200 liter

30-9858

1900 x 800mm

1200W

230V

ø592 tot ø634mm

200 liter

30-9858A

1900 x 800mm

1200W

110V

ø592 tot ø634mm

200 liter
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