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Akcesoria:

- Do przyspieszenia i optymalizacji
ogrzewania zalecamy zastosować wieko
izolacyjne IBC (sprzedawane osobno). Wieko
można łatwo przymocować do górnej części
pojemnika, co obniża utratę ciepła.

- Pokrywa wodoszczelna PVC chroni pojemnik
IBC przed wodą, jej wymiary umożliwiają
jednoczesne użycie z płaszczem grzewczym.

- Nylonowy płaszcz izolacyjny lepiej utrzymuje
ciepło substancji w pojemniku. Wraz
z płaszczem grzewczym czyni ogrzewanie
pojemnika IBC skuteczniejszym.

Wieko izolacyjne. 
Typ: 7541

Pokrywa wodoszczelna PVC.
Typ: 7542

Nylonowy płaszcz izolacyjny.
Typ: 7543

Typ: 7538

Typ: 7539 Typ: 7540

Pojemnik na materiały łatwopalne 1000 l 
- Trwała stalowa konstrukcja, zabezpieczona antykorozyjnie.

- Wewnętrzny pojemnik z odpornego PE-HD
umożliwia kontrolę ilości płynu, podziałka co 100 litrów.

- Wysoka żywotność dzięki nowemu wariantowi palety i stalowej konstrukcji.

- Prosta i bezpieczna eksploatacja przy pomocy zaworu kulowego.

- Możliwość plombowania i ustawiania w warstwy.

Zastosowanie:

- Transport niebezpiecznych substancji wg ADR/ RID.

- Przechowywanie substancji o temp. samozapłonu 
poniżej 55 °C.

- Stosowany w strefach wybuchu kat. 1 i 2.

Płaszcze grzewcze do pojemników IBC
- Większość materiałów w zwykłej temperaturze ma wysoką lepkość i ich usuwanie

z pojemnika IBC jest trudne. Często pewna ilość cieczy pozostaje w pojemniku, co
powoduje marnowanie surowca.

- Płaszcz grzewczy do pojemnika IBC jest więc idealnym rozwiązaniem dla szybkiego
i skutecznego ogrzania cieczy i materiałów. Pod wpływem ogrzewania obniża się gęstość
substancji i opróżnienie staje się łatwiejsze.

- Płaszcz grzewczy do pojemnika IBC może być wyposażony w jeden, dwa lub trzy
termostaty cyfrowe. Wszystkie termostaty można ustawić w zakresie temperatur od 0 do
90°C. Zapewnia bardzo szybkie i bezpieczne ogrzanie cieczy i utrzymanie pożądanej
lepkości zawartości pojemnika.

- Konstrukcja płaszczy grzewczych do pojemników IBC jest zaprojektowana
z uwzględnieniem wymagań niskiej masy, wysokiej trwałości i wytrzymałości. Przy pomocy
klamer do szybkiego mocowania można założyć płaszcz na niemal każdy pojemnik IBC.

- Płaszcze nadają do ogrzewania różnych cieczy, np. wody, żywic, olejów, oleju napędowego
i wielu innych.

Specyfikacja techniczna:
Wykonany z poliestru
Silikonowa spirala izolacyjna nawinięta na element oporowy
Regulowane klamry do szybkiego montażu i demontażu
Przewód zasilający o długości 3 m bez wtyczki

Użyteczne na ciecze 

I., II., III.
, IV. stopnia palności.

TYP NAZWA
POJEMNOŚĆ

(l) 
NOŚNOŚĆ

(kg) 
MASA WŁ.

(kg)
WYMIARY

(mm)
NR ATESTU

CENA
(zł)

4300 Pojemnik na materiały łatwopalne 1000 l 1000 2000 72 1000 x 1200 x 1170 UN/31/HA1/Y 1 003,00

POJEMNIK NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE
PŁASZCZE GRZEWCZE DO POJEMNIKÓW IBC

TYP OPIS
WYMIARY

(mm)
NAPIĘCIE

(V)
MOC
(W)

CENA
(zł)

7538 Płaszcz grzewczy do IBC z jednym termostatem 4400 x 1000 230 1300 6 481,00
7539 Płaszcz grzewczy do IBC z dwoma termostatami 4400 x 1000 230 2 x 1000 6 999,00
7540 Płaszcz grzewczy do IBC z trzema termostatami 4400 x 1000 230 3 x 1000 9 749,00
7541 Wieko izolacyjne 4400 x 1000 - - 1 050,00
7542 Pokrywa wodoszczelna PVC 4400 x 1000 - - 1 365,00
7543 Nylonowy płaszcz izolacyjny 4400 x 1000 - - 1 701,00
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