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Tartozékok:

- Gyorsabb és optimálisabb fűtési
teljesítményhez javasoljuk szigetelő fedlap
használatát (külön vásárolható).

- A fedlap könnyedén illeszkedik az edényhez,
így kevesebb lesz a hőveszteség.

- A PVC vízálló burkolat mérete lehetővé teszi
a fűtőköpennyel való egyidejű használatot.

- A Nylon jó szigetelést biztosít, a folyadék
tarja a hőmérsékletet. Együtt is használható
a fűtőköpennyel. Szigetelő fedlap. 

7541 típus
Vízálló PVC burkolat.

7542 típus
Nylon szigetelő burkolat.

7543 típus

7538 típus

7539 típus 7540 típus

Konténer gyúlékony anyagra 1000 l 
- Korrózióellenes védelemmel ellátott megerősített acélszerkezet. 

- A belső edény PE-HD-ből készül, átlátszó oldalfalon 
100 l-ként leolvasható a folyadék szintje. 

- Acélszerkezetnek, valamint raklapnak köszönhető a hosszú élettartam.

- Egyszerűen és biztonságosan kezelhető a kieresztő szelep segítségével.

- Plombázható, kazlazható.

Használat:

Veszélyes anyagokra vonatkozó nemzetközi előírásoknak felel meg - ADR/RID.

55 °C gyulladási pont alatti gyúlékony anyagok tárolására alkalmas.

I. és II..robbanásveszélyes környeztben alkalmazható.

Műanyag fűtőköpeny IBC konténerre
- Normál hőmérsékleten a nagy viszkozitású anyagokat nehéz kiüríteni az IBC tartályból.

Gyakran marad folyadék a tartály alján, mely pazarláshoz vezet.

- A fűtőköpeny ideális, hatékony megoldást jelent, a folyadékok felmelegítésére,kevésbé
lesz sűrű, könnyebb a kiürítés.

- A köpeny ellátható egy, két, vagy három digitális termosztáttal, melyek 0–90 C°-hőmérséklet
tartományba állíthatóak be. Gyors és biztonságos megoldás a tartályban lévő folyadék
viszkozitásának megtartásában.

- Jellemzői: alacsony súly, tartósság és nagy ellenálló képesség.

- Alkamas víz, gyanta, olaj, diesel, vazelin, zsírok, vaxok, vajak és más anyagok melegítésére.

Műszaki specifikációk:
Poliészter alapanyag
Szilikon szigetelésű spirális tekercsek, IP40
Állítható pántok, gyors és könnyű össze-és szétszerelés
3 m hosszú tápkábel, csatlakozó dugalj nélkül

I., II., III.,
 IV. tűzveszélyességi osztályba

tartozó folyadékokra alkalmas

TÍPUS NÉV
TÉRFOGAT

(l) 
TEHERBÍRÁS

(kg)
SAJÁT SÚLY

(kg)
MÉRETEK

(mm)
VIZSGÁLATI

BIZONYLAT SZÁMA
ÁR
(Ft)

4300 Konténer gyúlékony anyagra 1000 l 1000 2000 72 1000 x 1200 x 1170 UN/31/HA1/Y 84 700,-

HULLADÉKTÁROLÓK GYÚLÉKONY HULLADÉKRA
MŰANYAG FŰTŐKÖPENY IBC KONTÉNERRE

TÍPUS LEÍRÁS
MÉRET
(mm)

FESZÜLTSÉG
(V)

TELJESÍTMÉNY
(W)

ÁR
(Ft)

7538 Fűtőköpeny egy termosztáttal 4400 x 1000 230 1300 537 800,-
7539 Fűtőköpeny két termosztáttal 4400 x 1000 230 2 x 1000 580 800,-
7540 Fűtőköpeny három termosztáttal 4400 x 1000 230 3 x 1000 809 000,-
7541 Szigetelő fedlap 1200 x 1000 x 100 - - 87 200,-
7542 Vízálló PVC burkolat 1000 x 1200 x 1000 - - 113 300,-
7543 Nylon szigetelő burkolat 4400 x 1000 - - 141 200,-
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