
D o m p e l e l e m e n t e n  I B C ,  t y p e  S U B  3 k W  e n  9 k W
Onze IBC dompelelementen type SUB, zijn ideaal voor het direct verwarmen van water en andere 
vloeistoffen in bijvoorbeeld een IBC-tank. Onze IBC dompelementen worden toegepast door schilders,  
bouwbedrijven, in de industrie en landbouw, laboratoria en verder overal waar ter plekke snel en veilig 
water opgewarmd moet worden.

  Hoog vermogen van 3kW en 9kW
  Temperatuurregeling 30-85°C en -bewaking 110°C
  Hoogwaardig corrosiebestendig Incoloy 825  

    verwarmingselement
  Geschikt voor gebruik in een IBC tank, vanwege lange 

    insteeklengte
  Kleine diameter, dus past vrijwel overal in.

Dompelaar industriële uitvoering, voor het snel 
verwarmen van (vervuild) water. De temperatuur wordt 
geregeld door een instelbare capillairthermostaat van 
30-85°C en heeft een temperatuurbewaking 110°C 
met handreset. Het verwarmingselement is van 
het hoogwaardige corrosiebestendige Incoloy 825. 
Deze uitvoering is ideaal voor het direct verwarmen 
van vloeistoffen in een IBC-tank. De maximale 
buitendiameter van het dompelelement is ø130 
(3kW) en ø140mm (9kW). De dompelaar kan worden 
gebruikt bij een vloeistofniveau van slechts 200mm.
De dompelaar is voorzien van een G11/2” wartel en 
contramoer, waarmee het element in een U-vormig gat 
kan worden bevestigd.

Uitvoeringen

artikelnr. type vermogen
(W)

spanning
(Vac)

insteek-
lengte
(mm)

min. vloei-
stofniveau

(mm)

diameter
(mm)

watt-
belasting
(W/cm2)

aansluit-
kabel
(mm)

101486   SUB3 3000 230 850 200 ø130 3,0 -
101599   SUB3K 3000 230 850 200 ø130 3,0 2000
101991   SUB9 9000 3x400 850 200 ø140 5,6 -
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Verwarmingselementen
Ruimteverwarming
Procesverwarming
Explosieveilige verwarming
Vloerverwarming
Opritverwarming
Tracing
Meet- & regelapparatuur

Overige productgroepen

Werking

3kW 9kW

ANDERE VLOEISTOFFEN VERWARMEN DAN WATER, NEEM DAN CONTACT OP MET ENON!


