
Va t v e r w a r m e r s  g e ï s o l e e r d  h o o g  t e m p e r a t u u r
Deze vatverwarmer hebben we voor stalen vaten van 25, 50, 105 en als meest toegepast 200ltr vaten. 
Ze zijn geschikt voor toepassingen waar hoge temperaturen zijn gewenst (tot 220°C).
Deze vatverwarmer is met name geschikt voor het smelten of verlagen van de viscositeit van produc-
ten, waarvoor een hoge temperatuur benodigd is.

Constructie

Technische gegevens

Enon “inspiring in heating”
Bijsterhuizen 3007a
6604 LP Wijchen
Tel. : 024-6455888
Email : inspire@enon.nl
Web : www.enon.nl

Verwarmingselementen
Ruimteverwarming
Procesverwarming
Explosieveilige verwarming
Vloerverwarming
Opritverwarming
Tracing
Meet- & regelapparatuur

Overige productgroepen

    T.b.v. 25, 50, 105 en 200 ltr. stalen vaten
    Hoge werktemperatuur
    Siliconen gecoate glasweefsel geïsoleerde mantel
    Eenvoudige bevestiging met snelsluiters
    Regelbare capillairthermostaat +20...+220°C
    Aansluitkabel 4m met stekker
    Dubbel geïsoleerd, IP40

De vatverwarmer heeft een dubbel geïsoleerd verwar-
mingselement die in een siliconen gecoate glasweefsel 
geïsoleerde mantel is genaaid.
De vatverwarmer is voorzien van een temperatuur-
regeling met een capillairthermostaat +20...+220°C, 
ingebouwd in een aansluithuis dat is voorzien van 3m 
kabel. Aan de isolatiemantel zitten twee stevige ban-
den gestikt voorzien van plastic snelsluitingen.

Bij een leeg vat, of tijdens het vullen dient de vat-
verwarmer buiten bedrijf te zijn, evenals indien de 
vatverwarmer niet om een vat zit. Toepassing alleen in 
een droge ruimte.

: 230Vac
: +20...+220°C
: kunststof met led “power” en  
  “load”  en thermostaatknop
: L=4000mm met stekker
: verstelbare kunststof snel-
  sluiting
: Dubbelgeïsoleerd, IP40

    Aansluitspanning
   Temperatuurregeling
    Aansluithuis

    
    Aansluitkabel
    Bevestiging

    Bescherming

De vatverwarmers zijn CE gemar-
keerd conform de laagspannings-
richtlijn en de elektromagnetische 
compatibiliteit richtlijn.

Uitvoeringen

Thermostaat

artikelnr. vermogen afmetingen vat
104598 1800W 800x1950 mm 200 l
101081 1200 W 800x1950 mm 200 l
101082 700 W 370x1650 mm 105 l
101083 450 W 460x1250 mm 50 l
101084 380 W 400x1020 mm 25 l

V2104


