
Va t v e r w a r m e r s  g e ï s o l e e r d

Deze vatverwarmer hebben we standaard voor vaten van 25, 50, 105 en als meest toegepast 200ltr 
vaten. Ze zijn speciaal gefabriceerd voor kunststof vaten, maar kunnen verder om elk type vat worden 
gebruikt waarin vloeistoffen dienen te worden verwarmd. Deze vatverwarmer is met name geschikt 
voor het verwarmen, op temperatuur houden of verlagen van de viscositeit van: vetten, olie-achtige 
vloeistoffen, voedingsvloeistoffen, chemicaliën en zepen.

Constructie

Technische gegevens
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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. vaten (met name kunststof)
Chemisch bestendig, teflon gecoate polyester geïsoleerde mantel
Eenvoudige bevestiging met snelsluiters
Regelbare capillairthermostaat -5...+40°C of 0...+90°C
Dubbel geïsoleerd, IP40

Het verwarmingselement is in een waterbestendige, 
teflon gecoate polyester geïsoleerde mantel genaaid.  
De vatverwarmer is voorzien van een temperatuur-
regeling met een regelbare capillairthermostaat  
-5...+40°C of 0...+90°C, ingebouwd in een aansluithuis 
dat is voorzien van 3m kabel. Aan de isolatiemantel 
zitten twee stevige banden gestikt voorzien van plastic 
snelsluitingen.
De 1200W uitvoering is alleen voor stalen vaten. Er is 
ook een hoog temperatuurversie +20...+220°C voor 
stalen vaten.

: 230Vac
: -5...+40°C of 0...+90°C
: kunststof met led “power” en  
  “load”  en thermostaatknop
: L=3000mm (geen steker)
: verstelbare kunststof snel-
  sluiting
: Dubbelgeïsoleerd, IP40

    Aansluitspanning
   Temperatuurregeling
    Aansluithuis

    
    Aansluitkabel
    Bevestiging

    Bescherming

De vatverwarmers zijn CE 
gemarkeerd conform de 
laagspanningsrichtlijn en de 
elektromagnetische compatibi-
liteit richtlijn.

Uitvoeringen

Thermostaat

artikelnr.
A / B

vermogen afmetingen vat

100460/100461 200 W 400x1020 mm 25 l
100462/100463 250 W 460x1250 mm 50 l
100464/100465 400 W 370x1650 mm 105 l
100466/100467 450 W 450x1950 mm 200 l
            /100651 1200 W 800x1950 mm 200 l

voorzien van thermostaat A) -5...+40°C of B) 0...+90°C


