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   CASA DAS 
ESISTÊNCIAS 

DESCRISTALIZADOR DE MEL 

 

aplicações 
 apicultura 

 
modelos 

   750 x Ø250 - 250W 
   850 x Ø350 - 300W  
   950 x Ø350 - 400W 
 1050 x Ø400 - 750W 

 

 
detalhes 

 os equipamentos para descristalização do mel, foram concebidos com 
o intuito de ajudar a efetuar a liquidificação do mel 

 devido à sua baixa potência de aquecimento, e ao controle da 
temperatura, a resistência deste equipamento pode estar em contacto 
direto com o mel sem que este sofra qualquer tipo de deterioração 

 

referência potência tensão altura Ø aranha 
CRM750 250 W 230 V 750 mm 250 mm 
CRM850 350 W 230 V 850 mm 350 mm 
CRM950 450 W 230 V 950 mm 350 mm 
CRM1050 750 W 230 V 1050 mm 400 mm 

 

Princípio de funcionamento: 
1. A aranha de aquecimento deve ser colocada no 

topo do bidão com o mel, depois de previamente 
retirada a tampa do bidão 

2. Conectar o sistema à tensão da rede e 
seguidamente regular o termóstato para a 
temperatura desejada 

3. Deixar o equipamento descer calmamente pelo 
mel, NUNCA FORÇAR A INTRODUÇÃO DA 
ARANHA NO MEL 

4. Retirar o sistema, com cuidado, limpando o mel 
que se acumulou na resistência e na haste 

 Equipamento composto por três partes: 
 Caixa de controlo: interruptor ON/OFF; 

termóstato de bolbo; 2 sinalizadores; cabo 
de ligação com 1 metro e linha de terra 

 Haste de suporte: haste em aço inox com 
um comprimento de 1 metro 

 Aranha de aquecimento: constituída por 
duas resistências formando um círculo mais 
o bolbo do termóstato para leitura da 
temperatura 

 

Cuidados a ter com o equipamento: equipamento elétrico preparado para ser utilizado à tensão de 230 V; 
nunca lavar com jatos de água; não utilizar para limpeza produtos químicos ou agressivos ao aço AISI316 


