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Manta de Aquecimento para Bidões 25L, 50L e 100L

Para o aquecimento de bidões 25L,
50L e 100L a Casa das Resistências
proporciona aos seus clientes as
mantas de aquecimento flexiveis de
facil aplicação e ajustaveis:
Standard, HiHeat e Alta Potência.
A gama padrão - HJ
• Ideal para aquecimento suave e manter uma temperatura até cerca de 40-45 ° C.
• Poliuretano revestido de nylon negro é utilizado em ambos os lados do revestimento (interior e exterior)
para assegurar a máxima resistência ao desgaste.
• Cosido na totaliadde a poliéster proporciona isolamento perfeito.
A gama HiHeat - HH
• Proporciona um aumento na potência para aplicações que necessitam de uma velocidade mais rápida de
aquecimento até aproximadamente 60-70 ° C.
• Tecido de nylon negro para a camada exterior.
• Revestido com silicone para alta temperatura e camada interior de tecido de vidro.
• Aumentado do isolamanto é proporcionado por manta de fibra de vidro no interior.
A gama de alta potência - HP
• Potência máxima e isolamento máximo.
• Fabricado para alta temperatura, resistente quimicamente e fibra de vidro com silicone de alta
temperatura usado em ambos os lados do revestimento para prolongar a vida do produto em aplicações
mais exigentes.
• Manta de fibra de vido de alta densidade é usada como isolante para proporcionar uma utilização segura
e eficiente, mesmo em altas temperaturas.
• 0-160 °C termostato disponível (para além do modelo HPD1)
Bidão
Dimensões manta
Referencia
Potência
HJA
200W
25L
870 – 1020mm
HHA
300W
HPA
460W

50L

1100 – 1250mm

HJB
HHB
HPB

250W
400W
650W

100L

1400 – 1650mm

HJC
HHC
HPC

400W
650W
1050W
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