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ESCALFADORS PER A BIDONS
MODEL HSHP D’ALTA TEMPERATURA

Model Per a Bidó Dimensions Regulació W a 230V Diametre mm*

HSHP 200/1800 200 / 210 litres 1950 x 850 mm
Termostat    20 a  220 ºC  
                  o   0 a 120 ºC
                  o   0  a 90 ºC

1800 573 a 611

Material PTFE: 
Declaració reglamentària per als teixits revestits utilitzats en contacte amb aliments, disponible sota petició.
El material de PTFE està dissenyat per al seu ús amb tots els aliments, sigui el que sigui el temps de contacte i condicions 
de temperatura, sempre que no excedeixi la temperatura màxima de funcionament esmentats en cada fulla de dades.

Reglamentació CEE:         UE 10/211
Regulació de la US FDA:  21 CFR 177 1550

* Mínim a Màxim 
Els diàmetres indicats no garanteixen un ajust perfecte. Si s’ajusta al diàmetre major les vores de la jaqueta poden no tocar. El 
diàmetre òptim està a mig camí entre els dos diàmetres indicats.

INSTRUCCIONS DE MUNTATGE I UTILITZACIÓ
• Verifi car la temperatura màxima a la que es pot escalfar el fl uid.
• No tapar hermèticament el bidó. L’escalfament del fl uid amb el bidó tancat pot provocar un augment  de la pressió en el seu
  interior. 
  Si aquesta circumstància no és possible, es recomana col·locar un presostat que limiti la pressió a l’interior del bidó. 
• El calefactor no ha d’estar connectat durant el període d’ompliment, o si el bidó està buit, o durant la seva   instal·lació o 
  desinstal·lació del mateix.

El material PTFE amb que està fabricat, compleix les normes de regulació de la UE i els 
USA sobre el seu ús amb productes alimentaris
Alts nivells de resistencia a productes químics i agressius
Solució senzilla i neta, d’escalfament
Escalfador molt lleuger, degut als materials emprats
Potència estàndard 1800W a 230V
Sota demanda, altres potències i zona dúal d’escalfament
Model estàndard per a bidons de 200litres. Altres grandàries baix comanda

Funda exterior Fibra de vidre recoberta de PTFE
Aïllament Manta de fi bra de vidre
Element o calefactor Fil resistiu en espiral amb aïllament de silicona
Control Termòstat ajustable  de 0-90°C, 0-120°C,  o  20-220°C 
Connexió Cable 4 Metres HO7RN-F
Fixació Cintes  de polièster d’alta temperatura amb sivelles ajustables 

d’alliberament ràpid


