
MANTAS PARA AQUECIMENTO DE BIDÕES 
PARA PRODUTOS ALIMENTARES E FARMACÊUTICOS 

Versão especialmente desenhada para “food and pharma” 

 Muito fáceis de instalar. 
 Para proteção contra congelamento e abaixamento de viscosidade. 
 Controle digital da temperatura com função temporizadora 
 Controle de temperatura até 90°C. 
 Compatível com qualquer bidão de aço normalizado. 
 Alta qualidade e longa durabilidade 
 Fabricados com materiais especiais à base ou revestidos de silicone de modo a não 

permitir o crescimento bacteriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO 

 

As mantas de aquecimento são ideais sempre que se deseje manter o produto a 
temperatura constante, seja por necessidades de estabilidade, manutenção de 
viscosidade adequada e trabalhável, impedimento de precipitações ou simplesmente 
para impedir que o produto congele ou cristalize. 

Equipadas com um termostato digital de muito fácil utilização, com gamas de 
aquecimento entre 0 e 120°C. 

São de alta qualidade, duráveis, leves, com fitas e fechos de fixação de utilização 
intuitiva e fácil. 

Material durável, resistente e ajustável ao perímetro do tambor, facilitando a sua 
deslocação 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 Tecido exterior em fibra de vidro revestida a silicone 
 Manta isoladora em filamento de vidro. 
 Elementos resistivos revestido a silicone 
 Fechos ajustáveis e fáceis de abrir 
 Tamanho standard: bidão de 200 litros 
 Cabo de de 3 m 
 Termostato(s) digitais de 0-120° 
 Proteção IP54 . 
 Tempo de aquecimento: 24h (200 Litros água de +15ºC a +80ºC com manta 

integral de 1200W) 

UTILIZAÇÕES COMUNS 

 

RODUTOS DISPONÍVEIS: 

KU12746– Manta de aquecimento para produtos alimentares e farmacêuticos com 
controlo digital (0°C - 120°C) para bidões de 200 l. 230 V – 1200 W (uma só xzona 
de aquecimento – não representado na foto) 
Dimensões: 1990 x 800 mm. Cor: branco 

KU121208DT - Manta de aquecimento para produtos farmacêuticos e alimentares. 
Com duas zonas de aquecimento com controlos de temperatura separados (0 a 
120°C) Para bidões de 200 l. 230 V – 2 x 600 W 
Dimensões: 1990 x 800 mm 
 

.KU151921F - Tampa isoladora para bidão de 200 l). Cor branca 
Dimensões:  600x 100 mm 
 600 x 100 mm 

 
  

Outros produtos relacionados : bombas tubulares para trasfega de bidão, 
incluindo próprias para produtos viscosos. Agitadores para bidões. Bacias de 
retenção. 
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