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IBC flexibele verwarmingsmantels 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    
    

    

    
    

Rokoma biedt een uitgebreid pakket aan vat en IBC verwarmingsproducten,
welke worden toegepast in de procesindustrie. Onder andere Flexibele
verwarmingsmantels in een verscheidenheid aan afmetingen, materialen,
vermogens, en voltages.

Voor gebruikers van 1000 liter IBC’s en 270 gallon Totes voor bulk opslag
van vloeistoffen, bieden wij speciaal ontworpen flexibele
verwarmingsmantels welke voldoen aan de eisen en wensen van bijna iedere
toepassing.

Onze dubbel circuit”IBC2” verwarmingsmantel is ideaal daar waar
vloeistoffen zo snel en gelijkmatig als mogelijk moeten worden opgewarmd.
De twee hoogvermogen verwarmingscircuits bieden de mogelijkheid om de
boven en onderzijde onafhankelijk aan te sturen middels de geïntegreerde
thermostaten.
Een “Super hoogvermogen “IBC3” kan tevens worden geleverd.

IBC2 met als optie een geïsoleerd deksel

Sommige producten hebben verwarming nodig tegen winter vorst of vanwege
een lage viscositeit. De goedkopere “IBC1” met een enkel verwarmd circuit
is hier een goed prijstechnisch alternatief als de zeer korte opwarmtijden
van de “IBC2” niet noodzakelijk zijn.

Een standaard range met afmetingen passend op alle industrieel standaard
IBC containers ( een verstelbare lengte van 4060mm – 4310mm en 950mm
breed), en klantspecifieke afmetingen kunnen eenvoudig en snel voor u
worden gemaakt. Geïsoleerde IBC deksels zijn tevens beschikbaar om
warmte verlies tot een minimum te beperken. Deze worden geleverd met
een flap in het midden om toegang te krijgen tot de vulopening in het midden.

Voor de buitenzijde van de verwarmingsmantels wordt gebruik gemaakt van
waterbestendig nylon. De binnenlagen worden vervaardigd van gecoat
glasvezeldoek als bescherming tegen chemicaliën en zorgen voor langdurige
temperatuur bestendigheid. Een heavy duty waterproof PVC hoes is tevens
leverbaar voor extra bescherming voor gebruik buiten.

Specificaties:
Voeding:  230V of 110V. Een (IBC1) of twee (IBC2) circuits
Isolatie:   Elektrisch dubbel geïsoleerd
Voedingskabel:  5 meter, 2x1mm2,PVC geisoleerd, gegalvaniseerd stalen
  gevlochten ommanteling, per cicuit.
Regeling:  IBC2 standaard: 0 tot 90°C, IBC1 standaard: -5 tot 40°C
Materiaal:  Buitenzijde, eenzijdig hydrolyse bestendig, polyurthaan
  gecoat polyamide met een fluorcarbon afwerking.
  Basis weefsel Nylon 66.
  Binnenzijde, polyester gecoat glasvezel.
  Element: Siliconenrubber geïsoleerd weerstandsdraad
  IP waarde Ten minste IP4x
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IBC flexibele verwarmingsmantels (prestaties)  

 

 

 

De keuze van de juiste IBC verwarmingsmantel voor uw toepassing is afhankelijk van
meerdere factoren.
- het te warmen materiaal.
- opstart temperatuur en gewenste eind temperatuur.
- de tijd waarbinnen dit noodzakelijk is.
- de omgevings temperatuur. Staat de IBC binnen of buiten?
Wij helpen u graag verder om tot het juiste product voor uw toepassing te komen.

Het enkele verwarmingscircuit van de IBC-1 is ideaal voor winterse anti-vorst toepassingen.
De IBC-2 met het dubbele verwarmingscircuit maakt het mogelijk om vloeistoffen tot
hogere temperaturen te verwarmen.

Voor de meeste toepassingen verwarmd de IBC1 een volle container met een gemiddelde
van ongeveer 1°C per uur, een IBC2 verwarmd met ca. 1°C tot 3°C per uur met een
geisoleerde deksel.

Verwarmingsprestaties:
onderstaande grafiek toont een vergelijking bij het verwarmen van 1000L water.
Een geisoleerde deksel was geplaatst gedurende deze meting.

Bijna alle vloeistoffen warmen signifikant beter op dan water! Zie de onderstaande vergelijking.

Materiaal vergelijk:
Verwarmingssnelheden zijn sterk afhankelijk van
de eigenschappen van het op te warmen materiaal.
Deze grafiek laat het verschil zien bij het opwarmen
met een IBC1 met geisoleerde top (tot max 40°C
middels thermostaat) van een lichte olie en water.

De temperaturen zijn gemeten nidden in de IBC
op 550mm van de bodem.
inhoud water / lichte olie.
Verwarmingsmantel gelimiteerd op 40 graden C.


