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Aquecedores de IBC  
 
Principais destaques do Produto 
 

ü  Projetado para tanques de IBC 
enjaulados, em plástico ou 
metal.  

ü  Manta envolvente, com design 
que permite que você aqueça 
um tanque de IBC pelo lado 
de fora. 

ü  Não contamina nem queima 
seu produto. 

ü  Duas zonas de calor, que permitem ajustar a saída do 
aquecedor, quando diminuem os níveis de conteúdo do 
tanque. 

ü  Perfeito para tanques de plástico. O 
Calor não queima a superfície. 

ü  Aquece IBC em grade de metal 
com facilidade. 

ü  Controle de temperatura fácil e 
ajustável. 

ü  Protege o conteúdo e a superfície 
do tanque contra dano de calor, e 
reset manual para redefinir os 
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termostatos, com limitação de alta segurança. 

ü  Servem em vários tipos de tamanhos com cintas de nylon e 
fivelas ajustáveis. 

ü  Inclui Plug padrão para fácil conexão elétrica. 
 
Especificações: 
 

ü  Sistema Plug & Play com cobertura 
total. 

ü  Servem e quaisquer tamanhos de 
tanques, de 1016mm x 1016mm a 1219mm a 1219mm. 

ü  Três tamanhos padrões de altura: 914mm, 1067mm e 1220mm. 
ü  Duas zonas separadas de calor, superior e inferior. 
ü  Termostato ajustável: 10˚C a 71˚C ou termostato digital. 
ü  Sistema de Reset de alta segurança configurado a 91˚C, para 

cada zona de calor. 
ü  Método de encaixe: cintas de nylon com fivelas ajustáveis (duas 

no topo do tanque e três envolvendo o tanque). 
ü  Material em tecido impregnado em silicone interna e 

externamente, e em tecido em nylon Dupont® resistente a 
rasgos. 

ü  Isolação em Fiberglass de 6mm  
ü  Orifício para torneira 
ü  Sistema de aterramento para sua segurança 
ü  Voltagem única 110v ou 220v 
ü  Potência total: 110v = 1440watts, 220v = 2300watts. 
ü  Cabo de energia com 1.8 metros de comprimento padrão e 

Plug de 3 pinos. 
ü  Tampa superior de cobertura (reduz  a perda de calor e acelera 

o aquecimento) opcional.  
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Informação para compras:  
 

ü  O modelo de 220v e a tampa isoladora superior são fortemente 
recomendados para aplicações que envolvam aquecimento e 
derretimento, devido aos maiores requisitos de potência.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altura   Perímetro   Perímetro   Potência   Potência   Peso   Código   Código  

em  mm   em  mm   Máximo   Total  110v   Total  220v   em  KG  
Produto  
110v  

Produto  
220v  

1067   4064   4877   700   2300   18  
  HRJI777-‐BN-‐
3-‐1  

  HRJI777-‐BN-‐
3-‐2  

1220   4064   4877   700   2300   21  
  HRJI777-‐BN-‐
3-‐1-‐A  

  HRJI777-‐BN-‐
3-‐2-‐A  

 
Outros tamanhos e designs disponíveis. 
Consulte-nos para maiores informações. 

 www.higher.com.br 
 Telefone: (12) 3931-3511 
 E-mail: hot@higher.com.br 


