Tavič vosku vč. tepelné izolace a opláštění
Vážení včelaři,
i v letošním roce můžete čerpat dotace na pořízení taviče vosku.
Rádi Vám pomůžeme s vyřízením dotací.
Bližší informace na telefonních číslech 777 718 632 nebo 596 340 353.
Tavič vosku je zařízení k tavení převážně včelařského vosku - tj. získávání realtivně
čistého vosku ze včelích pláství tavením a následnou filtrací. Je určen zejména pro
včelaře s maximálně 40 včelstvy, pro stacionární zabudování v dosahu elektrické
přípojky 230V. Skládá se z dvouplášťové nádoby s topnou spirálou, tavícího koše,
víka a šroubu s lisovacím talířem. Svou konstrukcí je určen pro objem do 10l vosku
v tavném koši. Tavný koš naplněný voskem je rozehříván vodním médiem (cca 80 °C)
v plášti varné nádoby za pomocí topné spirály. Samotný vosk v tekutém stavu je pak
prolisován lisovacím šroubem přes předem vložený plátěnný vak. Následně je již čistý
vosk stáčen skrze odtokovou rouru do přiložené sběrné nádoby.

Přednosti
1. Doživotní záruka na použité materiály, které jsou voleny tak, aby splňovaly
nároky vyplývající z norem Evropské unie pro výrobky určené k použití
v potravinářkém průmyslu. Nevstahuje se na elektro součástky (1 rok).
2. Relativně lehká konstrukce, snadný převoz osobním automobilem,
nenáročnost na prostor při mimosezónním uskladnění.
3. Snadné čistění díky bezzáhybovému provedení (hladké spoje).
4. Výtokové hrdlo umístěné ve dně pro bezezbytkové vyprázdňování
5. Regulace výkonu pro použití v el. rozvodech s nízkou proudovou ochranou.
6. Moderní design.

Technické údaje
Jmenovitý příkon
Napětí
Frekvence
Krytí
Rozměry v provozním stavu
Průměr topného hrnce
Průměr tavného koše
Teplota tavení
Maximální množství vosku
Maximální objem vody
Hmotnost
Délka přívodního kabelu

3000 W
230 V
50 Hz
IP 20
330x330x750 mm
310 mm
210 mm
80 °C
10 l
17 l
35 kg
4,5 m

Výrobce
Klimaprodukt, a.s.
Pro informaci a objednávky použijte e-mail medomet@klimaprodukt.cz nebo na čísle 777 718 632.
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