
    

 
PK Produkter AB – Industriell miljösäkerhet 

Snickarvägen 1B, 132 38 SALTSJÖ-BOO 
Tel 010-129 40 00 • info@pk-produkter.se • www.pk-produkter.se 

 

 

Installation och användning 
av värmemantel  
 

PK Produkters värmemantel är designade för industriellt bruk och bör 
endast installeras av behöriga personer.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Installation 

 

Säkerställ att lämpliga överbelastningsskydd och läckageströmsskydd (RCD) är 

installerad enligt de kraft- och strömspecifikationer som finns angivna på den 

tillhandahållna värmemanteln. (Se individuellt märke på värmemanteln för kraft- och 

strömspecifikationer). 

 

Vira manteln runt behållaren som skall värmas upp och justera de fästande remmarna 

tills värmemanteln är fast åtspänt utan att för den delen överspänna manteln.  

Manteln bör vara fullt utspänt och inte innefatta några veck eller vara ihop pressat av 

eventuella förhinder.  

 

Koppla inte in manteln till en strömkälla innan den är färdigmonterad och fastsatt på 

behållaren. Koppla alltid ur strömkällan före borttagande av manteln från behållaren. 

Eventuellt misslyckande av urkoppling innan borttagning kan leda till skador på 

värmemanteln. 

 

 

Termostat 

 

Beroende på vilken typ av mantel som används, kommer värmemanteln att ha en 

termostat monterad med antingen fast eller justerbar temperatur. I fallet då IBC-manteln 

används, finns det 2 termostater fastmonterade. 

Termostaten är inte menad att leverera en precis temperaturkontroll. Värdena som anges 

av de justerbara termostaterna bör endast användas som riktlinjer för den faktiska 

temperaturen av det omslutna behållaren. 
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För användning 

 

Innan påslagning bör det kontrolleras med tillverkaren/leverantören att det är ofarligt att 

värma upp föremålet/materialet till den angivna temperaturen. När värmemanteln 

används för första gången på ett nytt material är det rekommenderat att övervaka 

processen.  

 

Omsorg bör iakttas, både under och efter uppvärmning, när man handskas både med 

värmemanteln och behållaren. Försäkra dig om att behållaren är ventilerad för att 

förhindra att internt tryck byggs upp. 

 

Fordralen är inte lämpliga för användning i situationer där de kan bli utsatta för 

aggressiva kemikalier eller fukt. 

 

 

Underhåll 

 

Innan användning bör det yttersta materialet hos värmemanteln kontrolleras. Kontrollera 

även elskåpet och strömförsörjningskabeln för att säkerställa att de ej är skadade.  

Kontakta PK Produkter eller en lokal distributör om du märker någon skada innan 

användning. 

 

Använd ej manteln om den är skadad. Försök ej reparera eventuella skador på plats.  
 

 

 EU- Deklaration av överrensstämmelse  

 

Härmed deklareras att PK Produkters värmemantel producerad av Kuhlman Electro-Heat 

A/S, Danmark, överrensstämmelse med de deklarationer i RÅDETS DIREKTIV som 

behandlar gemensamma tillvägagångssätt av ’the member states legislation on machines 

(2006/42/EF, article 1)’. 

 

PK Produkters värmemantel är gjorda för att värma fat och behållare. 

Fortsättningsvis är produkten underställd följande standard i enlighet med nedanstående 

skrivelser:  

Labour inspection declaration BEK nr 612 från 25. Juni 2008 

Declaration on design of technical devices. 

 

 

 

 

 

 


