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Fagyvédelmi fűtőkábel termosztáttal 

 

Beltéren használható csatlakozó dugóval felszerelt termosztáttal. Igény szerint hosszabbítható, külön 

termosztátra köthető. Kültéren csak IP védett dobozba elhelyezve használatos. 

 

Műszaki adatok: 
Kábel típusa:   Fagyvédelmi fűtőkábel 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m 
Kábel vastagsága:  1 mm 
Kábel szélessége:  7 mm 
Hálózati feszültség: 230 V   
Teljesítmény: 11W/m +-10%  
Fűtőszál szigetelés: THP 
Külső burkolatszigetelés: THP  
Max. üzemi hőmérséet: + 65 ֯ C 
Termosztát kapcsolása: +3 - +8  ֯C között 
 
 
 

Telepítés: 
 

 
1. Biztonsági figyelmeztetés: 

 
Áramütés és elektromos tűz kialakulásának veszélye! 
A rendszer szakszerűtlen telepítése személyi sérüléssel és anyagi károkkal is járó áramütést és 
elektromos tüzet okozhat! 
Kizárólag elektromos fűtőkábelek vezérlésére alkalmas termosztátot használjon,ha szükséges. 
A termék telepítését bízza olyan elektromos szakemberre, aki tisztában van a rendszer helyes 
méretezésével, telepítésével, üzembe helyezésével és működtetésével , ismeri a rendszer 
sajátosságait. 
A telepítés kizárólag a helyi törvényi rendelkezések betartása mellett végezhető. Amennyiben nincs 
tisztában a vonatkozó rendelkezésekkel bízza  a telepítést a szakemberre. 
Ne vágja le és rövidítse le a gyári méreteit! A kábel rövidítése és levágása tilos! 
Kizárólag vízvezeték csövek külső burkolatára használható, merülő vízben ne használja! 
 
 
A rendszer biztonsága és rendeltetésszerű üzemelése a gondos tervezés, kivitelezés és ellenőrzés 
függvénye. A termék nem rendeltetésszerű használata és telepítése a fűtőkábel és alkatrészeinek 
sérüléseit okozhatja, valamint tűz és balesetveszélyt idézhet elő. Tartsa be a leírt utasításokat, 
biztosítva a megbízható működést. 

 
 

2. Szükséges szerszámok, kiegészítők 
 
Olló 
Kés 
Blankoló eszköz 
Mérőszalag 
Fogó 
Gyorskötöző 
Szigetelőszalag 
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3. Fűtőkábel elhelyezése 
 
Vízcsőre feltekerve 
Szükség esetén több ponton rögzítve  
Csőhéj szigeteléssel szigetelve 
 
 

 

 

4. Tiszítása 

 

Száraz ruhával 
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