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Fagyvédelmi fűtőkábel

Fagyvédelmi fűtőkábel termosztáttal

Beltéren használható csatlakozó dugóval felszerelt termosztáttal. Igény szerint hosszabbítható, külön
ter osztátra köthető. Kültére sak IP védett do oz a elhel ezve hasz álatos.

Műszaki adatok:
Kábel típusa:
Kábel vastagsága:
Kábel szélessége:
Hálózati feszültség:
Teljesítmény:
Fűtőszál szigetelés:
Külső urkolatszigetelés:
Ma . üze i hő érséet:
Termosztát kapcsolása:

Fag védel i fűtőká el 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m
1 mm
7 mm
230 V
11W/m +-10%
THP
THP
+ 65 ֯ C
+3 - +8 ֯C között

Telepítés:

1.

Biztonsági figyelmeztetés:
Ára ütés és elektro os tűz kialakulásá ak veszél e!
A re dszer szakszerűtle telepítése sze él i sérüléssel és a agi károkkal is járó ára ütést és
elektromos tüzet okozhat!
Kizárólag elektro os fűtőká elek vezérlésére alkalmas termosztátot használjon,ha szükséges.
A termék telepítését bízza olyan elektromos szakemberre, aki tisztában van a rendszer helyes
éretezésével, telepítésével, üze e hel ezésével és
űködtetésével , is eri a re dszer
sajátosságait.
A telepítés kizárólag a hel i törvé i re delkezések etartása ellett végezhető. A e
i e i s
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 sövek külső urkolatára hasz álható, erülő víz e e hasz álja!
A re dszer izto sága és re deltetésszerű üze elése a go dos tervezés, kivitelezés és elle őrzés
függvé e. A ter ék e re deltetésszerű hasz álata és telepítése a fűtőká el és alkatrészeinek
sérüléseit okozhatja, vala i t tűz és alesetveszél t idézhet elő. Tartsa e a leírt utasításokat,
iztosítva a eg ízható űködést.

2.

Szükséges szerszámok, kiegészítők
Olló
Kés
Blankoló eszköz
Mérőszalag
Fogó
G orskötöző
Szigetelőszalag
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3.

Fűtőkábel elhelyezése
Víz sőre feltekerve
Szükség esetén több ponton rögzítve
Csőhéj szigeteléssel szigetelve

4.

Tiszítása
Száraz ruhával
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