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Benämning Längd

ETL värmekabel Löpmeter

ETL FrostGuard 2 m

ETL FrostGuard 4 m

ETL FrostGuard 6 m

ETL FrostGuard 8 m

ETL FrostGuard 10 m

ETL FrostGuard 13 m

ETL FrostGuard 16 m

ETL FrostGuard 19 m

ETL FrostGuard 22 m

ETL FrostGuard 25 m

Vattentät genomföring R20

Termostat T2TraceTemp IP54

Termostat FrostGuard-ECO

FrostGuard värmekabel för vattenrör

MEd ETL FROSTGUARd FROSTSKYddAR 
dU EnKELT VATTEnRÖREn

ETL OCH FROSTGUARD HÅLLER 
VATTENRÖREN FROSTFRIA

PRODUKTSORTIMENT

VILL DU VETA MER?
Ring våra experter på 020-440 550 

Vardagar 6–20/Helger 9–18

NyHET!
FrostGuard-Eco frostskyddstermostat 
med stickpropp. För att minimera 
din driftskostnad och för att undvika 
en förhöjd vattentemperatur vid 
stillaståend vatten, rekommenderar 
vi alltid användning av termostat vid 
invändig förläggning. 

FrostGuard-ECO används tillsammans 
med värmekabeln FrostGuard. 
Termostaten ansluts till ett jordat 
vägguttag, värmekabelns stickpropp 
ansluts till uttaget i termostaten.  
Klart.

ETL/FrostGuard är: 
•	 Självbegränsande värmekabel  
 som reglerar effekten efter  
 yttre förhållanden.
•	 Energismart och billig i drift. 
•	 Lämplig för både nya och   
 gamla vattenledningar och  
 kan korsas utan risk för   
 överhettning.
•	 Trygg med unikt livsmedels- 
 godkännande från Sitac och  
 är S-märkt.
•	 Typgodkänd av Boverket för  
 invändigt förläggning i   
 dricksvattenledningar.
•	 Avger inga ämnen och ger  
 ingen bismak.

Flexibel förläggning: 
•	 Kan förläggas antingen utan-  
 på eller inuti röret.
•	 Vid utvändigt montage fixeras  
 värmekabeln med tejp. där- 
 efter isoleras röret. 
•	 Vid invändigt montage - kom- 
 plettera med eller Y-koppling.  
 Vid T-koppling krävs dessutom  
 en vattentät genomföring.  
 denna ingår dock i Y-koppling- 
 en. Komplettera med jordfels- 
 brytare.

FrostGuard:
•	 Levereras i färdiga längder,  
 2-25 m, inkl. 2 m påmonterad  
 kallkabel och jordad stick- 
 propp (IP44). 

ETL - värmekabel i löpmeter:
•	 Lämplig för större anlägg- 
 ningar. Ska installeras av   
 behörig installatör.
•	 Beställningsvara.
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