DEFROST WATER KIT
Tinus 12

Kabeln klarar att frostskydda rör upp till 50 mm diameter vid -25°C, förutsatt att röret
förses med minst 30 mm isolering, eller grävs ner i mark minst 50cm.
Monteringsanvisning
DEFROST WATER KIT är försedd med 1,5 m
Högre om kabeln ligger i vatten än om den
anslutningssladd och stickpropp för tillfälliga
ligger utanpå rör. Kabeln avger alltid effekt,
anläggningar. Denna sladd kan inte bytas ut
även sommartid, och ger alltid en förhöjd
och skulle den skadas skall hela värmekabeln
vattentemperatur i röret. Vid stillastående
kasseras. Se till att värmekabeln inte övertäcks
vatten normalt 30-40°C. Om lägre
med material som ej tål + 65°C.
vattentemperatur önskas måste termostat
inkopplas.
DEFROST WATER KIT begränsar automatiskt
För permanent bruk kontakta din elinstallatör
sin maxtemperatur till + 60°C. Driftstemperatur
och effekt varierar beroende på
för fast montage i dosa eller strömställare.
förläggningssätt och omgivningstemperatur.

Tejpa fast kabeln rakt utefter röret.
Använd el-tejp med c-c avstånd 30 cm.
Isolera minst 30 mm eller gräv ner röret
i mark minst 50 cm.
Anslut stickproppen till vägguttag 230 V.

OBS! Förskruvning E 8959095/RSK 2404856 erfordras

Röret förses med T-koppling. Kabeln skall
förläggas rakt genom T-kopplingen. Skruva
fast mässinggenomföringen i T-kopplingen.
Lossa låsmuttern och tag ut mässingsbrickorna
och gummipackningen. Träd på mutter, brickor
och packning på värmekabeln. Använd
diskmedel på packningen om det grå trögt.
Stick in värmekabeln genom T-kopplingen. Se

Benäming:
Defrost water kit 2m
Defrost water kit 3m
o.s.v
Defrost water kit 25m
Genomföring R15/R20
Defrost water m vara

E-nr:
89 565 02
89 565 03
89 565 25
89 590 95
89 561 00

till att inte skada yttermanteln samt att inte
skarven mellan värmekabeln och
anslutningssladd hamnar i röret. Drag åt
låsmuttern lätt och släpp på vattentrycket.
Efterdra därefter muttern till dess det blir tätt,
plus ett halvt varv. Röret isoleras minst 30 mm
eller gräv ner det i mark minst 50 cm. Anslut
stickproppen till vägguttag 230V.

