
A FrostGuard telepíté-
sével megelőzhetőek a 
fagy által okozott károk, 
ami jelentős megtaka-
rítást jelenthet az Ön 
számára.

FROSTGUARD
Csövek fagyvédelme!



Az elmúlt években, Közép-Európában a téli hóna-
pokban hosszantartó, hideg időjárást tapasztaltak, 
egészen -20 -25 °C hőmérsékletekkel. 

Ilyen alacsony hőmérséklet esetén, még a szigetelt 
csőrendszerek is befagyhatnak, ami károsodáshoz, 
vagy akár csőrepedéshez is vezethet. A háztulajdo-
nos csak azt veszi észre, hogy szivárog a víz és a 
vagyonában kár keletkezett. 

Mi is az a FrostGuard?
A Raychem FrostGuard egy energia-hatékony fűtőkábel csomag, 
amely vagy a csőbe, vagy a csőre rögzítve védi meg a csővezeté-
ket a fagyástól. Intelligens önszabályozó technológiájának köszön-
hetően alkalmazkodik a hőmérsékleti változásokhoz, aminek kö-
vetkeztében hidegebb időjárás esetén több, míg enyhébb időjárási 
körülmények közt kevesebb hőt állít elő. E tényeknek köszönhetően 
a FrostGuard egy energiatakarékos fagyvédelmi rendszer.

A FrostGuard fűtőcsomag alkalmazásával 
Ön egyszerűen megvédheti otthonának 
csővezetékeit a fagyástól, ezáltal az esetle-
ges csőrepedések miatti  
kiadások elkerülhetőek.

Az egyszerű és csatlakozóval ellátott megoldás nem kíván speciális 
műszaki/elektronikai tudást. Egyszerűen csak rögzítse a csőre és 
csatlakoztassa a konnektorba. Ilyen egyszerű.



ALKALMAZÁSOK:

Az elképesztően sokoldalú FrostGuard fűtőkábel 
csomag alkalmas:
• Kültéri csapok és csővezetékek fagyvédelmére
• Ólak, istállók, pajták vízvezetékeinek,itatóinak 

fagyvédelmére.

Csatolja a fűtőkábelt a csőhöz. Lássa el hőszigeteléssel a csövet és a 
fűtőkábelt.

Csatlakoztassa a FrostGuard fűtőkábelt 
a konnektorba.

• Garázsban és alagsorban található 
vízvezetékek fagyvédelmére.

• Ideiglenes épületek és bódék, kabinok 
csővezetékeinek fagyvédelmére.

• Lakókocsik vízszolgáltató rendszerének 
fagyvédelmére.

TERMÉKISMERTETŐ:

Termék kiválasztása
• 10 különböző méretben található (a fűtőszál 

hosszának méretétől függően)
• Előre felszerelt dugóval és hideg végződéssel
• Önszabályozó hőforrás, amely csak annyi hőt 

szolgáltat, amennyire szükség van.

Felszerelés szakasza
• Gyorsan és egyszerűen: csatlakoztassa és már 

működik is!
• Erősítse a kábelt a csőhöz a GT-66 öntapadós 

szalaggal, vagy helyezze bele a csőbe.

Használat/Alkalmazás
• Ideális kis átmérőjű csöveknél.
• Kitűnő ideiglenes megoldások esetén.
• A legjobb döntés családi házaknál és kisebb 

kereskedelmi épületeknél.

HOGY SZERELJÜK FEL? EGYSZERŰ MINT AZ 1X1!

A FrostGuard konfekcionált csomag, ezért nincs szükség szakemberre, hogy csatlakoztassa a terméket az 
energiaforráshoz.



Termék hivatkozások:

Termék kód:  Termék megnevezése:  EAN kód:

928206-000  Frostguard-2m   7330957000307
524628-000  Frostguard-4m   7330957000314
845612-000  Frostguard-6m   7330957000321
493074-000  Frostguard-8m   7330957000338
493074-000  Frostguard-10m   7330957000345
108722-000  Frostguard-13m   7330957000352
924248-000  Frostguard-16m   7330957000369
468683-000  Frostguard-19m   7330957000376
107422-000  Frostguard-22m   7330957000383
768868-000  Frostguard-25m   7330957000390

Termék hivatkozások:
Termék kód:   Termék megnevezése:  EAN kód
1244-011310   R-FG-CONT-ECO-EURO         5414506013351
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Műszaki adatok:

Teljesítmény: 10W/m 5°C-nál.
Betáplálási feszültség: 230 V
Max. üzemhőmérséklet: 65°C
Min. szerelési hőmérséklet: –10°C
Fűtőkábel típusa: Önszabályzó 
kábel fém-védőhálós árnyékolással 
és flourpolymer  szigeteléssel az 
IEC62395 nemzetközi szabványnak 
megfefelően.
Bizonylat: CE minősítéssel rendelkezik.

www.intelligenskabel.hu


