FROSTGUARD
Instrukcja montażu

Przewód FrostGuard instalujemy na rurociągach
których temperatura medium np. wody nie
przekracza 50 C, czyli nie można przewodu
Frostguard instalować na rurociągach CWU lub
innych o podobnych właściwościach cieplnych.
W razie wątpliwości proszę o telefon 602 55 15 55

POLSKI
FrostGuard, samoregulujące przewody
grzejne do ochrony przed zamarzaniem rur z
wodą.
IP 68. Zakres temperatur otoczenia od –30°C
do maks. +65°C
Instrukcja montażu

Zestawy FrostGuard dostarczane są wraz z 2 m
przewodem zasilającym zakończonym wtyczką
umożliwiającą tymczasowy montaż.
Przewód zasilający możemy przedłużyć
na dowolną długość.

UWAGA: Upewnij się, że przewód grzejny
pokryty jest materiałem, który jest odporny na
temperatury co najmniej +65°C. W przypadku
montażu na stałe skontaktuj się z elektrykiem
w celu zamontowania puszki przyłączeniowej
i termostatu.
POLSKI
Urządzenie nie może być używane przez, osoby
nieposiadające podstawowej wiedzy z zakresu
instalacji urządzeń elektrycznych, chyba, że
znajdują się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

Należy stosować wyłączniki nadprądowe i
różnicowo-prądowe 30 mA. Tyco Thermal
Controls jak również międzynarodowe i krajowe przepisy elektryczne nakazują stosowanie
wyłączników różnicowo-prądowych dla każdego
obwodu grzejnego.Wyłączniki nadprądowe nie
stanowią dostatecznego zabezpieczenia przed
pożarem.
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Nadają się do montażu na zewnątrz rur
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Montaż na rurze
1a. Przyklej przewód grzejny do dolnej powierzchni rury, przy użyciu taśmy odpornej na
starzenie, najlepiej na bazie włókna szklanego GT-66
2a. Zaizoluj rurę. Wybierz grubość izolacji zgodnie z tabelą.
3a. Podłącz przewód do gniazdka.
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Nadają się do montażu wewnątrz rur, podlegają
lokalnym normom i atestom
Montaż w rurze
1b. Zamocuj trójnik łączeniowy, kątowy typu Y do
rury. Wsuń przewód grzejny do złącza R-20.
Zastosuj środek smarujący w celu łatwego
wsunięcia przewodu grzejnego w uszczelkę
złącza i wprowadź go do wnętrza rury.
Połączenie przewodu grzejnego i przewodu
zasilającego musi zostać na zewnątrz rury.
2b. Dokładnie dokręć złącze R-20, aby uzyskać
pełną szczelność.
3b. Zaizoluj rurę. Wybierz grubość izolacji zgodnie z tabelą.
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POLSKI
Tabela izolacji
A = ETL/FrostGuard w rurze z wodą
B = ETL/FrostGuard na metalowej rurze
C = ETL/FrostGuard na plastikowej rurze
– = Niewystarczająca moc do ochrony przed
zamarzaniem
–10°C Odpowiada głębokości 1,5 m w ziemi
–20°C Odpowiada głębokości 0,5 m w ziemi
–30°C Odpowiada głębokości 0,25 m w ziemi

/

Grubość izolacji

20

30

40

50

Minimalna temperatura
otoczenia/

Średnica rury w mm/

20

25

32

40

50

–10

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

–20

ABC

ABC

ABC

AB-

AB-

–30

ABC

AB-

A--

A--

A--

–10

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

–20

ABC

ABC

ABC

ABC

AB-

–30

ABC

AB-

AB-

AB-

AB-

–10

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

–20

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

–30

ABC

ABC

ABC

ABC

AB-

–10

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

–20

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

–30

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

Interex Katowice ul. Strzelców Bytomskich 8 40-310 Katowice Tel 32 2039241 Fax 32 7900785 www.interexkatowice.pl www.interex.strefa.pl
E-mail: interexkatowice@gmail.com / Szybki kontakt w sprawach technicznych: tel. 602551555

Ochrona rurociągów przed
zamarzaniem Frost Guard

Akcesoria do przymocowania przewodu na rurociagu

GT-66
Taśma na bazie włókna szklanego odporna na temperaturę do mocowania
przewodów grzejnych na rurociągach
• Dla rur stalowych i temperatur montażu powyżej 5°C
• 20 m rolka wystarcza na około 20 m rurociągu
• Nr katalogowy: C77220-000
Na rurociągach z tworzywa sztucznego stosować taśmę ATE-180
GS-54
Taśma na bazie włókna szklanego odporna na temperaturę do mocowania
przewodów grzejnych na rurociągach
• Dla rur ze stali nierdzewnej i dla temperatur montażu poniżej 5°C
• Rolka o długości 16 m, szerokość: 12 mm
• Nr katalogowy: C77221-000
ATE-180
Samoprzylepna taśma aluminiowa
• Odporna na działanie temperatur do 150°C
• 55 m rolka wystarcza na około 50 m rurociągu
• Nr katalogowy: 846243-000
Na rurach z tworzyw sztucznych, przewód grzejny musi być przyklejony
samoprzylepną taśmą aluminiową na całej swej długości.
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Ochrona rurociągów przed
zamarzaniem Frost Guard

Akcesoria do przymocowania przewodu w rurociagu

Trójnik ∆åczeniowy prosty 25 mm
Trójnik ∆åczeniowy prosty 32 mm
Z∆åcze wodoszczelne
Trójnik ∆åczeniowy kåtowy 25 mm
Trójnik ∆åczeniowy kåtowy 32 mm

Opis
T-25 mm
T-32 mm
ETL-R20
Y-25 mm
Y-32 mm

T-25 mm

Trójnik ∆åczeniowy prosty
• Nr katalogowy: 295334-000

T-32 mm

Trójnik ∆åczeniowy prosty
• Nr katalogowy: 106700-000

ETL-R20

Z∆åcze wodoszczelne
• Nr katalogowy: 519626-000

Y-25 mm

Trójnik ∆åczeniowy kåtowy
• Nr katalogowy: 546848-000

Y-32 mm

Trójnik ∆åczeniowy kåtowy
• Nr katalogowy: 033925-000
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