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Oppvarmede slanger

LU-VA FS
- Frostsikker slange for vann
- Slangen leveres med innvendig selvregulerende varmekabel  
 for frostsikring
- Leveres med kabel for 230V. Slangen kobles rett til vanntilførsel  
 og strømtilførsel
- Kabelgjennomføringen leveres med 1 1/4” BSP innvendig   
 gjenge
- Lengder i.h.t. kundespesifikasjon
- For ytterligere informasjon se gruppe 21 i HB

GRUBESLANGE FS
- Frostsikker slange for vann, med ekstra isolasjonsevne og   
 slitestyrke
- Slangen leveres med innvendig selvregulerende varmekabel  
 for frostsikring
- Leveres med kabel for 230V. Slangen kobles rett til vanntilførsel  
 og strømtilførsel
- Kabelgjennomføringen leveres med 1 1/4” BSP innvendig   
 gjenge
- Lengder i.h.t. kundespesifikasjon 
- For ytterligere informasjon se gruppe 21 i HB

BUNKERFLEX FS
- Bunkring av vann, olje og kjemikalier i kalde farvann
- Slangen leveres med utvendig varmekabel og isolasjonslag 
- Leveres med både selvregulerende og ikke selvregulerende   
 kabel
- Slange leveres på ordre etter kunde spesifikasjon mtp type   
 varmekabel og strømtilførsel 
- Leveres i ønsket lengde i dimensjoner opp til 2”
- For ytterligere informasjon se gruppe 21 i HB

Offentlig sektor / Entreprenør
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VARMEKABEL FOR FROSTBESKYTTELSE AV SLANGER
- Til generelt bruk for frostbeskyttelse av vannslanger og rør
- Må dekke hele lengden
- Overskytende kabel vikles rundt kupling/ventil
- Spenning : 230V
- Lengder fra 4 m opp til 100 m
- For ytterligere spesifikasjoner se gruppe 21 i HB

Varenr. 93010-

Y-STYKKE FOR INNFØRING AV SELVREGULERENDE VARMEKABEL 
- Y-stykke for kabelgjennomføring av frostsikringkabel

Varenr. 93040-20-20

ANTIKNEKK-FJÆR FOR FROSTSIKRINGSKABEL
- Fjær for beskyttelse mot kabel brudd, benyttes til frostsikring 
 kabel sammen med 93040-20-20

Varenr. 93040-1

GJENNOMFØRING FOR SELVREGULERENDE VARMEKABEL
- For standard Y eller T stykker. for 3/4" BSP gjenger  

Varenr. 93000-12-08

FROSTVAKT KONTROLL
- Energisnill og økonomisk. Varmen slås på når temperaturen 
 nærmer seg frysepunktet
- Anvendes med fordel sammen med Frostvakt, men passer også utmerket  
 til styring av andre produkter for frostsikring

Varenr. EL93010

KONTROLLBOKS FOR ELEKTRONISK TEMPERATURJUSTERING
- Kontrollboks for elektronisk temperaturjustering av oppvarmede slanger 

Varenr. EL93011

TILHØRENDE PRODUKTER

Fagansvarlig:
Trond Sørensen
Tlf.: 32 84 41 68
E-post: trond.sorensen@tess.no

Offentlig sektor / Entreprenør


