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FROSTSIKRING

Pipe Ultra er et parallel resistivt varmekabel der yder 13 W/m. 
Kablet er udviklet af Heatcom specifikt til frostsikring af rør.

Kablet kan monteres udenpå rør som traditionel frostsikring, men 
også indvendigt i rør med drikkevand.

Den specielle yderkappe på kablet er fremstillet i et materiale 
godkendt til kontakt med drikkevand.

Parallel resistive kabler kombinerer de væsentligste fordele fra 
både selvbegrænsende  og serie resistive kabler uden at have 
nogle egentlige ulemper.

Tilpasning af kablets længde er ukompliceret og afsluttes let med 
termineringssæt fra Heatcom.

Kablet overholder kravene i IEC/EN 62395 som blandt andet 
dækker over frostsikring i private hjem og industri.

Yderligere information om produktet kan findes på databladet.

Fordele:
•   Installation i drikkevand

•   Tilpasning af længde på stedet

•   Ingen stor startstrøm

•   Maksimum længde 210 m

•   10 års garanti

PIPE ULTRA
Frostsikring indvendig og udvendigt på rør

Version 1-082021



DATABLAD 10 ÅRS
GARANTI

FROSTSIKRING

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

www.heatcom.dk

PIPE ULTRA
Frostsikring ind og udvendigt på rør

TEKNISKE SPECIFIKATIONER  ANVENDELSESOMRÅDER

LINK TIL VORES HJEMMESIDE

Parallel resistiv varmekabel udviklet af Heatcom specifikt til frostsikring 
af rør.

Kablet kan monteres udenpå rør som traditionel frostsikring, men også 
indvendigt i rør med drikkevand.

Tilpasning af kablets længde er ukompliceret og afsluttes let med 
termineringssæt fra Heatcom.

Når kablet er installeret i eller på eksempelvis et rør afsluttes med et 
passende isoleringsmateriale.

Det anbefales at kablet styres ved hjælp af en termostat med en føler 
monteret under isoleringen. 

Leveres på spole 210 - 300 m

Effekt 13 W/m

Længde varmekreds 1000 mm

Forsyningsspænding 230 V

Kabel dimension 10 mm x 7 mm

Lederisolering Silikone

Lederstørrelse 2 x 2,0 mm²

Jordskærm Flettet kobber

Kabel kappe Polyolefin, speciel

Farve Lys blå, RAL 5012

Tilladt temperatur på kabel 105 °C

Min. bøjeradius 40 mm på den tynde led

Maks. længde på kabel 210 m

Garanti 10 år

Mindste temperatur v. installation -15 °C

Godkendelse CE 

Standard IEC/EN 62395

Tolerance modstand -5 %...+10 %
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TILBEHØR

Termineringssæt

Termostat

Udvendigt på rør

Indvendigt i rør
P
P

2,0 mm² fortinnet kobber

Silikone

Varmekreds

Silikone

Flettet kobberskærm

Polyolefin


