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Sada Raychem FrostGuard ze samoregulačního topného kabelu 
určená pro ochranu potrubí před zamrznutím. Výrobek obsahuje  
samoregulační topný kabel s naistalovaným připojovacím kabelem se 
 zástrčkou pro rychlé a snadné připojení k napájení. Samoregulační topné 
 kabely předávají správné množství tepla přesně tam, kde je potřeba. 
 Klesne-li okolní teplota, kabel začíná generovat  
více tepla . Pokud se okolní teplota zvýší, množství vytvářeného tepla se 
 sníží a tím dochází k úsporám energie. Pokud to vyhovuje místním 
 předpisům, FrostGuard může být použit pro aplikace uvnitř potrubí. 

Výhody  Výběr produktu 
   • K dispozici v 10 délkách – vyhovují většíně aplikací  
   • S naistalovaným připojovacím kabelem se zástrčkou 

• Samoregulační technologie zajistí dostatečné množství tepla tam kde je zapotřebí 
 

   Instalace 
   • Rychlá a snadná instalace. Jednoduše zapojit do zásuvky! 
   • Fixace samoregulačního topného kabelu k potrubí páskou GT-66 
   • Možno instalovat i uvnitř potrubí, k dispozici průchodky do potrubí 
 

   Použití 
   • Idelání pro malé průměry potrubí   
   • Vynikající řešení pro potrubí naistalované na přechodnou dobu 
   • Správná volba pro domácí a malé komerční objekty 
 

Technické údaje Jmenovitý výkon   10W/m při 5°C 
   Napětí     230 Vac 
   Maximální expoziční teplota  65°C 
   Maximální teplota při instalaci - 10°C 

Topný kabel Samoregulační topný kabel s ochranným opletením a 
s fluoroploymerovým pláštěm v souladu s IEC62395 
   

   Atesty     SEMKO, VDE, CE, SITAC 
        (Pro použití v pitné vodě, Švédská zkušebna.) 
 
Související výrobky     GL-T2-ETL Vodotěsná průchodka pro přímý vstup topného kabelu 

do potrubí 
                                        GL-T2-Y-25mm Y – vodotěsná průchodka pro vstup topného kabelu  

do potrubí – 25 mm 
GL-T2-Y-32mm Y – vodotěsná průchodka pro vstup topného kabelu  

do potrubí – 32 mm 
 
 
 



Referenční čísla  
Název   Dělka topného  Výkon  PCN   EAN Code 
výrobku  kabelu (m)   při 5°C 
FrostGuard-2m   2      24W   928206-000   7330957000307 
FrostGuard-4m   4      48W   524628-000   7330957000314 
FrostGuard-6m   6      72W   845612-000   7330957000321 
FrostGuard-8m   8      96W   493074-000   7330957000338 
FrostGuard-10m  10    120W  641438-000   7330957000345 
FrostGuard-13m  13     156W   108722-000   7330957000352 
FrostGuard-16m  16     192W   924248-000   7330957000369 
FrostGuard-19m  19     228W   468683-000   7330957000376 
FrostGuard-22m  22     264W   107442-000   7330957000383 
FrostGuard-25m  25     300W   768868-000   7330957000390 
 
Pro další informace kontaktujte místního obchodního zástupce. 
 

 


