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Ecoflex Mantle
- veetoru külmumiskaitse
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Ecoflex Mantle
Mantle on eriti sobiv sellises
külmaohtlikus kohas nagu
näiteks põranda-aluse
tuulutusega hoone all.

- veetoru külmumiskaitse uutes
  ja vanades ehitistes

Ecoflex Mantle on hõlbus ja mõjuv vahend kaitsmaks
mistahes ehitise veejuhtmeid külmumisest tingitud
ebameeldivate üllatuste eest. Riskikohtadesse paigal-
datakse Ecoflex Mantle külmumiskaitse, millest lüka-
takse läbi veetoru. Küttekaabel toob vajaliku soojuse
Mantlesse ja isolatsiooniga kaitsekoor peab soojust
toru ümber. Vesi ei külmu ka kõva pakasega ja toru
püsib sula kõigis jäätumisohtlikes paikades. Sellised
kohad on keldri- ja pööningupealsed, põrandast,
seinast või vundamendi piiretest läbiviigud, kus
vajalikku soojust või isolatsioonipaksust ei saavutata.



Liitettävän pistorasian
tulee olla suojattu
vikavirtasuojakyt-
kimellä.
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Küttekaabli vaba pikkus
on 80cm, sellega võib
kaitsta külmumise eest
näiteks veemõõturit
talvisel ajal ehitades.

Paigaldus ja tööpõhimõte

Ecoflex Mantle’ on lihtsaim paigaldada veetorustikule
enne liitmike paigaldamist. Mantle’st surutakse toru
läbi ja peale pannakse kummist otsakorgid.

Suurepärane võimalus
talvisel ajal ehitamiseks

Pistik ühendatakse kontakti siis, kui on tekkinud
külmumisoht. Küttekaabli maksimumvõimsus
10W/m on piisav hoidmaks veejuhe sulana ka
–25°C puhul. Kasutatav elektrikontakt peab olema
varustatud automaatkaitsmega.

Kummist otsakattes on vajadusel kasutada lisa-ava
andurile juhuks, kui soovitakse kaablitoidet juhtida
regulaatoriga või ühendada kinnistu valvesüsteemiga.

• väike välismõõt 90mm
• paigaldatakse veetorudele 20 … 40 mm
• valitavad pikkused on 5 või 10m.
• toitevoolu saab pistikuga
• kütab isereguleeruv kaabel
• pakett on paigaldusvalmis
• pole maa-aluseid liitmikke
• kaitseb jäätumast ka veemõõturit

Ecoflex Mantle’i eelised:

Ecoflex Mantle sobib suurepäraselt
ka järelpaigalduseks.

Mantle kaitseb veetoru
külmumast näiteks seinast
või vundamendipiirdest
läbiviigul.

Pistik pannakse automaatkaitsmega
varustatud elektrikontakti.

Mantle surutakse
veetoru peale.



KÕIK
TORUSTIKUD

garantii       aastat5

Alumiinium- fooliumiga soojustusele
paigaldatud küttekaabel 10W/m

Ruum 32 … 40 mm veetorule

Kaitsekoor ø 90 mm

Soojustuse paksus 15mm
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Ecoflex Mantle
-veetoru külmumise eest kaitsev manteltoru

www.ecoflex.fi

Tel. +372 6 052 070
Fax +372 6 380 867
www.ecoflex.com

Uponor Eesti OÜ
Peterburi tee 63 B
11415 Tallin, Eesti
www.uponor.ee
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