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FROSTGUARD-ECO TERMOSTAT

Obj. číslo Název EAN Code

1244-011310 R-FG-CONT-ECO-EURO t5414506013351

FROSTGUARD SADA (2M AŽ 25M)

Obj. číslo Název EAN kód
928206-000 FrostGuard-2m 5414506013207

524628-000 FrostGuard-4m 5414506013214

845612-000 FrostGuard-6m 5414506013221

493074-000 FrostGuard-8m 5414506013238

641438-000 FrostGuard-10m 5414506013245

108722-000 FrostGuard-13m 5414506013252

924248-000 FrostGuard-16m 5414506013269

468683-000 FrostGuard-19m 5414506013276

107422-000 FrostGuard-22m 5414506013283

768868-000 FrostGuard-25m 5414506013290

FROSTGUARD-ECO TERMOSTAT
• Napětí: 230 Vac.
• Rozsah spínání: 0°C to +10°C.
• Maximální pracovní teplota: +40°C.
• Minimální pracovní teplota: -20°C.
• Approvals: EN60730-1, 

Schváleno dle: EN60730-1, EN60730-2-9 CE 
značka.

FROSTGUARD 
• Nominální výkon: 10 W/m @ 5°C.
• Napětí: 230 Vac.
• Max. provozní teplota: 65°C.
• Min. Instalační teplota: -10°C.
• Samoregulační topný kabel s ochranným 

opletením a fluoropolymerovým pláštěm 
v souladu s normou IEC62395.

• Schváleno dle: CE značka.

Technické informace
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RAYCHEM

Ochraňte Vaše Vodovodní 
Potrubí Před Mrazem
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Úspora energie
s jednoduchým
nastavením

NVENT RAYCHEM FROSTGUARD

Sada na ochranu potrubí

NVENT RAYCHEM 
FROSTGUARD-ECO
termostat

Až 80%
úspora  
energie

• Energeticky účinná sada topných kabelů na 
ochranu před mrazem, která se instaluje na 
nebo do potrubí.

• Samoregulační technologie zajišťuje správné 
množství energie, které je dodáváno k ohřevu 
potrubí.

• Předpřipravený připojovací kabel s 
připojením do zásuvky zrychluje a usnadňuje 
montáž.

• FrostGuard-ECO termostat zajišťuje, že 
topení se spíná pouze, když je to nezbytné a 
zajistí tak významnou úsporu energie až o 
80%.

• Není třeba kvalifikovaný elektrikář pro 
připojení.

• Externí čidlo může snímat teplotu vzduchu 
nebo přímo teplotu potrubí.

• Instalace v minutě, jednoduše umístěte 
externí čidlo, nastavte spínací teplotu a 
zapojte do zásuvky.
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FPO

• Samoregulační technologie topného kabelu

• Rychlá a snadná instalace

• Úspora energie

Jak to mám nainstalovat?
Je to snadné jako počítání 1, 2, 3!

FrostGuard je předpřipravená sada a pro její instalaci a připojení na 
napájení není potřeba kvalifikovaného elektrikáře.

K připevnění topného kabelu k 
potrubí použijte stahovací pásku, 
nebo sklotextilní lepicí pásku  
(typ GT 66).

Zakryjte topný kabel tepelnou 
izolací přiměřené tloušťky.

Připojte topný kabel do zásuvky 
termostatu FrostGuard ECO.

Zasuňte topný kabel FrostGuard  
do potrubí přes průchodku (např. 
typ GL-T2-Y-25MM/32MM).

Utáhněte pevně šroubení 
armatury k zajištění 
vodotěsnosti armatury.

Připojte topný kabel do zásuvky 
termostatu FrostGuard ECO.

INSTALACE NA POTRUBÍ

INSTALACE DO POTRUBÍ


