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Zastrzeżenie  
Wszystkie zalecenia i informacje zawarte w tej karcie są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu. Specyfikacje produktów mają charakter wytycznych. Ponieważ warunki 

użytkowania systemów są poza naszą kontrolą, użytkownicy muszą upewnić się, że produkty są odpowiednio dopasowane do zamierzonego zastosowania. Nie udziela się gwarancji, 

że jakiekolwiek użycie produktów nie naruszy praw należących do innych stron. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany projektu produktu i właściwości bez powiadomienia. 
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ThermaLint 
Kabel grzewczy Thermaflex® 

 

Elektryczny kabel grzewczy o stałej                              

oporności, sterowany automatycznie                              

wbudownym termostatem. 

Zbezpiecza rury przed zamarzaniem                                                              

 

 

 

Korzyści 

• Solidna ochrona instalacji przed zamarzaniem 

• Utrzymanie stałej temperatury medium 

 

Zastosowanie 

• Ochrona przed zamarzaniem: 

- rur wodociągowych i / lub wodomierzy, odpływów kondensatu, sieci przeciwpożarowych, tymczasowych 

linii wodnych na budowach, rur wodnych w gospodarstwach rolnych, pomp, zaworów, zewnętrznych 

kranów wodnych, instalacji wodnej na łodziach 

• Ochrona przed zamarzaniem rur wodnych przy wykorzystaniu ThermaLint w połączeniu z otuliną Thermaflex  

o grubości min. 13 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Budowa 
Kabel grzewczy z termostatem                                                     
termostat wbudowany i chroniony zamkniętą obudową 

 

 

 

Przewód zasilający                                                                                 

długość 2 metry z wtyczką 
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Właściwości Techniczne 

 

 

Dostępność      

• Długości standardowych produktów: 1-61 m               

Kod produktu  Długość kabla [m] 

7000-000001-000 1 

7000-000002-000 2 

7000-000004-000 4 

7000-000008-000 8 

7000-000012-000 12 

7000-000014-000 14 

7000-000018-000 18 

7000-000024-000 24 

7000-000036-000 36 

7000-000048-000 48 

7000-000061-000 61 

                                          

Właściwości  Jednostka SI Wartość 

Właściwości fizyczne 

Konstrukcja - Dwużyłowy system zasilany jednostronnie (zimna część) 

Wersja  - 
Elastyczny kabel grzewczy o różnych długościach, podwójnie izolowany, uziemiony oplotem z 

miedzi 

Przewód zasilający  mm2 3x0,75  

Długość przewodu zasilającego m 2 (z wtyczką) 

Termostat  - Wbudowany  (chroniony zamkniętą obudową) 

Kolor - 
Przewód zasilający - czarny 

Kabel grzewczy - czerwony 

Właściwości zasilające 

Moc W/m   16  

Zasilanie V AC 230 

Właściwości temperaturowe 

Zakres temp. pracy termostatu – 

włączanie/wyłączanie  
°C +3 / +12  

Maks. odporność temperaturowa 

przewodu grzejnego 
°C 70 


