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Varmekabelmatte for tining av snø og is, og tining av bakken/grunnen.

 

 

Standarder
Internasjonal  
EN 50265;IEC 60332-1;IEC 60800

Beskrivelse

Varmekabelmatte for tining av frossen grunn/bakke, samt smelting av snø og is. 
Matten tilkobles via medfølgende plugg og tilleder i standard 230V stikkontakt. 
Matten er nyttig i forbindelse med for eksempel graving på vinters tid, hvor man 
ønsker å fjerne frost fra grunnen. Matten kan også benyttes ved smelting av snø 
og is ved inngangsparti, tining av frosne rør, eller for tining brønner/sisterner o.l.

Varmekabelmatten består av en serieresistiv varmekabel beskyttet av isolasjon 
og PVC belagt nett av nylon. Isolasjonen sørger for at varmestrømmen dirigeres 
nedover i stedet for å gå tapt til luft over. Isolasjonen er lagd av selvslokkende 
skumplast. Matten er beskyttet mot overtemperatur med innebygd sensor, 
avbruddstemperatur ca. 60 grader.

Lengde tilleder:   2,5 m

Matten er ikke beregnet for fast installasjon, og skal således ikke tilkobles fast . 
Det er ikke nødvendig at stikkontakt som forsyner matten er beskyttet av 
jordfeilvern, selv om dette er anbefalt.
 Energiforbruk i kontinuerlig drift tilsvarer 24 kWh/dag (eller 8 kWh/m²/dag)
 CE merket, i henhold til krav i EN 60335-1 and EN 62233 

 

OBS! 

Matten er kun beregnet for tining og fjerning av frost. Følg anvisninger og 
sikkerhetsinstruksjoner påskrevet matten.
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Egenskaper

Dimensjonsegenskaper
Mattelengde 3 m
Mattebredde 1 m
Høyde 20 mm
Vekt pr. stk. (ca.) 11 kg

Elektriske egenskaper 
Driftsspenning (V) 230 V
Effekt 1000 W
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