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”Snø og is som kan rase ned og skade 
personer eller eiendom på offentlig sted, 
skal uten ubegrunnet
forsinkelse fjernes fra tak, takrenner og 
lignende innretninger. Dette skal utføres 
på en måte som ikke medfører risiko 
for at personer eller eiendom kommer 
til skade. Ansvaret for at tiltakene gjen-
nomføres ligger hos eier eller den som 
i henhold til en nytterettsavtale eller av 
annen årsak står i eierens sted.”

Hvilke problemer SkAper iS og Snø på tAket?
DET fINNES kUN EN SIkkER LøSNING

Du trenger ikke å vite noe om  
teknikken – vi vet alt som er verd å vite
Som verdensledende firma på varme-
kabel har vi kompetanse og erfaring fra 
mindre leiegårder til tunge industrielle 
løsninger. planlegging, installasjon, 
idriftsettelse, service og support er en 
del av våre daglige gjøremål. om du 
og dine kollegaer vil vite mer om det 
tekniske enn hva som finnes i denne 
brosjyren, så går vi gjerne mer i detalj 
ved ett besøk. 

Vi er eksperter på dimensjonering
– hvilket garanterer ett energieffektivt 
system
rett dimensjonering er vesentlig for god 
driftsøkonomi. vår store kunnskap og 
erfaring innen prosjektering gir oss en 
stor fordel uansett om anlegget er lite 
eller stort.

vi er svært bevisst på at installasjon-
skostnadene på-virker totaløkonomien. 
For å redusere installasjonstiden
har vi utviklet løsninger som er enkle og 
raske å installere. Stabilt og vedlike-

farlig løsning!
la snø og is ligge – byggeier/borettslag 
har ansvaret for skader på eiendom og 
personskade som følge av manglende 
vedlikehold.    

Usikker løsning!
klatre opp på taket og fjerne snø og is 
eller engasjer snøryddere. rekker du det 
i tide for din eiendom når det snør? 

Sikker løsning!
Fjerne snø og is ved bruk av vårt intel-
ligente system med selvregulerende 
varmekabel. 
  

eiendommen kan skades ved lekkasje 
ved is- og snø-smelting. iblant risikerer 
man også frostsprengning. istapper 
som faller ned fra tak og renner utgjør 
en stor fare for fotgjengere – med risiko 
for alvorligepersonskader.

• varme fra solen smelter snø og is på  
 byggets tak. 
• Smeltevann trenger inn under tak  
 plater og inn i veggkonstruksjoner etc.
• når det igjen blir kaldt fryser vannet  
 på nytt til is.
• takrenner ødelegges på grunn vek- 
 ten av is. nedløpsrør ødelegges og  
 hindrer avrenning av smeltevann.
• bygningsdeler kan skades av vann- 
 inntrengning. 
• risiko for nedfall av isblokker og   
 istapper med alvorlige personskader  
 som følge.

HVA SIER fORSkRIfTENE?

DerFor SkAl Du velge oSS Som leverAnDør.
holdsfritt er nøkkelord. trygt for
kunden, trygt for installatøren og trygt 
for oss.

Våre installatører er lokale og
tilgjengelige i ditt område
installatørene er våre nære samar-
beidspartnere. vi velger dyktige fagfolk 
som kan hjelpe våre kunder med
installasjon og service lokalt. vi har ett 
stort kontaktnett av kompetente instal-
latører som er opplært på våre
produkter. Dette borger for høy kvali-
tet og trygghet når det gjelder instal-
lasjonsarbeidet.
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Slik fungerer det
Den selvregulerende varmekabelen 
gm-2X lager en kanal, slik at smeltet is 
og snø enkelt og sikkert dreneres fra 
taket via takrennene og ned til frostfritt 
nivå via nedløpsrørene.

Bruksområdet for systemet
gm-2X-systemet er egnet for tak og tak-
renner, nedløpsrør, flate takkonstruk-
sjoner, vektsensitive takflater som 
glasspartier og lignende.

fordelen med selvregulerende kabel
Den største fordelen med selvregule-
rende varme-kabel i kombinasjon med 
en intelligent styring, er at den kun bru-
ker den energien som er nødvendig for 
oppgaven. Systemet aktiveres kun ved 
behov. gm-2X-systemet tilpasser sin 
effekt i ulike deler av installasjonen for 
best mulig funksjonalitet. Det er ingen 
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DerFor SkAl Du velge oSS Som leverAnDør.

Den Sikre løSningen Heter gm-2X.

effektkurve for gm-2X

risiko for overoppheting ved løvansam-
ling etc, selv ikke med kabler i kryss. 
Den selvregulerende kabelen gm-2X er i 
tillegg vedlikeholdsfri.

Hvorfor driftskostnadene blir lavere 
enn du tror
Foruten den selvregulerende kabelen 
og det intelligete styresystemet er det 
også et annet aspekt som bidrar til å 
redusere energikostnadene:

1  varmekabel i snø og is medfører høy  
 uteffekt.

2  Snø og is smelter og dreneres bort.  
 varmekabel i tørt miljø medfører at  
 uteffekten halveres.

3  varmekabelen selvregulerer i luft og  
 i tørt miljø.

PRINSIPP fOR INSTALLASjON AV  
GM-2X-SySTEMET

1 2
3

4

5

1 tilførselspunkt (tilkobling  
 til spenning)
2 gm-2X varmekabel 
3 Støtte ved overgang til   
 nedløpsrør
4 endeavslutning
5 Styreskap
6 Fuktsensor 
7 temperaturføler

1 kopperledere 
2 Selvbegrensende halvledermateriale 
3 isolasjon av modifisert polyolefin
4 Jordskjerm av fortinnet kopper 
5 Ytterkappe av modifisert polyolefin

kONSTRUkSjON GM-2X 

Energibesparing

<80%
med effektiv styrning
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10 års utvidet produktgaranti gjelder  
for gm-2X. For at den utvidede 
produktgarantien skal gjelde, må 
installasjonen registreres online  
på www.pentairthermal.no innen 30 
dager etter installasjonen. om 
produktfeil intreffer i garantiperioden, 
vil pentair thermal management 
enten reparere eller supplere kunden 
med nytt produkt – alternativt erstatte 
kunden for produktet (i henhold til 
garantivilkår).
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