
HANDLEIDING PLUG 'n HEAT

Bereik van de PLUG 'n HEAT kabel



PLUG 'n HEAT kabels kunnen worden toegepast in diverse segmenten (ATEX gebieden uitgesloten) om bevriezing
tegen te gaan.
De kabel is voorzien van een aansluitkabel (lengte ca. 150cm) met een geaarde stekker.  
Voor installaties die definitief voorzien moeten worden d.m.v.een zelfregulerende kabel, is het raadzaam om 
een werkschakelaar te monteren of een thermostaat met een externe sensor die derhalve kan worden uitgeschakeld!

Installatie tekeningen:
1) voorkomen van bevriezing van een watermeter inclusief leidingen!
2) voorkomen van bevriezing van een waterleiding (inwendig) d.m.v. een extensie-set!
3) voorkomen van bevriezing van een water- en/of afvoerleiding voorzien isolatie!

PLUG 'n HEAT kabels mogen zowel binnen als buiten worden toegepast.  De verwarmingskabel is zelfregulerend en
onder normale omstandigheden zal de kabel nooit de 60 ºC bereiken.
De kabel mag zowel op kunststof als metalen leidingen worden gemonteerd d.m.v. de bijgeleverde aluminium tape.
De aluminium tape dient om de 30cm te worden aangebracht.
Een optimaal resultaat haalt U, wanneer de leiding is voorzien van de PLUG 'n HEAT kabel, door de leiding te voorzien
van isolatiemateriaal.  Let hierbij dat de naden van het isolatiemateriaal worden gedicht d.m.v. aluminium tape!

De PLUG 'n HEAT mag alleen dusdanig worden gemonteerd dat deze fysiek niet beschadigd kan raken.
Let op dat de verbinding tussen het aansluitsnoer en verwarmingskabel niet gebogen mag worden!

De PLUG 'n HEAT kabel functioneert op een spanning van 230Vac en dient volgens de veiligheidsnormen
beveiligd te worden door een aardlekschakelaar van 30mA.

De minimale installatie temperatuur bedraagt -15 ºC.
De buigradius bedraagt minimaal 40mm

Hoeveelheid PLUG 'n HEAT per meter leiding:
Leiding dikte Geisoleerd hoeveelheid per meter
tm 22 mm ja 1 meter PLUG 'n HEAT
tm 44 mm ja 2 meter PLUG 'n HEAT
tm 88 mm ja 3 meter PLUG 'n HEAT

tm 22mm tm 44mm tm 88mm

            = PLUG 'n HEAT zelfregulerende verwarmingskabel
            = Water- of afvoerleiding
            = Optioneel: thermostaat voorzien van sensor TH.2000

Technische gegevens.
Aansluitspanning: 230Vac.
Aansluitklasse: IP68.
Max. Omgevings temperatuur: 65 ºC.
Stekker: Europees, 2 polig voorzien van randaarde.
Aansluitkabel: 3 x 0,75 mm² vmvl/neopreen, 150cm.
Kabelisolatie PLUG 'n HEAT: Fluorpolymere

Voor meer info: www.2heat.eu

Verkoop / distribiteur adressen in: Nederland, Belgie en Frankrijk


