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Godkjenning:
Bruksområde:

For Isotermrør med ohmsk varmekabel T300 eller T600, anleggslengder 251 – 490m.

Tekniske data:

Spesifikasjoner

Brytertype

I
[A]

Sikringstype

Byggemål
[mm]
BxHxD
(eks. vrider)

C32 A212 *PN4

50

B/C

106x106x132

Indikator (Lysenhet):

For
kabellengder
251-490 m
(T300-T600)

"Enclosure"

kapslet

ABS plast

Kabelpakknippel
M25

Vrider

Frontplate

S1B G527 F*N-0991

Glimlampe NOS9 SGF10/4L for Isotermbryter C32. (inkludert i bryteren)

IP
klasse

42
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Helsefare

Produktene er ikke klassifisert som helseskadelige ved
normal bruk.

Brannfare

PE er et brennbart materiell. Antennelsespunkt 380 °C.
ABS danner ved temperaturer over 350 °C brennbare
gasser. For at disse skal selvantennes kreves det en
temperatur som overstiger 400 °C.

Helsefare ved brann

Branngasser inneholder bl.a. CO som er luktfri og har
både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

Førstehjelp

Ved symptomer som beskrevet over, sørg for frisk luft og
kontakt lege.

Lagring:

Lagres tørt på flat underlag.

Montering:

Produktet skal monteres i henhold til montasjeanvisninger. Elektrisk tilkobling
skal utføres iht. gjeldende normer og forskrifter av autorisert personell.

Drift:

Se ”ISOTERMRØR T75-T300-T600 Generell instruksjon for anlegget”.

Sikkerhetsadvarsel:

Ikke åpne bryterhuset! Overlat det for din egen sikkerhet til elektrikeren!
I tilfelle at kald- og/eller varmekabelen er skadet / ikke virker som den skal, slå
av hovedsikringen og tilkall elektriker!
Skal ikke brukes av barn, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått veiledning
eller instruksjon. Ikke lar barn leke med produktet eller dens komponenter, heller
ikke under oppsyn. Det anbefales montering utilgjengelig for barn.
Vær forsiktig med mekanisk sjokk, som f.eks. slag eller rystelse, mm., overfor
bryteren mens den er spenningssatt.

Vedlikehold:

Bryter krever ingen spesiell vedlikehold.
Rens evt. bryterhuset utvendig 1 gang pr. år for støv.
Rens av bryterhuset kan foretas med en fuktig klut.
Aldri åpne bryterhuset – innvendig rens er ikke nødvendig!
Dette kan resultere i kortslutning og gir risiko for å bli utsatt for elektrisk støt.

Gjenvinning:

Bryter kan leveres for gjenvinning, Isoterm AS er medlem av RENAS.

