
- Mobil värmekabel för takrännor 

Frostvakt 25

Undvik istappar

Förebygger tillfälliga problem med istappar i häng-
rännor, och skador orsakade av igenfrusna stuprör.
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Mobil
Frostvakt 25 har en 4 meter lång färdigmonterad 
anslutningskabel med stickpropp. Den ansluts 
enkelt till ett jordat vägguttag. Du kan använda 
Frostvakt 25 till takrännor och stuprör för att smälta 
snö och förhindra isbildning, men också till andra 
områden där kyla och frost är ett problem.

Intelligent värmekabel
Tack vare att värmekabeln är självreglerande kan 
den inte överhettas. Inte ens om den korsläggs för 
perfekt passning till rännan. Kabeln reglerar själv 
effekten efter den omgivande temperaturen. Den 
ger maximal effekt endast där det behövs, alltså i is 
och snö. På de delar av anläggningen där snön smält 
och värmen inte längre behövs reglerar kabeln ner 
sin effekt med upp till 50 %, vilket gör den till ett 
energismart frostskydd.

Takränna och stuprör
Frostvakt 25 är utmärkt att använda för tillfälliga 
installationer i takrännor och stuprör. Du fäster den 
enkelt i rännan med hjälp av  Ebeco Clip och ansluter 
till ett jordat vägguttag, 230 V. Enkelt att ta bort igen 
när vintern är över. Vid fast förläggning ska dosa 
med dragavlastning användas och installationen 
ska göras enligt gällande elinstallationsregler. 

Frostskydd av rör
Frostvakt 25 kan användas utvändigt på rör Ø 75 
mm eller större. Ett rör med Ø 110 mm och 20 mm 
isolering klarar -30 °C när det skyddas med Frostvakt 
25. Mindre rör frostskyddas med Frostvakt 10, som 
ger lägre effekt.

Frostvakt 25 kan även användas till värmepumpar. 
Montera den mot plåten för att förhindra att 
kondensvattnet fryser, något som värmekablar med 
lägre effekt vanligtvis inte räcker till.

ArTIKElnr BEnäMnIng EFFEKT

E 89 604 71 Frostvakt 5 m 125 W

E 89 604 72 Frostvakt 8 m 200 W

E 89 604 73 Frostvakt 12 m 300 W

E 89 604 74 Frostvakt 16 m 400 W

E 89 604 75 Frostvakt 20 m 500 W

E 89 604 76 Frostvakt 25 m 625 W

E 89 604 77 Frostvakt 30 m 750 W

E 89 609 71 Ebeco Clip 10-pack Vit

E 89 609 72 Ebeco Clip 10-pack Svart

E 89 609 62 Fästkonsol T-18 

Monteras i rännor 
med hjälp av clip (A) 
och fästkonsol (B).

Förbered fasaden för vintern. Installera Frostvakt 25 i rännor och rör,  koppla i stickproppen innan rännan fryser .

Där kabeln utsätts för 
snö ökar effekten.


