Varmekabel
for komfortable
og sikre bygninger
PRISKAMPANJE
MAI, JUNI, JULI
OG AUGUST 2019

Vi tar forbehold om trykkfeil, evnt. forsinkede vareleveranser og at
varene kan bli utsolgt. Kampanjeprisene er nettopriser og gir ikke
bonuser. Tilbudene gjelder 1.5 t.o.m. 31.8.19, eller så langt lageret
rekker. Prisene er eks. mva og fraktsonetillegg, inkl. miljøgebyr.

NVENT RAYCHEM GULVVARME
FOR ALLE ROM OG GULV
T2BLÅ GULVVARMEKABEL - FOR INNSTØPING I BÅDE VÅTE OG TØRRE ROM
T2Blå er tynn, smidig og lett å forme til sløyfer og feste til
underlaget. Finnes i to effektvarianter: 10 og 20 W/m.
•

Serieresistiv, varmekabelen kan ikke kappes eller krysses.

•

Leveres i esker med ferdige lengder, med følerrør, overgang til
16mm rørinnføring og merkeskilt.

•

T2Blå-10 kan installeres på alle undergulv som har en bærende
konstruksjon i henhold til gjeldende forskrifter. T2Blå-20 kan kun
installeres på ubrennbare underlag som f.eks. gips eller betong.

EL nr T2Blå-10:
10 375 84-85, 88-99
EL nr T2Blå-20:
10 375 13-14, 20-24, 40-49

T2RØD GULVVARMEKABEL - FOR ALLE TYPER AV OVERGULV
T2Rød er selvbegrensende og det beste valget for temperaturfølsomme
overgulv av tre, laminat og linoleumsgulv. Kan også legges under flisegulv
i tørre og våte rom.
•

Legges i avrettingsmasse eller betong.

•

Bygghøyde: 10-20 mm i avrettingsmasse, 30 mm i betong + overgulv.

•

Energismart kombinasjon med Reflecta isolasjonsplate (se under).

•

Reduserer/øker effekten hvis gulvflaten dekkes av ett teppe eller liknende.

EL nr: 10 350 00
Tilkoblingsavslutningssett
EL nr: 10 350 35

REFLECTA ISOLASJONSPLATE - ENERGIEFFEKTIV KOMBINASJON MED T2RØD
Svært energieffektiv i kombinasjon med T2Rød - reduserer energiforbruket
med opptil 20 %.
•

Kort installasjonstid. Ca 1 dag istedet for 20-25 dager i avrettingsmasse
pga. tørketiden.

•

Varmer, reflekterer og isolerer samtidig.

•

Spesielt egnet for tregulv og under flisegulv i f.eks entreer eller kjøkken.

EL nr: 10 350 11

“Varmer, reflekterer
og isolerer samtidig”

SENZ, SENZ WIFI, NRG-DM OG TE - GULVVARMETERMOSTATER FOR ALLE FORMÅL

SENZ og SENZ WIFI
Med touch, swipe og uten/med wifi.
EL nr SENZ WIFI: 54 000 40
EL nr SENZ: 54 000 39

NRG-DM
Intuitiv og programmerbar.
EL nr: 54 163 41

TE
Analog med alle basisfunksjoner.
EL nr: 54 100 14

NVENT RAYCHEM VARMEKABELSYSTEM FOR
FROSTSIKRING AV TAKRENNER OG NEDLØP
GM-2X SELVBEGRENSENDE VARMEKABEL
GM-2X holder takrenner og nedløp frie fra snø og is. Kabelen kan kappes på
arbeidsplassen og installeres uten varme arbeider.

EL nr: 10 382 26

•

Sikkert system med lang levetid. Spesielt sammen med smarte tilbehør som
holder kabelen på plass - se under.

•

Energieffektivt system, spesielt sammen med nVent RAYCHEM EMDR-10
termostat - se under.

“Sikkert system med
lang levetid”

EMDR-10 TERMOSTAT GJØR VARMESYSTEMET EFFEKTIVT
GM-2X styres med EMDR-10, en fukt- og temperaturregulering som måler
både temperatur og fuktighet.
•
•

EL nr: 10 381 17

Utstyrt med valgbare energisparefunksjoner.
Leveres med givere.

“Måler både
temperatur og
fuktighet”

RAYCLIC HURTIGKOBLINGSSYSTEM - INGEN VARME ARBEIDER
En ferdig koblingsenhet, som er raskere og koble till, skjøte eller å avslutte
vamekabler. Du slipper å tenke på varmluftpistol, slokkeutstyr og brannvakt.
•

Reduserer installasjonstiden drastisk, sammenlignet med tradisjonell
press og krymp.

•

Du trenger IKKE å tenke på “Sikkerhetsforskrift for utforelse av varme
arbeider” eller “Arbeidsinstruks ved utforelse av varme arbeider”.

El nr:
10 383 20-22
10 383 24-25
10 383 34

TAKRENNE-FESTE, AVLASTNINGSKROK OG FESTEBRAKETT
GM-CLIP takrenne-feste
Monteres på kanten av
trakter, takrenner og
fotrenner.
EL nr: 10 383 30-32

GM-HANGER
avlastningskrok
Monteres på kanten
av trakter og stuperør.
EL nr: 10 383 33

GM-RAKE festebrakett
og kantbeskyttelse for nedløp
Fester varmekabelen skikkelig
på plass og beskytter den mot
mekaniske skader.
EL nr: 10 383 79

NÅ HETER VI NVENT.
NYTT KONSERN - SAMME GODE RAYCHEM VARMEKABLER.
Ta kontakt for mer info, demo eller prosjektering:
Ron Løvaas, distriktssjef vest, +47 915 46 499, ron.lovaas@nvent.com
Bjørn-Inge Aar, distriktssjef nord, +47 901 37 699, bjorninge.aar@nvent.com
Patrik Børjesson, innesalg/support, +47 66 81 79 90, SalesNO@nvent.com
Jan Ivar Skaar, salgssjef, +47 901 37 699, jan.ivar.skaar@nvent.com

Norge
Tel +47 66 81 79 90
salesno@nvent.com
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