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Vásárlói tájékoztató 

• TERMÉKNÉV/CIKKSZÁM: 

Fűtőkábel transzformátorral és táp kábellel 

• RENDELTETÉS: 

(Állatok közelében is használható).  

Elektromos fűtőkábel kiválóan alkalmas csövek, vízvezetékek fagymentesítésére. Biztonságos: 

CE által jóváhagyott. Kényelem: Többé nem kell télen elfagyott vízvezetéket javítania, vagy 

vödörben vizet hordania. Mindenféle vízvezetékhez használható. Megbízható: A beépített 

termosztát automatikusan bekapcsol amint a víz hőmérséklete +3 fok alá esik a vízcsőben. Más 

szigeteléssékel együtt használva, akár -35 fokig is jól véd a fagyás ellen. 

• FELHASZNÁLÁS: 

1. Terítse ki a fűtőkábelt. Feltekert állapotban soha ne dugja be! 
2. Ha a fűtőkábel túl merev, akkor terítse ki és egy pár percre dugja be. 
3. A vízvezeték amire fel szeretné helyezni a fűtőkábelt legyen hozzáférhető. 
4. A fűtőkábel nem használható falba szerelt vezetékeknél! 
5. A termosztátot a fekete érintkező résszel helyezze a vízvezeték leghidegebb pontjára, majd 
szigetelőszalaggal rögzítse. 
6. Ezután helyezze a fűtőkábelt a csőre és 30-60cm-enként rögzítse szigetelőszalaggal. 
Figyelem: A fűtőkábelt ne tekerje a csőre, csak egyenes vonalban rögzítse! 
7. Ellenőrizze, hogy működik-e a fűtőkábel. 
8. Szigetelje a csövet a ráhelyezett fűtőkábellel. 
Figyelem: Ne használjon 13mm-nél szélesebb szigetelést! 
9. Védje a fűtőkábelt mechanikai károk ellen. 
10. Soha ne helyezze a fűtőkábelt folyadékba! 
 

Fagyásvédelem a különböző típusú csöveknél a fűtőkábel használata mellett: 

Cső méret 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm 42 mm 48 mm 60 mm 76mm 

Szigetelés 
nélkül 

-20°C -13°C -10°C -7°C -5°C -4°C -3°C -2°C 

13mm-es 
szigeteléssel 

-35°C -35°C -30°C -30°C -25°C -20°C -15°C -10°C 

 
 

• FIGYELMEZTETÉSEK, FONTOS INFORMÁCIÓK: 

A termék elsősorban kültéri használatra alkalmas. Lakossági használatra. Csak rendeltetésre 

szánt célra használja. 

Kérjük, a termék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és a 

figyelmeztetéseket! Be nem tartásuk súlyos sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A Nádland Kft. 

fenntartja a jogot, hogy bármilyen figyelmeztetés, vagy a meglévő információk frissítésének 

kötelezettsége nélkül változtasson vagy módosítson a leíráson. A fűtőkábelt ne tekerje a csőre, 
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csak egyenes vonalban rögzítse! Ne használjon 13mm-nél szélesebb szigetelést! Soha ne 

helyezze a fűtőkábelt folyadékba! Ne vágja el a kábelt! Beszerelésnél ne csomózza! 

• TISZTÍTÁS/KEZELÉS: 

száraz ronggyal tisztítandó 

• GYÁRTÓ: 

Somogyi Elektronic 

• FORGALMAZÓ: 

Neve: Nádland Kft. 

Címe: 1106 Budapest, Jászberényi út 47/b. 

Származási hely: EU 

• KÉRDÉSE VAN? 

Amennyiben bármi kérdése merülne fel a termék telepítésével vagy használatával kapcsolatban, 

forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségeken: 

Cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 47/b. 

Telefon: +36-1/260-2887 

E-mail: kapcsolat@nadland.hu 
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