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Isotermanl
 

Isotermanläggningen består av Isotermrör, Ändkopplingar och 
eventuellt skarvsatsar för Rak skarv, Reparationsskarv,
Universalskarv, Grenrörskarv, Skarv för markventil eller 
markventil med backventil, 
eventuellt externa styrningse
Installationen skall utföras enligt förordningar, normer och 
standarder och instruktioner. Isoterm utrustning (kit) skall 
användas.
 

PE tryckrör skarvas med godkända rörkopplingar för PE eller olika 
svetsmetoder enligt st
 

PE tryckrör tål att vattnet fryser
vattentrycket
pumpar tål det inte.
utsöndras som luftfickor i stillastående vatten, 
orsaka högt tryck i luftfickorna och spränga röret. Det måste 
skyddas särskilt mot detta vid denna typ av anläggningen.
 

När en lämna stugan för vintern, anses det att vattnet kommer 
att frysa. I så fall 
vattentryck lättas genom att öppna 
När vattentrycket 
tappkranen

Isotermrör T2000_Generell instruk

GENERELL INS

Godkännande
- INSTA CERT 
- SINTEF Byggforsk 
- CE-märkt/SEMKO

 
 

 

Förpackningstyper
25/60 mm:
32/60 mm: 
40/70 mm: 
50/80 mm: 
63/100 mm: 
 
 

 

Isotermanl
 

Isotermanläggningen består av Isotermrör, Ändkopplingar och 
eventuellt skarvsatsar för Rak skarv, Reparationsskarv,
Universalskarv, Grenrörskarv, Skarv för markventil eller 
markventil med backventil, 
eventuellt externa styrningse
Installationen skall utföras enligt förordningar, normer och 
standarder och instruktioner. Isoterm utrustning (kit) skall 
användas. 
 

PE tryckrör skarvas med godkända rörkopplingar för PE eller olika 
svetsmetoder enligt st
 

PE tryckrör tål att vattnet fryser
vattentrycket
pumpar tål det inte.
utsöndras som luftfickor i stillastående vatten, 
orsaka högt tryck i luftfickorna och spränga röret. Det måste 
skyddas särskilt mot detta vid denna typ av anläggningen.
 

När en lämna stugan för vintern, anses det att vattnet kommer 
att frysa. I så fall 
vattentryck lättas genom att öppna 
När vattentrycket 
tappkranen

r T2000_Generell instruk

GENERELL INS

odkännande
INSTA CERT för tryc
SINTEF Byggforsk produkt

märkt/SEMKO godk

1. 

2. 

3. 

4. 

kningstyper
mm: Metervar

32/60 mm:  Metervar
40/70 mm:  Metervar

0 mm:  Metervar
mm:  Metervar

Isotermanläggning
Isotermanläggningen består av Isotermrör, Ändkopplingar och 
eventuellt skarvsatsar för Rak skarv, Reparationsskarv,
Universalskarv, Grenrörskarv, Skarv för markventil eller 
markventil med backventil, 
eventuellt externa styrningse
Installationen skall utföras enligt förordningar, normer och 
standarder och instruktioner. Isoterm utrustning (kit) skall 

 

PE tryckrör skarvas med godkända rörkopplingar för PE eller olika 
svetsmetoder enligt st

PE tryckrör tål att vattnet fryser
vattentrycket, men de flesta kopplingar/ventiler/
pumpar tål det inte.
utsöndras som luftfickor i stillastående vatten, 
orsaka högt tryck i luftfickorna och spränga röret. Det måste 
skyddas särskilt mot detta vid denna typ av anläggningen.

När en lämna stugan för vintern, anses det att vattnet kommer 
att frysa. I så fall 
vattentryck lättas genom att öppna 
När vattentrycket är lättat, stängs både avstängningsventilen och 
tappkranen inomhus. 

r T2000_Generell instruktion för anl

GENERELL INST

odkännanden  
ckrör 

produktcertifikat
godkännande

 Självbegr
16 W/m  /
 

 Tryckrör (medier
PE80 PN12,5 SDR11 (c=1,25)
NS-EN 12201
 

 Aluminium
 

 Ytterrör 
 
 

kningstyper 
 

Metervara, Rulle
Metervara, Rulle
Metervara, Rulle
Metervara, Rulle
Metervara, Rulle

äggningen
Isotermanläggningen består av Isotermrör, Ändkopplingar och 
eventuellt skarvsatsar för Rak skarv, Reparationsskarv,
Universalskarv, Grenrörskarv, Skarv för markventil eller 
markventil med backventil, 
eventuellt externa styrningsenheter så
Installationen skall utföras enligt förordningar, normer och 
standarder och instruktioner. Isoterm utrustning (kit) skall 

PE tryckrör skarvas med godkända rörkopplingar för PE eller olika 
svetsmetoder enligt standarder och normer.

PE tryckrör tål att vattnet fryser
, men de flesta kopplingar/ventiler/

pumpar tål det inte. Om vattnet innehåller luft, så att det 
utsöndras som luftfickor i stillastående vatten, 
orsaka högt tryck i luftfickorna och spränga röret. Det måste 
skyddas särskilt mot detta vid denna typ av anläggningen.

När en lämna stugan för vintern, anses det att vattnet kommer 
att frysa. I så fall stängs den utvändiga markventilen
vattentryck lättas genom att öppna 

r lättat, stängs både avstängningsventilen och 
.  

r anläggningen

TRUKTI

  

ertifikat (sanit
ännande (EL) 

lvbegr.  Värmekabel
/ 25 W/m 

r (medierör)
PE80 PN12,5 SDR11 (c=1,25)

EN 12201 

miniumfolie 

 HDPE, blå 

 
Rulle 200 m
Rulle 200 m
Rulle200 m
Rulle 130 m
Rulle 130 m

en                                                 
Isotermanläggningen består av Isotermrör, Ändkopplingar och 
eventuellt skarvsatsar för Rak skarv, Reparationsskarv,
Universalskarv, Grenrörskarv, Skarv för markventil eller 
markventil med backventil, brytare (RS16 och C26

nheter så som t.ex. en termostat. 
Installationen skall utföras enligt förordningar, normer och 
standarder och instruktioner. Isoterm utrustning (kit) skall 

PE tryckrör skarvas med godkända rörkopplingar för PE eller olika 
andarder och normer.

PE tryckrör tål att vattnet fryser efter att en ha släppt ner 
, men de flesta kopplingar/ventiler/

Om vattnet innehåller luft, så att det 
utsöndras som luftfickor i stillastående vatten, 
orsaka högt tryck i luftfickorna och spränga röret. Det måste 
skyddas särskilt mot detta vid denna typ av anläggningen.

När en lämna stugan för vintern, anses det att vattnet kommer 
stängs den utvändiga markventilen

vattentryck lättas genom att öppna en tappkran
r lättat, stängs både avstängningsventilen och 

äggningen 

TION FOR ANL

  

(sanitet) 

rmekabel (VK) 

r)  
PE80 PN12,5 SDR11 (c=1,25) 

 

, blå  

  

200 m 
200 m och Trumma

200 m   
m 
m 

                                                 
Isotermanläggningen består av Isotermrör, Ändkopplingar och 
eventuellt skarvsatsar för Rak skarv, Reparationsskarv,
Universalskarv, Grenrörskarv, Skarv för markventil eller 

RS16 och C26
som t.ex. en termostat. 

Installationen skall utföras enligt förordningar, normer och 
standarder och instruktioner. Isoterm utrustning (kit) skall 

PE tryckrör skarvas med godkända rörkopplingar för PE eller olika 
andarder och normer. 

efter att en ha släppt ner 
, men de flesta kopplingar/ventiler/ 

Om vattnet innehåller luft, så att det 
utsöndras som luftfickor i stillastående vatten, kan det vid frost 
orsaka högt tryck i luftfickorna och spränga röret. Det måste 
skyddas särskilt mot detta vid denna typ av anläggningen.

När en lämna stugan för vintern, anses det att vattnet kommer 
stängs den utvändiga markventilen

tappkran inomhus
r lättat, stängs både avstängningsventilen och 

  

ON FOR ANL

   Produkt

 

 Vid längre anl
   ohmsk 

  

umma 600 m

                                                 
Isotermanläggningen består av Isotermrör, Ändkopplingar och 
eventuellt skarvsatsar för Rak skarv, Reparationsskarv,
Universalskarv, Grenrörskarv, Skarv för markventil eller 

RS16 och C26) och 
som t.ex. en termostat. 

Installationen skall utföras enligt förordningar, normer och 
standarder och instruktioner. Isoterm utrustning (kit) skall 

PE tryckrör skarvas med godkända rörkopplingar för PE eller olika 

efter att en ha släppt ner 
 tappkranar/

Om vattnet innehåller luft, så att det 
kan det vid frost 

orsaka högt tryck i luftfickorna och spränga röret. Det måste 
skyddas särskilt mot detta vid denna typ av anläggningen. 

När en lämna stugan för vintern, anses det att vattnet kommer 
stängs den utvändiga markventilen och 

inomhus.   
r lättat, stängs både avstängningsventilen och 

Tryckr
25x3,0/60 mm

   32x3,0/60 mm
   40x3,7/70 mm
   50x4,6/80 mm

 63x5,8/1
(1) Effekt vid +10 °C.

OBS!
Explosionsfarligt
Självbegr. v
Ex-områden (se Underhåll och drift dokumentation). 
Standard lever
område
Brytarer RS16 och C26 är inte godkän
Elektrisk koppling utföras enligt ”Montageanvi

 

ON FOR ANLÄGGNINGEN

Produktöversikt

ngre anläggningsl
ohmsk värmekabel

600 m  

                                                 
Isotermanläggningen består av Isotermrör, Ändkopplingar och 
eventuellt skarvsatsar för Rak skarv, Reparationsskarv, 
Universalskarv, Grenrörskarv, Skarv för markventil eller 

) och 
som t.ex. en termostat.  

Installationen skall utföras enligt förordningar, normer och 
standarder och instruktioner. Isoterm utrustning (kit) skall 

PE tryckrör skarvas med godkända rörkopplingar för PE eller olika 

efter att en ha släppt ner 
tappkranar/ 

Om vattnet innehåller luft, så att det 
kan det vid frost 

orsaka högt tryck i luftfickorna och spränga röret. Det måste 

När en lämna stugan för vintern, anses det att vattnet kommer 
och 

r lättat, stängs både avstängningsventilen och 

 
 

Kom ihåg at inomhusavstängningsventilen inte är frostsäker och 
måste därför stå i ett uppvärmt rum. 
Effekten 
kompenserar inte för spänningsvariationer och förändringar i 
motstånd i värmekabelledare på grund av temperaturför
ändringar. Därför kan det i vissa fall bli svårt att hålla röret 
frostfritt eller tin
annan stor strömförbruk
Använd 
användande av
 

Isotermanläggningar 
säkring på 
Brytare
ningslängder
63/100
termostat
Brytare
 

EGENKONTROLLSCHEMA
kvar som dokumentation. Vid eventuell reklamation skall kopia 
av dessa samt ytterligare dokumentation som krävs enligt 
våra för

Dim  
Tryckrör / Ytterrör

25x3,0/60 mm
32x3,0/60 mm
40x3,7/70 mm
50x4,6/80 mm
63x5,8/100 mm
Effekt vid +10 °C.

Exempel på ändkoppling 
med brytare för 
Isotermrör.

OBS!  
Explosionsfarligt
Självbegr. värmekabel typ 16 W/m o

områden (se Underhåll och drift dokumentation). 
Standard lever
områden, men
Brytarer RS16 och C26 är inte godkän
Elektrisk koppling utföras enligt ”Montageanvi

 

ÄGGNINGEN

versikt 

äggningslängder
rmekabel. 

                                                  
Kom ihåg at inomhusavstängningsventilen inte är frostsäker och 
måste därför stå i ett uppvärmt rum. 
Effekten är beräknat vid 230 Volt. 
kompenserar inte för spänningsvariationer och förändringar i 
motstånd i värmekabelledare på grund av temperaturför
ändringar. Därför kan det i vissa fall bli svårt att hålla röret 
frostfritt eller tin
annan stor strömförbruk
Använd tröga säkringa
användande av aggregat,
Isotermanläggningar 
säkring på max. 30 mA.
Brytare RS16 användas

ängder 1-110 m. Bryt
00 mm med anl

termostat rekommenderas.
Brytare med Isotermrör anslutas alltid 
EGENKONTROLLSCHEMA
kvar som dokumentation. Vid eventuell reklamation skall kopia 

dessa samt ytterligare dokumentation som krävs enligt 
försäljnings

Ytterrör  
Effekt
[W/m]

25x3,0/60 mm 16(1)

32x3,0/60 mm 16(1)

40x3,7/70 mm 16(1)
50x4,6/80 mm 25(1)

mm 25(1)

Effekt vid +10 °C. 

Exempel på ändkoppling 
med brytare för 
Isotermrör. 

Explosionsfarligt område
rmekabel typ 16 W/m o

områden (se Underhåll och drift dokumentation). 
Standard levererat kopplingsutrustning är inte godkänd f

, men kan levereras på 
Brytarer RS16 och C26 är inte godkän
Elektrisk koppling utföras enligt ”Montageanvi

 

ÄGGNINGEN

 

ängder använd

Kom ihåg at inomhusavstängningsventilen inte är frostsäker och 
måste därför stå i ett uppvärmt rum. 

beräknat vid 230 Volt. 
kompenserar inte för spänningsvariationer och förändringar i 
motstånd i värmekabelledare på grund av temperaturför
ändringar. Därför kan det i vissa fall bli svårt att hålla röret 
frostfritt eller tina det. Tillstånden orsakas till exempel 
annan stor strömförbrukare på nätet

öga säkringar 
aggregat, beräkna 

Isotermanläggningar skall anslut
max. 30 mA. 

användas fö
110 m. Bryt

mm med anläggningslängder
rekommenderas.

med Isotermrör anslutas alltid 
EGENKONTROLLSCHEMA skall fyllas i 
kvar som dokumentation. Vid eventuell reklamation skall kopia 

dessa samt ytterligare dokumentation som krävs enligt 
jnings- och lever

Effekt 
[W/m] 

Vikt  
[kg/m] 

) 0,55 
) 0,66 
) 0,91 
) 1,32 
) 2,11 

Exempel på ändkoppling 
med brytare för 

område 
rmekabel typ 16 W/m o

områden (se Underhåll och drift dokumentation). 
at kopplingsutrustning är inte godkänd f

kan levereras på förfrågan
Brytarer RS16 och C26 är inte godkän
Elektrisk koppling utföras enligt ”Montageanvi

 

T20

ÄGGNINGEN   

användas Isotermrör T75

Kom ihåg at inomhusavstängningsventilen inte är frostsäker och 
måste därför stå i ett uppvärmt rum.  

beräknat vid 230 Volt. 
kompenserar inte för spänningsvariationer och förändringar i 
motstånd i värmekabelledare på grund av temperaturför
ändringar. Därför kan det i vissa fall bli svårt att hålla röret 

. Tillstånden orsakas till exempel 
are på nätet. 

 av typ C 
beräkna 5 x effekten f
anslutas till

ör 32/60-40/70 mm med anl
110 m. Brytare C26 

äggningslängder
rekommenderas. 

med Isotermrör anslutas alltid 
skall fyllas i 

kvar som dokumentation. Vid eventuell reklamation skall kopia 
dessa samt ytterligare dokumentation som krävs enligt 

leveransvillkor bifogas

 
 

Böjnings
radie [mm]

960 
960 

1200 
1500 
1890 

Isotermrör
Ändkoppling

 

rmekabel typ 16 W/m och 25 W/m er godkänd för 
områden (se Underhåll och drift dokumentation). 

at kopplingsutrustning är inte godkänd f
förfrågan. 

Brytarer RS16 och C26 är inte godkänd för Ex
Elektrisk koppling utföras enligt ”Montageanvi

 

2000 

Isotermrör T75-

Kom ihåg at inomhusavstängningsventilen inte är frostsäker och 

beräknat vid 230 Volt. Brytare 
kompenserar inte för spänningsvariationer och förändringar i 
motstånd i värmekabelledare på grund av temperaturför
ändringar. Därför kan det i vissa fall bli svårt att hålla röret 

. Tillstånden orsakas till exempel 
 

av typ C enligt EN
5 x effekten f
till en jordfelsbrytare med 

40/70 mm med anl
C26 användas

äggningslängder 1-125 m. Användning 

med Isotermrör anslutas alltid till egen ström
skall fyllas i av elektriker 

kvar som dokumentation. Vid eventuell reklamation skall kopia 
dessa samt ytterligare dokumentation som krävs enligt 

ansvillkor bifogas. 

Böjnings- 
[mm] 

Anläggnings
längd

1-11
1-11

 1-11
 1-125
 1-125

Isotermrör 
Ändkoppling 

 

 

25 W/m er godkänd för 
områden (se Underhåll och drift dokumentation).  

at kopplingsutrustning är inte godkänd f

för Ex-områden. 
Elektrisk koppling utföras enligt ”Montageanvisning för elektriker”.

  1 

 

-300-600 med 

Kom ihåg at inomhusavstängningsventilen inte är frostsäker och 

re RS16 och C
kompenserar inte för spänningsvariationer och förändringar i 
motstånd i värmekabelledare på grund av temperaturför
ändringar. Därför kan det i vissa fall bli svårt att hålla röret 

. Tillstånden orsakas till exempel av 

EN 60898. 
5 x effekten för startstr

en jordfelsbrytare med 

40/70 mm med anl
användas för 50/
125 m. Användning 

egen strömkrets..
av elektriker och lämnas 

kvar som dokumentation. Vid eventuell reklamation skall kopia 
dessa samt ytterligare dokumentation som krävs enligt 

 

Anläggnings-
längd 

Säkring

10 m 16 A
110 m 16 A
110 m 16 A
125 m 32 A
125 m 32 A

Brytare

25 W/m er godkänd för  
 

at kopplingsutrustning är inte godkänd för Ex-

områden.  
sning för elektriker”.

 

 

med  

Kom ihåg at inomhusavstängningsventilen inte är frostsäker och 

och C26 
kompenserar inte för spänningsvariationer och förändringar i 
motstånd i värmekabelledare på grund av temperaturför-
ändringar. Därför kan det i vissa fall bli svårt att hålla röret 

av en 

. Vid 
r startström. 

en jordfelsbrytare med 

40/70 mm med anlägg-
r 50/80-

125 m. Användning av 

. 
och lämnas 

kvar som dokumentation. Vid eventuell reklamation skall kopia 
dessa samt ytterligare dokumentation som krävs enligt 

Säkring 

16 A 
16 A 
16 A 
32 A 
32 A 

Brytare RS16 

 

sning för elektriker”. 

 



Isotermr

 

Bryt
f
 
Teknisk
 
Spe

RS16

 
C26
 
CE:
 
Bryt
 

Användning av Termostat (extern input)
Fö
installera
För 
avloppsledningar kan 
Anläggningsgivaren
frysrisken i röret är som störst
eller ingen
Termost
röret inte fryser
Dett
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isotermrör T2000_Generell instruk

 

Brytare
för Isotermrö
 
Tekniska
 
Specifikati
Brytare typ

RS16 

  
C26 
 
CE: 
 
Brytaren må
 

Användning av Termostat (extern input)
För huvudanl
installera en termostat 
För tryckavloppsinstallationer vill en termostat (resp. tidsrelaterad sekvensstyrning) v
avloppsledningar kan 
Anläggningsgivaren
frysrisken i röret är som störst
eller ingen
Termostaten 
röret inte fryser
Detta ger en frosts
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r T2000_Generell instruk

are RS16 o
ör Isotermrör

a data  

tioner  
typ I   

(A) 
S

16 

  
32 

 

måsta alltid v

Användning av Termostat (extern input)
r huvudanläggningar

en termostat 
tryckavloppsinstallationer vill en termostat (resp. tidsrelaterad sekvensstyrning) v

avloppsledningar kan 
Anläggningsgivaren placeras
frysrisken i röret är som störst
eller ingen överfyllnad

aten sörjer då för att 
röret inte fryser. 

en frostsäker l

r T2000_Generell instrukti

RS16 och C26
r T2000

 

Säkring 
typ 

C 

  
C 

 CE – 

alltid vara jordad

Användning av Termostat (extern input)
ggningar (gemensamhetsanläggningar)

en termostat innan brytaren
tryckavloppsinstallationer vill en termostat (resp. tidsrelaterad sekvensstyrning) v

avloppsledningar kan orsaka skador
placeras i e

frysrisken i röret är som störst
fyllnad. 

sörjer då för att v

ker lösning med minst

tion för anläggningen

26  
2000  

Omg.temp 
(°C) 

max. +55 

  
max. +55 

 märkt 

ad. 

Användning av Termostat (extern input)
(gemensamhetsanläggningar)

brytaren.  
tryckavloppsinstallationer vill en termostat (resp. tidsrelaterad sekvensstyrning) v

orsaka skador på pump
i ett rör för kabel 

frysrisken i röret är som störst, till exempel nedgr

värmen/strömmen

sning med minst

äggningen 

.temp  Mått
(mm)

   71x84x2

  
 82x82x

Användning av Termostat (extern input) 
(gemensamhetsanläggningar)

 
tryckavloppsinstallationer vill en termostat (resp. tidsrelaterad sekvensstyrning) v

på pumpar. Dessutom
t rör för kabel (tomrör

, till exempel nedgrä

/strömmen int

sning med minsta möjliga

  

Mått  
(mm) 

22(28) 25/60 

x59,2 50/8

(gemensamhetsanläggningar) och permanenta anl

tryckavloppsinstallationer vill en termostat (resp. tidsrelaterad sekvensstyrning) v
Dessutom är

tomrör) som 
ävda rör under v

nte tillkopplas (går på)

a strömförbruk

 

För Isotermr
dimensioner

25/60 - 32/60 
40/70 mm

  
50/80 og 63/1

och permanenta anl

tryckavloppsinstallationer vill en termostat (resp. tidsrelaterad sekvensstyrning) v
är frysta avloppsrör

 appliceras
under väg eller ovanpå marken med rören i bergsprickor

tillkopplas (går på)

rbrukning. 

 

Isotermrörs-
oner 

32/60 och 
40/70 mm 

0 og 63/100 mm 

och permanenta anläggningar för vatten, vill det var

tryckavloppsinstallationer vill en termostat (resp. tidsrelaterad sekvensstyrning) v
avloppsrör svåra

appliceras intill Isotermröret, där det är me
äg eller ovanpå marken med rören i bergsprickor

tillkopplas (går på) förrän det 

 

 

”Enclosure
Material

Fjällvit 
Halogenfri

  
ABS plastic

ggningar för vatten, vill det var

tryckavloppsinstallationer vill en termostat (resp. tidsrelaterad sekvensstyrning) var
svåra att tina.

Isotermröret, där det är me
äg eller ovanpå marken med rören i bergsprickor

det är nödv

 

Enclosure”  
aterial 

Handta

 
Halogenfri 

Vipp
med ljusen
L608-2/S704

  
ic G257

ggningar för vatten, vill det var

ra en ren nödv
att tina. 

Isotermröret, där det är me
äg eller ovanpå marken med rören i bergsprickor

dvändigt och

 

ndtag Frontpl
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Underhåll  
Brytare RS16 och C26 för Isotermrör T2000 kräver inget särskilt underhåll. Rengör eventuellt brytarlådans yttersida 1 gång om 
året från damm. Rengöring av bryterlådans yttersida ska göras med en fuktig trasa. Öppna aldrig lådan – invändig rengöring 
behövs inte! Detta kan resultera i kortslutning och risk för att utsättas för elchocker.  
 
Säkerhetsvarning  
-  Öppna inte bytarlådan! För din egen säkerhet lämna detta till en elektriker! 
- I händelse av att kall- och/eller värmekabeln är skadad eller inte fungerar korrekt, stäng av huvudsäkringen och kontakta en 
   elektriker! 
- Skall inte användas av barn, personer med reducerad fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och 
 kunskap, om de inte övervakas eller instrueras. Låt inte barn leka med produkten eller dess komponenter, inte ens när de 
 övervakas. Monteras oåtkomligt för barn! 
- Var försiktig med mekaniska stötar, såsom till ex. slag eller skakning, osv., mot brytaren när den är strömförande. 
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Bruksinstruktion för användare 
 Problem Förfarande  Brytarläge 

A INGEN FRYSRISK 1. Ställa brytaren i läge ”0” ("AV") (ingen värme). 
 
 
 
 
 
 

 

 B FRYSNING AV 
ISOTERMRÖRET 
(SERVISLEDNING 
 VATTEN) 
 
 
 

1. Stäng utvändig markventil. 
2. Släpp ut vattentrycket i rörledning genom att öppna 
     en tappkran inomhus. 
3. Stäng tappkranen inomhus. Låt det frysa. 
    OBS! De flesta kopplingar/ventiler/tappkranar/pumpar 
     tål det inte att frysa och måsta därför placeras i  
    varmt rum/fryssäker zon. 

 

 
C DRIFT VID RISK FÖR 

FROST 
(SERVIS- OCH 
HUVUDLEDNINGAR  
VATTEN OCH AVLOPP) 

1. Ställa brytaren i läge ”PÅ” för frostsäkring vid  
    extremt kalla perioder. 
    OBS! För vattenledningar vill det vara fördelaktigt 
    att installera en termostat innan brytaren 
    för minskning av strömförbrukningen.  
    För tryckavloppsinstallationer vill en termostat  
    (resp. tidsrelaterad sekvensstyrning) vara en ren 
    nödvändighet då frysta avloppsledningar kan  
    orsaka skador på pumpar.  
    Dessutom är frysta avloppsrör svåra att tina. 

 

 
 

 

D UPPTINING AV FRUSEN 
VATTENLEDNING 
(SERVIS- OCH 
HUVUDLEDNING) 

1. Öppna utvändig markventil/inomhus avstängnings- 
    ventil och tappkran. 
2. Ställa brytaren i läge ”1” ("PÅ") (I.).  
3. När vatten rinner i kranen – Ställa brytaren i läge 
    ”0” ("AV") eller lämna den i läge ”1” ("PÅ") om  
    nödvändigt. (II.a eller II.b)  
 
(”Upptining” är inte möjligt om röret fryser trots 
brytaren är i läge ”1” ("PÅ").  
Kontakt din rörmontör/elektriker.)   
 

I. 
 
 
 
 
 
 
II.a 
 
 
 
 
 
II.b 

 

 

 E EGEN SÄNKPUMP 1. Vid frysning av ledning, släpp ut vattentrycket  
     efter att pumpen har stoppats. 
2. Vid upptining av ledning - tina röret innan pumpen 
     startas, se "D - UPTINING AV FRUSEN VATTEN-  
     LEDNING".  
     Inget vatten vid uppstart – stoppa pumpen och tina  
     röret mer innan ny start. 

  

F EGEN EJEKTORPUMP 1. Ställa i läge ”1” ("PÅ") vid första misstanke om 
    frysrisk. Om vatten fryser, suger pumpen torrt och 
     kan skadas. 
2. Provstarta pump på samma sätt som vid "E - EGEN 
    SÄNKPUMP, pkt. 2". 

  

 
 

För att upprätthålla en kontinuerlig produktutveckling  ISOTERM AB 
förbehåller Isoterm AB sig rätten att ändra tekniska Kraftverksvägen 10, S - 444 32 Stenungsund 
specifikationer utan föregående meddelande.                  www.isoterm.se 
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http://www.isoterm.se

