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CONNECT AND PROTECT

RIM-DrainTrace-KIT
nVent RAYCHEM RIM-DrainTrace-KIT er en alt-i-ett løsning for å holde taket snø- og isfritt, og du unngår ubehagelige
overraskelser på grunn av snø og is som samler seg opp om vinteren.
RIM-DrainTrace-KIT kan ettermonteres i eksisterende taksluk/nedløp, og du slipper dyrt utskiftingsarbeid på allerede
eksisterende taksluk/nedløp. Det unike designet sørger for at smeltevannet enkelt renner mot nedløpet og at isdannelsen
blir borte fra taksluket. KITløsningen leveres med en høykvalitets selvregulerende varmekabel , en fabrikkinstallert,
kvalitetskontrollert kaldende og endeterminering. For å unngå feil på denne viktige koblingen, og for å gjøre det enklere
for elektrikeren.

HVA ER FORDELENE FOR INSTALLATØREN?
1. ETTERMONTERINGSLØSNING

2. UNIKT DESIGN

3. GIR TRYGGHET

RIM-DrainTrace-systemet kan
plasseres på eksisterende taksluk/
nedløp. På denne måten unngår
du de ekstra arbeidsutgiftene som
utskifting av det eksisterende sluket
medfører.

Disse stjerneformede aluminiumsplatene har et unikt design som
sørger for at smeltevannet enkelt kan
renne ned gjennom isfrie nedløp, og
de forhindrer samtidig isdannelse
rundt taksluket.

RIM-DrainTrace-KIT leveres som
et alt-i-ett sett. Det inneholder de
stjerneformede nedløpsrennene,
en preterminert, selvregulerende
GM-2XT kabel og en forhåndskoblet
kaldende.

Nr 1 I VINTERSIKKERHET
RIM-DrainTrace-KIT-produktet er spesielt konstruert og utviklet for elektrikere
og takspesialister som ønsker å gi kundene best kvalitet og sikkerhet på de
tøffeste vinterdagene. Din sikkerhet er vår prioritet.
KVALITETSSIKRET
Alle komponenter, koblinger og termineringer har blitt kvalitetstestet
og godkjent på produksjonsanlegget i henhold til de siste garanti- og
forskriftsstandardene.
GARANTI
For å understreke vår tro på kvaliteten på produktene våre, kan nVent nå tilby
en utvidet produktgaranti på 10 år når det registreres, og på inntil 12 år når
det installeres av en nVent RAYCHEM-sertifisert Certified PRO-installatør.
nVent.com/RAYCHEM

HVA INNEHOLDER BOKSEN?
FULLSTENDIG KIT/SETT FOR TAKSLUK
SYSTEM:
• 1 senterring i aluminium
• 6 X RIM-C paneler i aluminium
• Preterminert 16 m GM-2XT selvregulerende
varmekabel med preterminert 8 m kaldende
(3x1,5 mm2)
DOKUMENTASJON
• Trinn-for-trinn installasjonshåndbok
på flere språk
SPESIFIKASJON
System

Klikkmonteringssystem uten behov for nagler/skruer/spikre/lim samt et minimalt
antall monteringstrinn på installasjonsstedet

Materialutvalg

Kynar® malt aluminium

Fargeutvalg

Matt svart

Innhold

Senterring i aluminium med tapper, RIM-C kanalpaneler, GM-2XT varmekabel, 16 m,
preterminert kaldende på 8 m, 3 x 1,5 mm²

Varmekabel medfølger

GM-2XT for bruksområder med 230 V vekselstrøm

Mål

Innvendig mål på senterring: 355 mm
Lengde på kanalpanel: 600 mm

PCN/El-nr

1244-022477/10 381 99

RIM DrainTrace (RIM-DT-KIT)

Mål (nominelle)

GM-2XT varmekabel
RIM-C paneler

600 mm

Senterring

Taksluk/nedløp
(ikke inkludert)

355 mm

457 mm
100 mm
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