Frost Safe

Oppvarmede
slanger

Hvorfor oppvarmede slanger?
3 Holde vannsystemer frostfrie. -Brannvannssystemer er livsviktige, og mange har behov for tilgang på
vann fra slange i sitt daglige virke, også i den kalde årstiden!
3 For å gjøre tungtflytende medier flytende og pumpbare. -Mange medier blir seige i kulda.
3 Holde jevn temperatur i medier som ledes gjennom en slange
3 Forvarme medier i en prosess
3 Holde hydraulikkolje flytende i hydraulikkslanger
3 Gjør gummi- og plastslanger mykere og mer håndterbare i kalde installasjoner. -Slangen forblir en
slange - og ikke et rør!
Hvilke slanger kan vi kombinere med varmekabler?
Varmekabler kan kombineres med de fleste slanger i TESSsortimentet. Generelt er gummislanger bedre egnet enn plastslanger.
Velg slange etter vanlige kriterier. Konferer TESS ved eventuell
bruk sammen med aggressive eller brennbare medier. En tykkvegget gummislange isolerer bedre enn en tynnvegget slange
ved innvendig varmekabel installert. Stålslanger og teflonslanger er meget godt egnet til bruk sammen med varmekabler
og kan benyttes for både svært lave og svært høye temperaturer. Slangens spesifikasjon begrenser anvendelsen.

Hvordan monteres varmekabler på slange?
Varmekabel kan monteres innvendig i vannslanger som frostsikring for trykk opp til 8 BAR. Løsningen er mest egnet på
mindre slanger ved bruk av TESS ferdig koblede varmekabler.
Det henvises til egen installasjonsveiledning pakket sammen
med varmekabelen. Det må benyttes en spesiell penetrasjonskupling som har utvendige gjenger. Denne skrus inn i en T- eller
Y kobling montert på slangekuplingen. Varmekabelen (blå) tres
gjennom denne og tres deretter gjennom slangen til den er
synlig i kuplingen i motsatt ende. Til slutt trekkes strammemekanismen til. Blå kabel som det ikke er «plass» til i slangen,
kan vikles rundt slangekupling, ventil, pumpe etc. og festes med
tape, strips eller liknende. Kan også påmonteres ekstra
isolasjon for bedre varmeeffekt.

TESS kan levere slanger for anvendelser med temperaturer
over 200° C.

Farlig med varmekabler?
Frostsikring av slanger med varmekabler anses ikke som
risikofylt, men ta hensyn til at det er elektrisk utstyr, i forhold til
vannsøl, håndtering etc. Ved fare for vannsøl kan TESS levere
sprutsikker løsning. Elektriker kan også montere sprutsikre
kontakter.
Ved bruk sammen med brennbare eller aggressive medier må
dette vurderes spesielt. Ved bruk i eksplosjonsfarlige områder
skal det benyttes ATEX godkjent løsning. TESS kan levere
dette! Usikker?

Kontakt TESS for utarbeidelse av kundetilpassede
løsninger! E-post: slanger@tess.no

Varmekabelen kan også vikles i spiral rundt slangen utvendig.
Tettere vikling gir høyere effekt pr. meter. Det bør da velges en
slange med liten veggtykkelse og / eller god varmeledningsevne
(stålslange, teflonslange e.l.). Avhengig av bruk, bør det
vurderes om slange med påmontert varmekabel skal isoleres
eller mekanisk beskyttes: Warmguard Pyrojacket (både isolasjon og beskyttelse), Spiralguard (beskyttelse) eller annen
slange (isolasjon og beskyttelse). Det kan også benyttes isolasjonsslanger i skummet PE montert med Spiralguard utvendig.
TESS leverer mange spesialløsninger basert på lang erfaring.

Hvordan velge varmekabler?
Velg varmekabel etter ønsket effektbehov og anvendelse.
Vurder alltid om det er mulig å benytte TESS standard ferdigkoblet varmekabel. Den leveres ferdig med stikkontakt, og
kan dermed installeres uten autorisert elektriker. Velg selvregulerende varmekabler der det er mulig. Ekstra reguleringsmekanisme er da unødvendig. Ved store effektbehov velges
høyeffekt kabler med separat styring.
Effektbehov kan beregnes ved henvendelse til TESS as.
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Slanger for industrien
TESS AS kan levere teknisk avanserte oppvarmede slanger for industrien i Norge. Disse leveres med varmekabler montert på
utsiden av slangen, med isolasjon og beskyttelseskappe ytterst. Slangene produseres ihht kundespesifikasjoner for de enkelte
applikasjonene. Det benyttes selv-regulerende og ikke-selvsregulerende varmekabler, der ulike kabeltyper benyttes for ulike formål.
Oppvarmede slanger kan leveres med kontrollbokser for individuell justering av temperaturen i slangen. Ulike kabler benyttes for
ulik strømtilførsel i området 230-750V, avhengig av ønsket varmetilførsel til slangen eller røret. De kan også leveres for 24V og
120V på forespørsel. Produktene produseres og leveres ihht internasjonale standarder, etter høye kvalitetskrav med produksjon og
funksjonalitet.
Oppvarmede slanger kan leveres med ATEX-godkjenning for Ex-soner. TESS kan også levere kun kabler og kontrollsystemer i de
tilfellene kunden selv ønsker å ettermontere dette på slanger eller rør.

For applikasjoner innen følgende områder:

Næringsmiddelindustrien

Maritim industri

Offentlig sektor

Havbruksnæringen

Entreprenør, bygg- og anleggssektoren

Offshoreinstallasjoner
Kjemisk- og petrokjemisk industri
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LU-VA FS

Cam-Lock kupling

Øvrige spesifikasjoner, se TESS Håndbok gruppe 1.

Grubeslange FS

Cam-Lock kupling

Øvrige spesifikasjoner, se TESS Håndbok gruppe 1.
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Bunkerflex FS

Øvrige spesifikasjoner, se TESS Håndbok gruppe 10.

Varmekabler for frostbeskyttelse av slanger

Øvrige spesifikasjoner, se TESS Håndbok gruppe 21.
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Varmekabel varmtvann, selvregulerende
Den selvregulerende varmekabelen ELSR-W benyttes til rør, ventiler og andre applikasjoner med prosesstemperaturer mellom
30°C og 80°C (power on) og 100°C (power off). ELSR-W benyttes til oppvarming produksjonslinjer i næringsmiddelindustrien, for
å hindre at matfett og- oljer stivner. Likeså brukes den til rør og slanger i kantiner og storkjøkken, for oppvarming av rør og slanger
slik at disse ikke tettes av matfett og -oljer. Ved bruk til vannrør, kan den benyttes til frostsikring, temperaturkontroll og bekjempelse
av Legionellabakterier.
Anvendelse
		
Brukere		
Utvendig
Effekt		
Merknader
		
		

Oppvarming av fettlinje i næringsmiddelindustrien. Frostbeskyttelse av dreneringsrør/-slanger for kantiner og
storkjøkken. Installasjon i varmtvannstilførsler for å motvirke fremvekst av Legionella.
Næringsmiddelindustrien
Ytterkappe TPE-O
230V, selvregulerende
Minimum bøyeradius: 20 mm. Maks Eksponeringstemperatur (power off): 100°C. Maks eksponeringstemperatur
(power on): 80°C. Installasjonstemperatur: Minimum -20°C. To nominelle uttak. Kan kuttes i ønskede lengder fra
rull. Fuktighetsbestandig.

Y-stykke for innføring av selvregulerende varmekabel
Komplett Y-stykke for innføring av selvregulerende varmekabel.
Leveres med komplett kabelgjennomføring, med Anti-knekkfunksjon for kabel, 1-1/4” BSP.
Varenr.: 93040-20-20

Gjennomføring for selvregulerende varmekabel
Gjennomføring for selvregulerende varmekabel i standard
Y- eller T-stykker, for ¾” BSP-gjenger.
Varenr.: 93000-12-08
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Tilbehør til oppvarmede slanger
Frostvakt Control
3 Energisnill og økonomisk. Varmen slås bare av når temperaturen rundt nærmer seg
frysepunktet. Anvendes med fordel sammen med Frostvakt (se side 5),
men passer også utmerket til styring av andre produkter for frostsikring.
3 230V - 16A
3 IP 44
3 Aktiveringstemperatur +3°C
3 3 meter m/ montert giverkabel
3 Varenr.: EL93010

ELTC/H-14

3 Kontrollboks for elektronisk temperaturjustering av oppvarmbar slange.
3 PT 100 sensor for temperaturmåling.
3 Leveres i værbestandig plastikkhus.
3 Bruksområde -25°C til +55°C.
3 Programerbar 0°C til +390°C.
3 Tekniske data: LED display/IP 65/90-260VAC 50/60Hz.
3 Fullstendig teknisk beskrivelse oppgis på forespørsel

Warmguard Pyrojacket
3 For bruk som isolasjon utenpå slanger.
3 Benyttes sammen med TESS Frostvakt og legges da utenpå slangen for bedre isolasjon.
3 Kan også benyttes der TESS Frostvakt eller annen varmekabel er montert
utenpå slangen eller røret.
3 Varenr.: 92321-

Spørreskjema for oppvarmede slanger
Applikasjon:......................................................................................................................
1. Teknisk Data
(kompensasjon for varmetap)
1.1
Dimensjon, diameter, lengde på oppvarmet slange: .........................................
1.2
Antall fittings: ...................................................................................................
1.7
Påkrevd temperatur slangen/mediet skal holde: …….....................................
1.8
Minimum omgivelsestemperatur: ..................................................................
1.9
Maks temperatur på mediet, f.eks dampskylling: .........................................
1.10
Applikasjon for innendørs/utendørs: ..................................................................
1.11
Forekommer det fuktighet: .................................................................................................
1.12
Objekt som skal oppvarmes: ....................................................................................................................
1.15
Spenning (i volt): ................................
1.16
Farlig område?: ..................................................... Atex-godkjenning JA/NEI): .........................................
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Servicesentre i Norge
Hovedkontor tlf 0TESS
Vestlandet
tlf 800 84 333 *
* Gratis grønt nummer

www.tess.no
tess@tess.no

International

info@tess.eu
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Skottland, Aberdeen:
TESS Aberdeen Ltd.
Tlf. +44 1224 594 050

sales@tess-aberdeen.co.uk

Brasil, Macaé:
TESS Macaé
Tlf. +55 22 2757 6200
vendas.mc@tess.no
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Brasil, Rio :
TESS Rio
Tlf. +55 21 2621 1177
vendas.nt@tess.no

E-post: slanger@tess.no

USA, Houston:
TESS Houston
Tlf. +1 281 331 1600

tess@tess-international.com

Singapore :
TESS Singapore
Tlf. +65 6716 9498

sales@tess-international.sg

Marketing-vtp/ts/mar15

Danmark, Esbjerg:
TESS Esbjerg ApS
Tlf. +45 754 57 851

