
Elektrisk element IU 39 på 6 kW er utført i syrefaste rørelementer SS 2348 ( AISI 316 L ) 
med 2” messinghode. Den er beregnet for maksimalt 9 bar trykk og maksimalt 120 °C.
Lomme for arbeids- og sikkerhetstermostat er innmontert i kolben.
Overflate belastningen er ca. 8 W / cm2. Spenning 230V / 400V 1 eller 3 ~.

Kolben kan kobles:  6 kW 3 ~ 230V / 400V
   4 kW 1 ~ 230V
   2 kW 1 ~ 230V

Se også side 2 i denne FDV-dokumentasjonen.         

● Den elektriske kolben må ikke ikke utsettes for fuktighet i tilkoblingsdelen.

● Inngrep i produktet skal bare utføres av en kvalifisert person.

Elekktrisk kolbe        6 kW 2”1

Garanti / Reklamasjonsrett
Følgende retningslinjer gjelder vedr. garanti og reklamasjonsrett for våre salgsprodukter:

Garanti
Det er 2 års garanti som dekker slitasjefeil som skyldes normal drift. Garantien dekker ikke feil som oppstår pga. unormal drift eller utenforliggende 
årsaker.

Reklamasjonsrett
Retten til reklamasjon på fabrikkfeil er 5 år. Fabrikkasjonsfeil er feil som har vært til stede fra produktet forlot fabrikken.
Vi viser for øvrig til generelle ”Salgs og leveringsbetingelser”. 
Vi viser også til bransjens avtale ”FL-VVS 2001”

CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. 
Selv innholdet i denne installasjons - og driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Om ikke installasjons 
- og driftsinstruksjonen følges, er ikke CTC Ferrofil A/S garantiansvarlig. Installasjons - og driftsinstruksjonen gjelder for produkter i standard utførelse. 
CTC Ferrofil A/S svarer defor ikke for skader som kan ha oppstått med det leverte produkt eller installasjonen, om det avvikes fra standard utførelse.
Denne driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet med den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og 
konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil A/S for. 

Kolben kan enten styres av et termostathus av typen K11A, med en termostat som arbeider mellom 30 - 90 °C og en 
sikkerhetstermostat som slår på ut ca. 99 °C.
Eller om man velger å benytte termostathuset K15 har en termostat som arbeider mellom 0 - 40 °C og en 
sikkerhetstermostat som slår ut på ca. 60 °C.
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Elektrisk kolbe 6 kW 2”

Elekktrisk kolbe        6 kW 2”2

Produkt: Tilvirkningsnummer:

Rørinstallasjonen er utført av: Navn:

Dato Telefon:

Elektroinstallasjonen er utført av: Navn:

Dato Telefon:

Egne notater

Husk å fylle ut feltene nedenfor. De kan være bra å ha om det skulle hende noe.

       6 Kw 3 ~ 230V                    6 Kw 3 ~ 400V        4 kW 1 ~ 230V                          2 kW 1 ~ 230V

Koblings alternativer IU 39R

40 mm
74 mm

Innstikkslengde = 415 mm
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