
Bruksområder
- Distribusjon av kaldtvann
- Håndtering av avløpsvann
- Frostsikring

Medierør
- PE80 SDR11 Ø32-Ø63 mm 
- PE100 SDR11 Ø75-Ø110 mm

Ecoflex Supra STANDARD
Vann- og avløpsrør 
med ohmsk varmekabel

Om oss
Eco Solutions har spesialisert seg på leveranser av infrastruktur for vann og avløp til hus og hytter. 
Vi har erfaringen, kompetansen og produktene som sikrer et godkjent anlegg av høy kvalitet, og vi er med i hele 
prosessen fra planlegging til ferdig anlegg.

Ecoflex Supra
Ecoflex Supra-produktene produseres av Uponor, og vi har rettighetene til salg, markedsføring og teknisk support 
i det norske markedet. Alle produktene er laget under streng kvalitetskontroll, og er bygget opp av komponenter 
med høy kvalitet og lang levetid. 
For komplett teknisk informasjon henvises det til “Uponor Ecoflex Supra - Teknisk håndbok”.

       Ecoflex Supra STANDARD
          Ecoflex Supra STANDARD er et isolert PE-rør på kveil, og har ohmsk vamekabel.  
              Røret kan benyttes i alle lengder fra 150 til 400 meter ved 230V spenning, 
        og 250 til 700 meter ved 400V spenning. Effekten - W/m - vil variere noe,  
          etter totallengden på varmekabelen. Typisk effekt er 10W/m. 
           Ecoflex Supra STANDARD leveres med svart yttermantel for vann og 
               rødbrun for avløp.

Varmekabel
- Kima Ohmsk varmekabel

Isolasjon
- PE-X skum med
   lukkede celler 
Mantelrør
- HDPE svart (for vann)
- HDPE brun (for avløp)

Artikkel- Medierør Mantelrør Bøynings- Vekt
nummer d x s (mm) (mm) radius (m) (kg/m)
10 34 231 32 x 2,9   68 - Svart 0,25 0,67
10 34 232 40 x 3,7   90 - Svart 0,30 1,08
10 34 233 50 x 4,6   90 - Svart 0,40 1,26
10 34 260 63 x 5,8 140 - Svart 0,50 2,10
10 34 261 75 x 6,8 175 - Svart 0,60 2,90
10 34 262 90 x 8,2 200 - Svart  1,10 4,40
10 34 264 110 x 10,0 200 - Svart 1,20 5,10
10 42 914 40 x 3,7    90 - Rødbrun 0,40 0,75
10 36 609 50 x 4,6    90 - Rødbrun 0,40 1,08 
10 36 610 63 x 5,8   140 - Rødbrun 0,50 2,10
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Vi tar forbehold om trykkfeil. Alle opplysninger og tekniske detaljer er basert på informasjon 
kjent ved trykketidspunktet. Vi tar forbehold om endringer som kan ha kommet i ettertid.
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Ecoflex Supra STANDARD varmekabel
I Ecoflex Supra STANDARD brukes kvalitetsvarmekabel fra KIMA, for å få den beste kvaliteten og den lengste levetiden.
På grunn av varmekabelens mulighet for totallengder opp til og med 700 meter, er Ecoflex Supra STANDARD ypperlig til bruk 
som hovedledninger for vann og avløp i grunne grøfter.

Rørets fleksibilitet og lave vekt gjør det enkelt å håndtere. Kveil-lengder på opp til 150 meter gir rask og effektiv framdrift.
Et stort sortiment av deler og tilbehør gir et komplett, frostsikret og isolert system.

Ecoflex Supra STANDARD termostat
ETN4-1990-MHG3 termostat sørger for at varmekabelen 
kun bruker strøm ved behov. Dette bidrar til et lavt strøm-
forbruk og sikker drift av rørene gjennom hele sesongen. 
Termostaten får signaler fra en føler som er plassert i 
frostsonen på Supra STANDARD-røret. 
Termostaten er ferdig programmert og enkel i bruk.

Varmekabelens konstruksjon 

1: Yttermantel  0,6 mm PVC  

2: Flettet skjerm   

3: Isolasjon 0,4 mm PVC   

4: Lederisolasjon 0,4 mm   

5: Motstandstråd (svart) 0,05 Ohm/m
6: Kopperleder (hvit) 2,5 mm2

7: Motstandstråd (brun) 0,05 Ohm/m
Hvit kabel 


