
•  Jednoduch¥
Se systémem FroStop je
projektování jednoduchou
zále!itostí. Kabel FroStop se
umís†uje p®ímo a rovn" na potrubí,
pod izolaci, nebo rovn" do
okapového !labu.

•  Spolehliv¥
Kabely FroStop jsou velice
spolehlivé a bezpeçné. Tyto
samoregulaçní kabely zabraµují
p®eh®átí - i kdy! jsou p®ek®í!ené.

•  Flexibilní
Kabel FroStop lze snadno zkrátit na
po!adovanou délku. Zbytek kabelu
mü!ete pou!ít pro dal#í montá!.

•  Dostupn¥
Balení FroStop dostanete u svého
velkoprodejce elektromateriálu.
Souçásti, jako jsou termostaty,
svorkové sk®íµky a svorky, tepeln"
smr#†ovací spoje, koncové t"snicí
soupravy atd. jsou v#echny k
dispozici také samostatn".

30-metrové balení topného kabelu

Systém FroStop

R

Ochrana trubek na studenou vodu, odtokü
a skráp"cích systémü proti mrazu

Odmrazování st®ech, okapü a svisl¥ch
svodü de#†ové vody

N A D  M R A Z E M  V Y H R A J E M

STAVEBNICTVÍ

V!echny v¥!e uvedené informace vçetn" ilustrací by m"ly b¥t spolehlivé. U#ivatelé by v!ak m"li nezávisle zhodnotit vhodnost ka#dého v¥robku
pro své pou#ití. Raychem nedává #ádné záruky za p®esnost nebo úplnost uveden¥ch informací a odmítá jakoukoli odpov"dnost t¥kající se jejich
pou#ití. Spoleçnost Raychem je vázána pouze Standardními podmínkami prodeje tohoto v¥robku a nebude v #ádném p®ípad" zodpov"dná za
jakékoli náhodné, nep®ímé nebo následné !kody vzniklé z prodeje, následného prodeje, pou#ívání nebo !patného pou#ívání v¥robku. Technické
specifikace spoleçnosti Raychem podléhají zm"nám bez p®edchozího upozorn"ní. Krom" toho si Raychem vyhrazuje právo provád"t bez
upozorn"ní Kupujícího zm"ny v materiálech nebo zpracování, které nenaru!í soulad s platn¥mi technick¥mi specifikacemi.

R

5. Elektrická ochrana
• Celková délka lopného kabelu urçuje poçet a velikost

pojistek
• Proudovÿ chrániç FI: po!adovåno 30 mA
• Montá! podle místních na®izenæ
• P®ipojenæ ke zdroji musí provést opråvn"nÿ

elektroinstalatér
• Pou!ivejte jistiçe typu C

Maximálnæ délka obvodu otáp!ni vychåzi z minimålní
spou"t!ci teploty 0°C a 230 V st®idavého nap!tæ.

FroStop Black FroStop Green
10 A 50 m 60 m
13 A 65 m 80 m
16 A 80 m 100 m

6. P®íslu#enství

P®ipojení ke zdroji 1 JB16-02 + 1 CE16-05 + 1 JB-SB-08
Spojka 1 JB16-02 + 2 CE16-05 + 1 JB-SB-08
Napájená spojka 1 JB16-02 + 2 CE16-05 + 1 JB-SB-08
T-spoj 1 JB16-02 + 3 CE16-05 + 1 JB-SB-08
Napájen¥ T-spoj 1 JB16-02 + 3 CE16-05 + 1 JB-SB-08
Çty®cestné zapojení 1 JB16-02 + 4 CE16-05 + 1 JB-SB-08

Poznámky: Ka#dá krabice FroStop obsahuje jednu
soupravu CE16-05.
Kabely FroStop nelze pou#ívat s konektory RayClic. Pro
montá# do okapov¥ch #labü není zapot®ebí podp!rky
JB-SB-08.

JB16-02
Teplotn" odolná svorková sk®íµka pro
p®ipojení napájení nebo T-spojü

JB-SB-08
Ned"len¥ dr!ák pro svorkovou a
spojovací sk®íµku

CE16-05
P®ipojovací a ukonçovací souprava
• Technika tepelného smr#†ování
• Prüchodky PG 16
• Ka!dé 30m balení FroStop obsahuje

jednu soupravu CE16-05.

GM-RAKE
• P®ipevµovací svorka/ ochrana okrajü

pro odvodµovací trubky
• Rozp"rka pro pou!ití v #irok¥ch

!labech nebo okapech, kde je
zapot®ebí více ne! jednoho vedení
kabelu (rozp"rka se pokládá ka!d¥ch
100 cm)

• Korozi vzdorná ocel s upínacími
páskami odoln¥mi vüçi UV zá®ení

Praktické balení
Kabely FroStop se dodávají na cívkách po 30 m.
Balení FroStop obsahuje:
• 30 m samoregulaçního topného kabelu FroStop Green

nebo FroStop Black
• Jednu soupravu pro p®ipojování a ukonçování pomocí

tepelného smr#†ování
• Jednu roliçku pásky ze skelné tkaniny
• P"t #títkü „elektrické otáp"ní“ pro umíst"ní v 5 m

rozestupech na tepelnou izolaci
• Jedny pokyny k montá!i

Informace pro objednatele

FroStop Black PACK-FroStop-B-30
FroStop Green PACK-FroStop-G-30

JB16-02
AC 660 V
IP66

Raychem a FroStop jsou obchodními znaçkami Raychem Corporation.
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FroStop
CE16-10

ENGLISH
FRANÇAIS

SVENSKA
DANSK

R

DEUTSCH
NEDERLANDS

NORSKSUOMI

FroStop BLACK

18 W/m @ 5°
C ~ 220/240 Vac
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90°

13mm

The FroStop system features a self-regu-

lating heating cable that prevents cold

water pipes, drains and sprinkler systems

from freezing (FroStop Green/FroStop

Black) and that de-ices roofs and gutters

(FroStop Black).

Das FroStop-System besteht aus einem

selbstregelnden Heizband, das

Kaltwasserleitungen, Abflüsse und

Sprinkler vor dem Zufrieren schützt

(FroStop Green/FroStop Black) sowie

Dächer und Fallrohre enteist (FroStop

Black).Le système FroStop comporte un ruban

chauffant autorégulant, qui protège du gel

les tuyauteries d'eau froide, les conduites

d'évacuation et les systèmes de sprin-

klers (FroStop Green/FroStop Black), et

qui assure le dégivrage des toitures et

des gouttières (FroStop Black).

Het FroStop-systeem omvat een zelf-

regelende verwarmingskabel die voor-

komt dat koudwaterleidingen, afvoer-

buizen en sprinklerssystemen bevriezen

(FroStop Green/FroStop Black) en die

daken en dakgoten ijsvrij maakt (FroStop

Black).FroStopsystemet har en självreglerande

värmekabel som förhindrar kallvattensrör,

avlopp och sprinklersystem från att frysa

(FroStop Green/FroStop Black), samt

avisar tak och rännor (FroStop Black).

FroStop-systemet omfatter en selvregule-

rende varmekabel som sørger for at

kaldtvannsrør, avløp og sprinkleranlegg

ikke fryser (FroStop Green/FroStop

Black). Varmekabelen aviser også tak og

avløpsrenner (FroStop Black).

FroStop-systemet har et selvregulerende

varmekabel, der forhindrer frostdannelse i

koldtvandsrør, afløb og sprinkleranlæg

(FroStop Green/FroStop Black) og afiser

tage og afløbsrender (FroStop Black).

FroStop-järjestelmä on itsesäätävä

lämpöjohto, joka estää kylmävesijohtoja,

tyhjennysputkia ja sprinkler-laitteita

jäätymästä (FroStop Green/FroStop

Black). Se pitää myös katot ja vestikourut

sulana (FroStop Black).

FroStop
Guidelines and safeguards for installation

Installationsanleitungen und -sicherheitshinweise

Directives et consignes de sécurité pour l'installation

Richtlijnen en voorzorgsmaatregelen voor installatie

Anvisningar och säkerhetföreskrifter vid installation

Retningslinjer og beskyttelsestiltak ved installasjon

Retningslinier og sikkerhedsforeskrifter ved installation

Ohjeet ja suojatoimenpiteet asennusta varten

R

-40°C
+60°C

1 Kg
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AT-TS-13

Teplotní senzor

Termostat
(AT-TS-13)

Koncové t"sn"ní
(CE 16-05)

Svorková sk®íµka

Topn¥ kabel
FroStop

Svorková sk®íµka

Proudov¥ chrániç
(30 mA)
Jistiç (typ C)

$títek (ETL)

Spojovací souprava
(CE 16-05)

1. Pou!ití
Ochrana potrubí proti mrazu p®i
provozní teplot" do 65°C.
FroStop Green (zelen¥) 10 W/m p®i 5°C
FroStop Black (çerny) 18 W/m p®i 5°C

2. Délka kabelu
Topn¥ kabel by m"l b¥t na potrubí
montován rovn".
Na krátk¥ch odboçkách (p®ibl. do 3 m)
lze místo T-spojü vytvá®et smyçky
kabelu

Celková délka potrubí
+ p®ibl. 0,3 m na spoj
+ p®ibl. 1,0 m na T-spoj
+ p®ibl. 1,2 m na çty®cestné zapojení
Dodateçné mno!ství pot®ebné pro
zv¥#en¥ odvod tepla u ventilü od 2" a u
neizolovan¥ch podp"r potrubí
(p®ibl. 1 m)
= pot®ebná délka topného kabelu

3. Termostat AT-TS-13
Termostat
• Regulovatelné

teplotní rozp"tí:
–5°C a! +15°C

• ¸ídící termostat se
senzorem na
potrubí nebo
venkovní termostat

• Max. spínací proud
16 A – 250 V
st®ídavého proudu
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AT-TS-13

• Spolehlivá ochrana potrubí proti po#kození mrazem
• Není t®eba !ádné údr!by
• Efektivní vyu!ívání energie

4. Volba izolace Ochrana proti mrazu a! do –20°C

P®íruçka k projektování

Prüm"r potrubí
Tlou#†ka mm 15 22 28 35 42 54 67 76 108 150
izolace palcü 1/2" 3/4" 1" 5/4" 11/2" 2" 21/2" 3" 4" 5"
10 mm Green Black Black Black Black
15 mm Green Green Green Black Black Black Black
20 mm Green Green Green Green Green Black Black Black
25 mm Green Green Green Green Green Green Black Black Black
30 mm Green Green Green Green Green Green Green Black Black Black
40 mm Green Green Green Green Green Green Green Green Black Black
50 mm Green Green Green Green Green Green Green Green Green Black

Napájecí
kabel

• Spolehlivá ochrana proti po#kození v zim"
• Nehrozí nebezpeçí zapln"ní okapü ledem ani nebezpeçí tvorby

rampouchü
• Udr!uje volné cesty pro tající sníh a led
• Chrání budovy a lidi
• Nevy!aduje !ádnou údr!bu
• Efektivní vyu!ívání energie

1. Pou!ití
Ochrana okapov¥ch !labü a svisl¥ch
svodü de#†ové vody, ideální pro
p®ívodní !laby.
FroStop Black:

28 W/m v mrznoucí vod" a
16 W/m na vzduchu 0°C

Düle#itá poznámka: P®i pokládání
kabelü na asfalt, #ivici, surovou
krytinovou lepenku apod. musí b¥t
pou#it kabel se speciálním
fluorpolymerov¥m plá"t!m
(8BTV2-CT).

2. Pokládání
Topn¥ kabel by m"l b¥t do okapového
!labu pokládán rovn".
Délky kabelu by m"ly b¥t upraveny
podle geografick¥ch podmínek a
okapov¥ch !labü

• Do #irok¥ch, parapetních a
çtverhrann¥ch okapov¥ch !labü by
m"l b¥t polo!en více ne! jeden kabel

• Pokládejte pouze do !labü, které
nejsou pota!eny asfaltem, !ivicí atd.

• Kabel by m"l sahat p®ibl. 1 m pod
nezámrznou hloubku

3. Délka kabelu
Délka okapového !labu
+ délka odpadové trubky
+ 1 m na ka!d¥ spoj
+ 1 m do zem" (zámrzná hloubka)
= pot®ebná délka topného kabelu

4. ¸ídící jednotka HTS-D
Termostat
• 2 nezávislé spínací

body
• Max. spínací proud

16 A – 230 V
st®ídavého proudu

• Regulovatelné
teplotní rozp"tí:
–15°C a! +15°C

• Venkovní montá!
• Úsporn¥ pro

obvody a! do 30 m
délky

• Pro délky nad 30 m
pou!ijte ®ídící
jednotku
EMDR-1-01

P®íruçka k projektování

Samoregulaçní systém pro ochranu okapov¥ch !labü a
svisl¥ch svodü de#†ové vody proti po#kození v zim"

Technické údaje FroStop FroStop
Green 30 m Black 30 m

V¥kon (W/m p®i 5°C na potrubí) 10 18
Napájecí nap"tí 230 V st®íd. proud 230 V st®íd. proud

Minimální montá!ní teplota –20°C –20°C

Minimální polom"r ohybu 13 mm 13 mm
Maximální délka obvodu p®i 16 A 100 m 80 m

Elektrická ochrana p®i spou#t"ní p®i 0°C 16 A 16 A
Max. teplota, jí! lze prüb"!n" vystavit +65°C +65°C

Max. teplota, jí! lze p®eru#ovan" +85°C +85°C
(po 800 h) vystavit

R

Topn¥ kabel
(FroStop Black)

Ukonçovací souprava
(CE 16-05)

P®ipojovací krabice
(JB16-02)

P®ipojovací souprava
(CE 16-05)

Upevµovací svorka
(GM-RAKE)

Proudov¥ chrániç
(FI 30 mA)

Jistiç (typ C)

¸ídící
jednotka
(HTS-D)

Napájecí
kabel
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1. Pou!ití
Ochrana potrubí proti mrazu p®i
provozní teplot" do 65°C.
FroStop Green (zelen¥) 10 W/m p®i 5°C
FroStop Black (çerny) 18 W/m p®i 5°C

2. Délka kabelu
Topn¥ kabel by m"l b¥t na potrubí
montován rovn".
Na krátk¥ch odboçkách (p®ibl. do 3 m)
lze místo T-spojü vytvá®et smyçky
kabelu

Celková délka potrubí
+ p®ibl. 0,3 m na spoj
+ p®ibl. 1,0 m na T-spoj
+ p®ibl. 1,2 m na çty®cestné zapojení
Dodateçné mno!ství pot®ebné pro
zv¥#en¥ odvod tepla u ventilü od 2" a u
neizolovan¥ch podp"r potrubí
(p®ibl. 1 m)
= pot®ebná délka topného kabelu

3. Termostat AT-TS-13
Termostat
• Regulovatelné

teplotní rozp"tí:
–5°C a! +15°C

• ¸ídící termostat se
senzorem na
potrubí nebo
venkovní termostat

• Max. spínací proud
16 A – 250 V
st®ídavého proudu
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• Spolehlivá ochrana potrubí proti po#kození mrazem
• Není t®eba !ádné údr!by
• Efektivní vyu!ívání energie

4. Volba izolace Ochrana proti mrazu a! do –20°C

P®íruçka k projektování

Prüm"r potrubí
Tlou#†ka mm 15 22 28 35 42 54 67 76 108 150
izolace palcü 1/2" 3/4" 1" 5/4" 11/2" 2" 21/2" 3" 4" 5"
10 mm Green Black Black Black Black
15 mm Green Green Green Black Black Black Black
20 mm Green Green Green Green Green Black Black Black
25 mm Green Green Green Green Green Green Black Black Black
30 mm Green Green Green Green Green Green Green Black Black Black
40 mm Green Green Green Green Green Green Green Green Black Black
50 mm Green Green Green Green Green Green Green Green Green Black

Napájecí
kabel

• Spolehlivá ochrana proti po#kození v zim"
• Nehrozí nebezpeçí zapln"ní okapü ledem ani nebezpeçí tvorby
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• Chrání budovy a lidi
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28 W/m v mrznoucí vod" a
16 W/m na vzduchu 0°C
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kabelü na asfalt, #ivici, surovou
krytinovou lepenku apod. musí b¥t
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!labu pokládán rovn".
Délky kabelu by m"ly b¥t upraveny
podle geografick¥ch podmínek a
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• Do #irok¥ch, parapetních a
çtverhrann¥ch okapov¥ch !labü by
m"l b¥t polo!en více ne! jeden kabel

• Pokládejte pouze do !labü, které
nejsou pota!eny asfaltem, !ivicí atd.

• Kabel by m"l sahat p®ibl. 1 m pod
nezámrznou hloubku
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+ délka odpadové trubky
+ 1 m na ka!d¥ spoj
+ 1 m do zem" (zámrzná hloubka)
= pot®ebná délka topného kabelu

4. ¸ídící jednotka HTS-D
Termostat
• 2 nezávislé spínací

body
• Max. spínací proud

16 A – 230 V
st®ídavého proudu

• Regulovatelné
teplotní rozp"tí:
–15°C a! +15°C

• Venkovní montá!
• Úsporn¥ pro

obvody a! do 30 m
délky

• Pro délky nad 30 m
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P®íruçka k projektování

Samoregulaçní systém pro ochranu okapov¥ch !labü a
svisl¥ch svodü de#†ové vody proti po#kození v zim"

Technické údaje FroStop FroStop
Green 30 m Black 30 m

V¥kon (W/m p®i 5°C na potrubí) 10 18
Napájecí nap"tí 230 V st®íd. proud 230 V st®íd. proud

Minimální montá!ní teplota –20°C –20°C

Minimální polom"r ohybu 13 mm 13 mm
Maximální délka obvodu p®i 16 A 100 m 80 m

Elektrická ochrana p®i spou#t"ní p®i 0°C 16 A 16 A
Max. teplota, jí! lze prüb"!n" vystavit +65°C +65°C

Max. teplota, jí! lze p®eru#ovan" +85°C +85°C
(po 800 h) vystavit
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Topn¥ kabel
(FroStop Black)

Ukonçovací souprava
(CE 16-05)

P®ipojovací krabice
(JB16-02)
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Upevµovací svorka
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Proudov¥ chrániç
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¸ídící
jednotka
(HTS-D)

Napájecí
kabel



STAVEBNICTVÍ

V!echny v¥!e uvedené informace vçetn" ilustrací by m"ly b¥t spolehlivé. U#ivatelé by v!ak m"li nezávisle zhodnotit vhodnost ka#dého v¥robku
pro své pou#ití. Raychem nedává #ádné záruky za p®esnost nebo úplnost uveden¥ch informací a odmítá jakoukoli odpov"dnost t¥kající se jejich
pou#ití. Spoleçnost Raychem je vázána pouze Standardními podmínkami prodeje tohoto v¥robku a nebude v #ádném p®ípad" zodpov"dná za
jakékoli náhodné, nep®ímé nebo následné !kody vzniklé z prodeje, následného prodeje, pou#ívání nebo !patného pou#ívání v¥robku. Technické
specifikace spoleçnosti Raychem podléhají zm"nám bez p®edchozího upozorn"ní. Krom" toho si Raychem vyhrazuje právo provád"t bez
upozorn"ní Kupujícího zm"ny v materiálech nebo zpracování, které nenaru!í soulad s platn¥mi technick¥mi specifikacemi.
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5. Elektrická ochrana
• Celková délka lopného kabelu urçuje poçet a velikost

pojistek
• Proudovÿ chrániç FI: po!adovåno 30 mA
• Montá! podle místních na®izenæ
• P®ipojenæ ke zdroji musí provést opråvn"nÿ

elektroinstalatér
• Pou!ivejte jistiçe typu C

Maximálnæ délka obvodu otáp!ni vychåzi z minimålní
spou"t!ci teploty 0°C a 230 V st®idavého nap!tæ.

FroStop Black FroStop Green
10 A 50 m 60 m
13 A 65 m 80 m
16 A 80 m 100 m

6. P®íslu#enství

P®ipojení ke zdroji 1 JB16-02 + 1 CE16-05 + 1 JB-SB-08
Spojka 1 JB16-02 + 2 CE16-05 + 1 JB-SB-08
Napájená spojka 1 JB16-02 + 2 CE16-05 + 1 JB-SB-08
T-spoj 1 JB16-02 + 3 CE16-05 + 1 JB-SB-08
Napájen¥ T-spoj 1 JB16-02 + 3 CE16-05 + 1 JB-SB-08
Çty®cestné zapojení 1 JB16-02 + 4 CE16-05 + 1 JB-SB-08

Poznámky: Ka#dá krabice FroStop obsahuje jednu
soupravu CE16-05.
Kabely FroStop nelze pou#ívat s konektory RayClic. Pro
montá# do okapov¥ch #labü není zapot®ebí podp!rky
JB-SB-08.

JB16-02
Teplotn" odolná svorková sk®íµka pro
p®ipojení napájení nebo T-spojü

JB-SB-08
Ned"len¥ dr!ák pro svorkovou a
spojovací sk®íµku

CE16-05
P®ipojovací a ukonçovací souprava
• Technika tepelného smr#†ování
• Prüchodky PG 16
• Ka!dé 30m balení FroStop obsahuje

jednu soupravu CE16-05.

GM-RAKE
• P®ipevµovací svorka/ ochrana okrajü

pro odvodµovací trubky
• Rozp"rka pro pou!ití v #irok¥ch

!labech nebo okapech, kde je
zapot®ebí více ne! jednoho vedení
kabelu (rozp"rka se pokládá ka!d¥ch
100 cm)

• Korozi vzdorná ocel s upínacími
páskami odoln¥mi vüçi UV zá®ení

Praktické balení
Kabely FroStop se dodávají na cívkách po 30 m.
Balení FroStop obsahuje:
• 30 m samoregulaçního topného kabelu FroStop Green

nebo FroStop Black
• Jednu soupravu pro p®ipojování a ukonçování pomocí

tepelného smr#†ování
• Jednu roliçku pásky ze skelné tkaniny
• P"t #títkü „elektrické otáp"ní“ pro umíst"ní v 5 m

rozestupech na tepelnou izolaci
• Jedny pokyny k montá!i

Informace pro objednatele

FroStop Black PACK-FroStop-B-30
FroStop Green PACK-FroStop-G-30

JB16-02
AC 660 V
IP66

Raychem a FroStop jsou obchodními znaçkami Raychem Corporation.
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FroStop
CE16-10

ENGLISH
FRANÇAIS

SVENSKA
DANSK

R

DEUTSCH
NEDERLANDS

NORSKSUOMI

FroStop BLACK

18 W/m @ 5°
C ~ 220/240 Vac
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FroStop
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60 m
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2

90°

13mm

The FroStop system features a self-regu-

lating heating cable that prevents cold

water pipes, drains and sprinkler systems

from freezing (FroStop Green/FroStop

Black) and that de-ices roofs and gutters

(FroStop Black).

Das FroStop-System besteht aus einem

selbstregelnden Heizband, das

Kaltwasserleitungen, Abflüsse und

Sprinkler vor dem Zufrieren schützt

(FroStop Green/FroStop Black) sowie

Dächer und Fallrohre enteist (FroStop

Black).Le système FroStop comporte un ruban

chauffant autorégulant, qui protège du gel

les tuyauteries d'eau froide, les conduites

d'évacuation et les systèmes de sprin-

klers (FroStop Green/FroStop Black), et

qui assure le dégivrage des toitures et

des gouttières (FroStop Black).

Het FroStop-systeem omvat een zelf-

regelende verwarmingskabel die voor-

komt dat koudwaterleidingen, afvoer-

buizen en sprinklerssystemen bevriezen

(FroStop Green/FroStop Black) en die

daken en dakgoten ijsvrij maakt (FroStop

Black).FroStopsystemet har en självreglerande

värmekabel som förhindrar kallvattensrör,

avlopp och sprinklersystem från att frysa

(FroStop Green/FroStop Black), samt

avisar tak och rännor (FroStop Black).

FroStop-systemet omfatter en selvregule-

rende varmekabel som sørger for at

kaldtvannsrør, avløp og sprinkleranlegg

ikke fryser (FroStop Green/FroStop

Black). Varmekabelen aviser også tak og

avløpsrenner (FroStop Black).

FroStop-systemet har et selvregulerende

varmekabel, der forhindrer frostdannelse i

koldtvandsrør, afløb og sprinkleranlæg

(FroStop Green/FroStop Black) og afiser

tage og afløbsrender (FroStop Black).

FroStop-järjestelmä on itsesäätävä

lämpöjohto, joka estää kylmävesijohtoja,

tyhjennysputkia ja sprinkler-laitteita

jäätymästä (FroStop Green/FroStop

Black). Se pitää myös katot ja vestikourut

sulana (FroStop Black).

FroStop
Guidelines and safeguards for installation

Installationsanleitungen und -sicherheitshinweise

Directives et consignes de sécurité pour l'installation

Richtlijnen en voorzorgsmaatregelen voor installatie

Anvisningar och säkerhetföreskrifter vid installation

Retningslinjer og beskyttelsestiltak ved installasjon

Retningslinier og sikkerhedsforeskrifter ved installation

Ohjeet ja suojatoimenpiteet asennusta varten

R

-40°C
+60°C

1 Kg

Miroslav Bory


Miroslav Bory
Špecializovaný distribútor:

SLOVECO, s.r.o.
Popradská 66
040 11 Košice
tel: 055/6405 301 - 3
www.sloveco.sk
sloveco@sloveco.sk
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