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Ecofl ex Mantle - ett skyddsrör som

förhindrar att vattenröret fryser
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Ecofl ex Mantle

- ett skyddsrör som förhindrar att vattnet 
fryser, både i gamla och nya byggnader

Ecofl ex Mantle är ett enkelt och effektivt sätt att 
skydda byggnadens vattenrör mot de obehagliga över-
raskningar som kan uppstå när vattnet fryser. Ecofl ex 
Mantle monteras enkelt på utsatta röravsnitt genom att 
trä den över röret. En värmekabel alstrar den nöd-
vändiga värmen inne i Ecofl ex Mantle och isoleringen 
håller värmen kvar där den behövs. Vattnet fryser inte 
ens vid mycket låga temperaturer på utsatta ställen. 
De områden där värmen eller isoleringen är otillräcklig 
återfi nns vanligen i källare och på vindar, vid golv- och 
väggenomföringar liksom vid fundamentgenomföringar 
och under byggnader.

Skyddar vattenrör där det fi nns risk att 
vattnet fryser, till exempel i hus med 
krypgrund.

PE-mantel ø 90 mm
Värmekabel installerad på isoleringens 
insida. Aluminiumfolien fördelar värmen 
jämnt runt vattenröret. Max.effekt 10 W/m.

15 mm tjock isolering

Plats för ett 25–40 mm vattenrör

 Art nr RSK-nr Längd

 71000 240 5208 5 m
 71001 240 5209 10 m
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Installation och funktion

Ecofl ex Mantle installeras innan vattenröret försetts med 
kopplingar. Först sätts manteln på plats och därefter monte-
ras ändskydden.

Synnerligen användbart vid byggnadsarbeten 
vintertid

Stickproppen ansluts till nätuttaget när det fi nns risk att 
vattenröret fryser. Kabeln utvecklar en maximal effekt på 
10 W/m, vilket räcker för att förhindra att vattenröret fryser 
vid temperaturer ned till –25°C. OBS! Nätuttaget måste 
vara anslutet till en jordfelsbrytare.

Ändskydden av gummi har urtag för termostatgivare om 
Ecofl ex Mantle ska styras via en termostat eller anslutas till 
byggnadens övervakningssystem.

Fördelar med Ecofl ex Mantle:

• ytterdiameter på endast 90 mm
• kan monteras på 25–40 mm vattenrör
• längder på 5 och 10 m
• elektrisk anslutning via stickpropp förbrukar 
 inte mer energi än en glödlampa
• självreglerande värmekabel
• levereras i paket klart för montering
• inga röranslutningar under jord
• skyddar även vattenmätaren mot frysskador

Manteln träs 
över vattenröret.

Stickproppen ansluts till ett nätuttag med 
monterad jordfelsbrytare.

Värmekabeln är ca. 80 cm längre än skydds-
röret. Den extra längden kan användas för 
att skydda vattenmätaren mot frysskador i 
samband med byggnadsarbeten som utförs 
vintertid.

Vattenröret pressas in i det isolerade 
skyddsröret Ecofl ex Mantle.



1
3

8
0

S
 0

6
-0

1
-1

0
-(

3
:0

3
)

Uponor Wirsbo AB T 0223-380 00
Box 101 F 0223-387 10
730 61 Virsbo W www.uponor.se

Uponor Wirsbo AB, Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra 

specifi kationen av ingående komponenter i enlighet med sin policy om kontinuerlig förbättring 

och utveckling.


