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Polarflex Pirit frostfri vandslanger – Varenr. 9053556-557-558 

 

Beskrivelse: Vandslanger med 1,5 meter strømkabel og koblinger. Vandslangerne er 

forsynet med en udvendig termostat, der regulerer varmen i slangen alt efter 

udendørstemperaturen. Slangerne er testet frostfrie ned til minus 41o C. 

  

Tekniske specifikationer: 

Varenummer 9053556 9053557 9053558 

Længde 7,5 meter 15 meter 25 meter 

Vægt 3,5 kg 6,3 kg 7,2 kg 

Effekt 156 W 

0,75 Amp. 

323 W 

1,5 Amp. 

484 W 

2,2 Amp. 

Indvendig dimension 16 mm (3/4") 16 mm (3/4") 13 mm (1/2") 

Gældende for alle længder: 

FDA-godkendt (godkendt til drikkevand) 

220 V - 50 Hz 

Max. tryk: 10 bar (150 PSI) 

3/4" han / hun koblinger 

 

Dette er et elektrisk apparat – følg brugsanvisningen nøje. 

 

Kontinuerlig eller periodisk anvendelse: 

Din udvendige vandhane skal frostsikres - alternativt skal der bruges en frostfri 

(udendørs) vandhane. Skal du koble flere slanger sammen, skal der anvendes NITO 

koblinger og alle koblinger skal isoleres tilstrækkeligt med isoleringsmuffer. Sørg for 

at slangens termostat udsættes for udendørstemperaturen. Termostaten er placeret i 

krympemuffen på slangen (den lille rektangulære forhøjning under krympemuffen er 

selve termostaten) på den orange slange, mens de blå slanger er udstyret med en 

udvendig termostat (orange beslag med grønt kabel). Denne termostat skal udsættes 

for omgivelsernes (ydre) temperatur for at regulere slangens varme korrekt. 

 

Bemærk: Husk altid at frakoble slangen fra vandkilden, når den ikke er i brug. 

Lad ikke slangen fryse til, når den er koblet til vandkilden. Slangen vil ikke 

kunne holde vandhanen frostfri! 
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Nyttige tips: 

 

Hvis vandet bliver stående i slangen gennem længere tid, uden cirkulation, kan vandet 

begynde at lugte og blive hvidligt – skyl da blot slangen igennem. Er dette ikke nok til 

at fjerne evt. lugt, kan man gennemskylle slangen med lidt opvaskemiddel.  

 

Afkort aldrig slangen – den vil blive ødelagt! 

 

Skulle slangen fryse til, når den ikke har været i brug, sæt da blot stikket i 

stikkontakten og afvent, at varmekablerne får tøet slangen op – det tager 10-30 

minutter – så flyder vandet igen. 

 

Slangen er lavet til udendørs brug. Termostaten, den orange del, skal altid ligge 

udendørs uden tildækning.  

  

Slangen er fremstillet i armeret PVC, tåler et tryk på op til 150 PSI (10 bar) og tåler 

almindelig slitage. Men som alle andre slanger slides den naturligvis hurtigere ved 

hård håndtering. Kør dog aldrig slangens ender eller el komponenter over!  

 

NB: Ved kulde og før slangen skal rulles og lægges ud, skal strømmen til slangen 

tilkobles i minimum 15 minutter for at sikre, at PVC slangen er blød nok til 

udrulning. PVC bliver hårdt i kulde og skal varmes op. Hvis dette ikke gøres kan 

du få brud i el komponenter og slangen vil derefter være ødelagt! 

 

Slangen kan ligge direkte på jorden eller graves ned i rør under jorden. Hvis slangen 

bliver begravet under sne, vil sneen danne et beskyttende og isolerende lag. Hvis 

slangen lægges i rør, skal termostatdelen ligge frit, for at den virker efter hensigten. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt. 


