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Polarflex Pirit frostfri slange m. opruller/tromle - Varenr. 9053559 

Beskrivelse: 15 meter frostfri vandslange, 13 mm (1/2") armeret PVC-slange i 

slangeopruller med automatisk ind/ud rulning. Leveres inkl. beslag, der kan dreje 180° 

og skruer/plugs til montering. Når slangeoprulleren er sat til strøm, sikrer den 

indbyggede termostat, at vandet i slangen holdes frostfrit ned til -25° C.   

 

Tekniske specifikationer: 

Effekt: 120 W  

220 - 240 V 

50 Hz 

Vægt: 11 kg 

 

Sikkerhedsinstruktioner: 

Dette er et elektrisk apparat – læs brugsanvisningen og følg instruktionerne nøje. 

Fejlagtig brug eller mangel på at følge brugsanvisningen kan medføre alvorlig skade, 

død eller skade på bygninger. Opbevar manualen tilgængelig for senere brug.  

 

Sikkerhedsadvarsel: 

Installer ikke denne enhed uden først at have læst og forstået brugsanvisningen. Hvis 

du ikke forstår denne brugsanvisning, kontakt da forhandler. 

 

Produktbeskrivelse: 

Polarflex Pirit opvarmede vandslange med tromle er bygget til at forhindre, at slangen 

fryser til, sådan at slangen til enhver tid er klar til brug ned til -25oC. Det 

termostatstyrede varmeelement vil automatisk starte, når temperaturen nærmer sig 

frysepunktet, sådan at vandet ikke fryser inde i tromlen. Polarflex Pirit slangetromle 

indeholder en 15 m armeret PVC 13 mm slange og en slangestuds. Et selvsmørende 

ind- og udrulningssystem sørger for, at slangen løber uhindret ind og ud. Når 

varmelementet i slangetromlen er tændt bruger elementet max. 120 W. 

 

I frostperioden: 

Husk altid at afmontere Polarflex Pirit slangen fra vandhanen, når slangen ikke 

er i brug. Slangestudsen, som kommer ud fra tromlen og som skal sættes på 

vandhanen, er ikke frostsikker og skal altid tages af efter brug.  

 

Efter enhver justering, reparation eller service og FØR brug af elkabel, sørg da for at 

alle dele, sikringsbeslag og afdækninger er fastgjort forsvarligt. Sikringsbeslag og dele 

skal fastgøres ifølge instruktion for at sikre, at slangen ruller uhindret ved ind- og 

udrulning. Sørg for at Polarflex Pirit slangetromlen er forsvarligt monteret. Brug aldrig 

udstyret hvis der er nogen mangler på slangetromlen. Slangetromlen skal 

fastmonteres før brug. 
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Nødvendigt værktøj: 

Batteriboremaskine, 3 mm bor til forboring af tre huller, 6 mm flisebor (i tilfælde af 

boring i fliser), borehammer, 6 mm betonbor (til befæstning i mursten eller beton), 

PH2 stjerneskruetrækker, beskyttelsesbriller og opmærkningspen. 

 

Medfølger: 

4 stk. træskruer 6x60mm, 6 mm propper, 2 stk. 10 mm bolte. Det anbefales at alle 4 

træskruer fæstnes i trævæg. 
 

Før installation af Polarflex Pirit slangetromle: 

1. Pak udstyret ud. 

2. Find ud af, hvor du vil placere monteringsbeslaget. 

3. Placer monteringsbeslaget på det ønskede sted. Hvis det monteres horisontalt, 

kontroller da, at det er i vater. 

4. Marker centrum på alle 4 monteringshuller i beslaget, forbor ved brug af træskruer. 

VIGTIG ADVARSEL! 

Husk følgende ved boring i væg: 

- Undgå at bore i elektriske kabler eller vand/afløbsrør, som kan være skjult i væggen. 

- Skade på elektriske kabler kan medføre elektrisk stød eller brand. 

- Forsvarlig montering er utrolig vigtig. Ved tvivl, få da installationen udført af kvalificeret 

person. 

- Forsvarlig montering indebærer, at mindst 2 af skruerne er fæstet i en 

trækonstruktion. Lokaliser træværk i væggen forud for installation.  

Installering af Polarflex Pirit slangetromle: 

5. Brug beskyttelsesbriller 

6. Brug batteriboremaskine og 3 mm bor/6 mm flisebor (Borehammer og 6 mm bor til 

beton), forbor eller bor alle huller. 

7. Placer monteringsbeslaget på væggen og tilpas beslaget i forhold til 

monteringshullerne. 

8. Sæt træskrue i monteringshullet på beslaget, (evt. med rawlplug), skru den løst fast. 

Stramningen foretages med håndkraft. 

9. Gentag punkt 8 for alle monteringshuller. 

10. Stram alle monteringsskruer forsvarligt med en PH 2 stjerneskruetrækker. 

11. Afmonter låsepindene fra monteringsbeslaget. 

12. Løft forsigtigt slangetromlen og tilpas tromlen i forhold til låsepindene 

13. Monter låsepindene i monteringsbeslaget igen. 

14. Tjek at tromlen bevæger sig frit til både højre og venstre. 
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Advarsel! 

A. Brug autoriseret elektriker til at montere godkendt stikkontakt til udendørs brug, i 

nærheden af Polarflex Pirit slangetromlen. 

B. Kablet til varmelementet lægges beskyttet. 

C. Brug ikke forlængerledning. 

D. Kontroller før brug. 

Brug af slangetromle: 

15. Sæt stikket i stikkontakt med fejlstrømsafbryder eller stik, som er sikret med 

fejlstrømsafbryder. 

16. Varmelementet har automatisk termostat, som starter når temperaturen nærmer sig 

frysepunktet. Så længe kablet er tilkoblet, fungerer varmelementet, når der er behov 

for det. 

17. Tilkobl slangestudsen til vandudtaget. 

18. Frakobl og tøm altid slangestudsen fra vandhanen efter brug, for at forlænge slangens 

levetid og for at forhindre, at slangestudsen fryser til. 

Vigtigt: Slangestudsen er ikke frostbeskyttet, så husk altid at tømme den for 

vand, når slangen ikke er i brug. 

 

19. Hvis slangetromlen ikke har været tilkoblet strømnettet og slangen er frossen inde i 

tromlen, gentag da pkt. 15 og giv slangen tid til at smelte før brug (Hvor lang tid dette 

tager afhænger af udendørstemperaturen). 

20. Automatisk ind- og udrulning fungerer bedst, når slangen trækkes stille og roligt ud til 

den ønskede længde. Slangen låses automatisk. Du vil høre en klikkende lyd når 

slangen trækkes ud, som indikerer, at slangen rulles ud. 

21. For at rulle slangen tilbage i opvarmet tromle, træk da slangen 30-50 cm ud, så vil den 

automatisk begynde at rulle ind i beholderen. 

22. Før roligt slangen tilbage. 

23. Der skal ikke bruges stor kraft ved ind- og udrulning af slangen, da dette kan skade 

tromlen, det automatiske ind- og udrulningssystem eller de elektriske komponenter. 

Elektrisk information: 

120 W – 220 – 240 V – 50 Hz. 

 

UV filter beskytter slangetromlen mod langsigtede solskader. 180o drejbart beslag for 

enkel brug i alle retninger. Automatisk indtræk med mekanik lavet af selvsmørende 

materiale. Polarflex Pirit opvarmet slangetromle kan flyttes til andre steder og kobles 

til andre vandkilder. 
 

 
 

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


