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#1 TALVITURVALLISUUDESSA

RIM-DrainTrace-KIT-tuote on suunniteltu ja kehitetty erityisesti sähkö- ja 
kattoasiantuntijoille, jotka haluavat tarjota asiakkailleen parasta laatua ja 
turvallisuutta Suomen ankarissa olosuhteissa. Turvallisuus on meille tärkeää.

LAADUNVARMISTUS

Kaikkien komponenttien, kytkentöjen ja loppupäätteiden laatu on tarkastettu. 
Valmistaja on hyväksynyt ne takuuehtojen ja säädösten mukaisesti.

TAKUU

Vakuutuksena tuotteidensa laadusta nVent myöntää 10 vuoden tuotetakuun 
asennuksen rekisteröinnin yhteydessä ja 12 vuoden tuotetakuun, kun 
asennuksen tekee nVent RAYCHEM Certified PRO -asentaja.

1. ASENNETTAVISSA JÄLKIKÄTEEN

RIM-DrainTrace-järjestelmä voidaan 
asentaa sekä vanhan että uuden katto-
kaivon ympärille jälkikäteen.

2. HELPPO ASENTAA

Asennukseen ei tarvita työkaluja, 
asennuskourut lukittuvat paikoilleen 
työnnettäessä. Kaapelin voi lukita 
paikalleen painamalla kourut päällek-
käin. Lämpökaapeliin on asennettu 
kylmäkaapeli.

3. LUOTETTAVA

RIM-DrainTrace-KIT-pakkaus sisältää 
itsesäätyvän GM-2XT-lämpökaapelin, 
jonka olemme keksineet maailmaan 
yli monta vuosikymmentä sitten. 
Kaapeli on luotettava, itsesäätyvä ja 
pitkäikäinen. Pakkauksessa on tähden 
muotoon asennettavat kourupanee-
lit, valmiiksi päätetty itsesäätyvä 
GM-2XT-kaapeli ja valmiiksi liitetty 
kylmäkaapeli.

JÄRJESTELMÄN EDUT

nVent RAYCHEM RIM-DrainTrace-KIT on kattokaivojen sulanapitoon kehitetty helposti asennettava kokonaisuus. Asennus 
varmistaa, että vesi pääsee esteettä virtaamaan kattokaivoon joka suunnasta.

RIM-DrainTrace-KIT-järjestelmän voi asentaa jälkikäteen tasakattojen sekä uusiin että vanhoihin kattokaivoihin. Pakkaus 
sisältää pika-asennettavat tähden muotoiset RIM-C-kourupaneelit, laadukkaan itsesäätyvän 16 metrin lämpökaapelin ja valmiiksi 
kytketyn 8 metrin kylmäkaapelin.     Pakkaus sisältää pika-asennettavat tähden muotoiset RIM-C-kourupaneelit, laadukkaan 
itsesäätyvän 16 metrin lämpökaapelin ja valmiiksi kytketyn 8 metrin kylmäkaapelin.
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ASENNUSVALMIS JÄRJESTELMÄ:
• 1 x alumiininen keskirengas
• 6 x alumiiniset RIM-C-kourupaneelit
• Valmiiksi päätetty itsesäätyvä lämpökaapeli 

GM-2XT, 16 metriä, jossa valmiiksi kytketty 
kylmäkaapeli, 8 metriä (3 x 1,5 mm2)

DOKUMENTAATIO
• Monikielinen asennusohje

TEKNISET TIEDOT

Järjestelmä Järjestelmän osat napsautetaan kiinni toisiinsa, jolloin asennuksessa ei tarvita niittejä/
ruuveja/nauloja/liimaa – katolla asennusvaiheita on siten vain muutama.

Materiaalit Kynarilla® pinnoitettu alumiini

Väri Mattamusta

Sisältö Alumiinirakenteinen keskirengas, RIM-C-kourupaneelit, 16 metriä itsesäätyvää GM-2XT-
lämpökaapelia, valmiiksi kytketty kylmäkaapeli 3 x 1,5 mm², pituus 8 metriä

Itsesäätyvä lämpökaapeli GM-2XT 
sisältyy toimitukseen GM-2XT 230 voltin (AC) käyttökohteisiin

Mitat Keskirenkaan sisämitta: 355 mm 
Kourupaneelin pituus: 600 mm

Tuotenumero/Snro 1244-022477/81 718 08
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