TUOTTEETja TARVIKKEET
TIETO-OPAS

ITSESÄÄTYVÄT LÄMMITYSKAAPELIT
Ominaisuudet:
• Puolijohtava itsesäätyvä lämmitysmatriisi
• Määrämittaan katkaistava rinnakkaispiiri
• Nikkelipäällystetyt kuparijohtimet
• Metallipunokset maadoitustarkoituksiin
• Polyolefiini- tai fluoropolymeeripäällysvaippa
• Maailmanlaajuiset hyväksynnät

HTSXTM
Sulanapito ja lämpötilan ylläpito jopa 121 °C:ssa
Ympäristön lämpötila enintään 250 °C
Kestää höyrypurkauksiin liittyviä lämpötiloja
Nimellisteho....9, 18, 27, 37, 48, 64 W/m +10 °C lämpötilassa
Nimellisjännite.................................................................230 Vac

BSXTM
Sulanapito ja lämpötilan ylläpito jopa 65 °C:ssa
Ympäristön lämpötila enintään 85 °C
Nimellisteho......9, 15, 25, 32 W/m +10 °C lämpötilassa
Nimellisjännite........................................................230 Vac

VSXTM
Sulanapito ja lämpötilan ylläpito jopa 150 °C:ssa
Ympäristön lämpötila enintään 250 °C
Kestää höyrypurkauksiin liittyviä lämpötiloja
Nimellisteho......15, 32, 48, 64 W/m +10 °C lämpötilassa
Nimellisjännite...........................................................230 Vac

RSXTM
Sulanapito ja lämpötilan ylläpito jopa 65 °C:ssa
Ympäristön lämpötila enintään 85 °C
Nimellisteho .............. 48 W/m +10 °C lämpötilassa
Nimellisjännite ............................................... 230 Vac

KSXTM
Sulanapito ja lämpötilan ylläpito jopa 121 °C:ssa
Ympäristön lämpötila enintään 121 °C
Nimellisteho ..... 15, 31, 48 ja 64 W/m +10 °C lämpötilassa
Nimellisjännite ........................................................... 230 Vac
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KSRTM
Pintalumen ja jään sulatus
Ympäristön lämpötila enintään 121 °C
Nimellisteho 90 W/m 0 °C lämpötilassa
Asennuslämpötila vähintään -60 °C
Nimellisjännite..........................................230 Vac

SÄHKÖLÄMMITYSKAAPELIT
TEHOA RAJOITTAVAT LÄMMITYSKAAPELIT

SARJAVASTUSLÄMMITYSKAAPELIT

Ominaisuudet:
• PTC-kierukkavastuksella varustettu
seoslämmityselementti
• Määrämittaan katkaistava rinnakkaispiiri
• Nikkelipäällystetyt kuparijohtimet
• Metallipunokset maadoitustarkoituksiin
• Fluoropolymeeripäällysvaippa
• Maailmanlaajuiset hyväksynnät

Ominaisuudet:
• Pitkät kaapeli asennukset, vähemmän syöttöpisteitä
• Stabiloidut rakenteet mahdollisia Thermonohjelmiston avulla
• Metallipunokset maadoitustarkoituksiin

TEKTM
HPT

TM

Sulanapito ja lämpötilan ylläpito
jopa 215 °C:ssa (nimellistehon mukaan)
Ympäristön lämpötila enintään 260 °C
Nimellisteho.....15, 30, 45, 60 W/m +10 °C lämpötilassa
Nimellisjännite.......................................................230 Vac

Sulanapito ja lämpötilan ylläpito
jopa 101 °C:ssa Ympäristön
lämpötila enintään 232 °C
Nimellisteho ..… Pituuden ja jännitteen mukaan
Nimellisjännite ............................. Enintään 600 Vac

VAKIOMETRITEHOISET LÄMMITYSKAAPELIT

Ominaisuudet:
• Nikromilämmityselementti
• Määrämittaan katkaistava rinnakkaispiiri
• Kuparijohtimet (3,3 mm2)
• Metallipunokset maadoitustarkoituksiin
• Fluoropolymeeripäällysvaippa
• Maailmanlaajuiset hyväksynnät

TESHTM
Pitkät sulanapito ja
lämpötilan ylläpito asennukset
Ympäristön lämpötila enintään 260 °C
Nimellisteho ...................... Max 25 W/m
Nimellisjännite ..................... Enintään 750 Vac

FP
Sulanapito ja lämpötilan ylläpito
jopa 65 °C:ssa ja ympäristön
lämpötila enintään 200 °C
Nimellisteho .......................... 33 W/m
Nimellisjännite .................................. 575 Vac

PINTAVAIKUTTEISET
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT

Ominaisuudet:
• Järeä lämpöputki lämmön muodostukseen
• Asennuspituudet jopa 25 km
• Kukin järjestelmä täysin tehdasvalmisteinen

MINERAALIERISTEISET LÄMMITYSKAAPELIT
Ominaisuudet:
• Korkean lämpötilan magnesiumoksidieriste
• Saumaton Alloy 825 -vaippa
• Maailmanlaajuiset hyväksynnät

THERMTRACTM
Nimellisteho .............. enintään 165 W/m
Nimellisjännite ....................... enintään 5,0 kV
Ylläpitolämpötilat ....................... enintään 200 °C
Ympäristön lämpötilat .............................. enintään 260 °C

MIQTM
Sulanapito ja lämpötilan ylläpito
jopa 500 °C:ssa Ympäristön
lämpötila enintään 600 °C
Nimellisteho Enintään .............................. 260 W/m
Nimellisjännite ................................... 300 ja 600 Vac
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TUOTTEETja TARVIKKEET
TIETO-OPAS

SÄHKÖLÄMMITTEISET
NÄYTELINJAPAKETIT SULANAPITOON JA
LÄMPÖTILAN YLLÄPITOON

MUKAUTETUT JATKUVIIN MITTAUKSIIN
PERUSTUVAT MENETELMÄT JA
ANALYSAATTORINIPUT

TubeTrace® SE/ME

Hyväksytty käytettäväksi tavanomaisilla (ei-luokitelluilla)
alueilla ja räjähdysvaarallisissa ympäristöissä
ATEX-direktiivin ja IEC Ex Schemen mukaisesti.
TubeTrace, jossa on HTSX™
itsesäätyvä lämpökaapeli
Käytetään höyrypurkausten
lämpötilalle altistuvissa
paikoissa.
Putken lämpötila-alue:
5 °C – 121 °C
Ympäristön lämpötila enintään: 250 °C
TubeTrace, jossa on itsesäätyvä BSX-lämpökaapeli
Käytetään veden sulanapitoon ja matalan lämpötilan
ylläpitoon.
Putken lämpötila-alue: 5 °C – 65 °C
Ympäristön lämpötila enintään: 85 °C
TubeTrace, jossa on itsesäätyvä VSX-lämpökaapeli
Käytetään paikoissa, joissa korkean lämpötilan altistus on
tärkeää.
Putken lämpötila-alue: 5 °C – 150 °C
Ympäristön lämpötila enintään: 250 °C
TubeTrace, jossa on tehoa rajoittava
HPT™-lämpökaapeli
Määrämittaan katkaistava
saattolämmitys korkean
lämpötilan ylläpitoon.
Käytetään myös
sulanapitoon
paikoissa, joissa
korkean lämpötilan
kestoisuus on tärkeää. Tehoa rajoittavat HPTkaapelit ovat paras valinta enintään 204 °C:n
lämpötilan ylläpitoon kentällä määrämittaan
katkaistuna.
Putken lämpötila-alue: 5 °C – 204 °C
Ympäristön lämpötila enintään: 260 °C
Saatavana ovat myös seuraavat:
TubeTrace, jossa on mineraalieristeinen MIQlämpökaapeli
TubeTrace, jossa on rinnakkainen
vakiometritehoinen FP-lämpökaapeli
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Monissa analysaattorisovelluksissa on
erikoisputkivaatimuksia. Thermon voi toimittaa
ne kaikki instrumentti putkinipuissa. Esimerkkejä
saatavilla olevista putkimateriaaleista ja
-pinnoitteista:
• Fluoropolymeeriputki, ruostumaton teräs 316
ja 304, hitsattu tai saumaton, Monel*, titaani,
Inconel* 825 ja Alloy 20 ovat kaikki heti saatavilla.
• Erikseen on tilattavissa ruostumattomia
teräsputkia myös sähkökiillotettuina (EP),
kemiallisesti passivoituina (CP) ja varustettuina
performance coating -pinnoitteilla, kuten
SilcoNertillä*
• Kaksoiskerrosputket tai moninkertaiset
putkimateriaalit voidaan toimittaa niputettuina.
Eristämätön (NI) (ja
lämmittämätön) nippu
Muita TubeTrace-tarvikkeita:
• Lisäjohtimet
• Lämmittämättömät
putket
• Tehdasasennetut lämpötila-anturit
• Erikoismerkinnät ja -tunnisteet tarvittaessa
* Monel ja Inconel ovat Inco Alloys International., Inc:n
tavaramerkkejä.
SilcoTek-tuotenimi oli aiemmin Restek Performance
Coatingsin yksikkö. SilcoNert™1000 korvaa Silcosteelin.
SilcoNert™2000 korvaa Sulfinertin/Siltekin.

INSTRUMENTTINÄYTELINJAT
SÄHKÖLÄMMITTEINEN
INSTRUMENTTIPUTKI KORKEAN
LÄMPÖTILAN HÖYRYLINJOJEN
SULANAPITOON
TubeTrace® SEI/MEI - HT, HTX ja HTX2

HÖYRYLÄMMITTEISET
INSTRUMENTTIPUTKET SULANAPITOON
JA LÄMPÖTILAN YLLÄPITOON
TubeTrace® SI/MI ja SP/MP

Eristetty määrämittaan katkaistava saattolämmitys
korkeisiin lämpötiloihin.

Höyry tai neste kevyeen saattolämmitykseen (SI/MI)
Sulanapitoon ja matalan lämpötilan ylläpitoon.
Saattoputki on erotettu prosessiputkista, joten
prosessiputkien lämpötila on huomattavasti matalampi
kuin saattoputken lämpötila.
Putken lämpötila-alue: 5 °C – 121 °C
Suurin altistus: 205 °C*
TubeTrace® SEI/MEI - HT
Ylläpito: 5 °C
Jatkuva altistus: 399 °C
TubeTrace® SEI/MEI - HTX
Ylläpito: 5 °C
Jatkuva altistus: 399 °C
TubeTrace® SEI/MEI - HTX2
Ylläpito: 5 °C
Jaksoittainen altistus: 593 °C

INSTRUMENTTIPUTKIEN TARVIKKEET
(katso sivut 9 ja 10)

Kaikentyyppiset näytelinjapaketit vaativat asianmukaiset päätteet toimiakseen luotettavasti. Thermon tarjoaa
täydellisen valikoiman päätesarjoja. Koska Thermon
valmistaa myös sähköisiä saattolämmittimiä, kaikki liitännät
ja päätetarvikkeet on suunniteltu ja hyväksytty kyseistä
käyttötarkoitusta varten.

Höyry tai neste voimakkaaseen saattolämmitykseen (SP/MP)
Sulanapitoon ja prosessin ylläpitoon. Saattoputki on
suorassa kosketuksessa prosessiputkiin, joten prosessiputkien lämpötila on hyvin lähellä saattoputken
lämpötilaa.
Saattoputken vakiolämpötila-alue: 5 °C – 205 °C
Suurin altistus: 205 °C*
* Suuremmat putkilämpötilat ovat mahdollisia XINS-lisäeristyksellä
HT- ja HTX-malleissa.
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TUOTTEETja TARVIKKEET
TIETO-OPAS

LÄMMÖNSIIRTOYHDISTEET KORKEIDEN
LÄMPÖTILOJEN YLLÄPITOON

ERISTETYT HÖYRYSAATTOLÄMMITTIMET
MATALIEN LÄMPÖTILOJEN YLLÄPITOON

Thermon-lämmönsiirtoyhdisteet
• Yhdenmukaiset lämmönsiirto-ominaisuudet
• Alle 20 % höyryvaipan kustannuksista

SafeTraceTM SLS-IT: 24 °C − 93 °C
SafeTraceTM DLS-IT: 5 °C − 54 °C

SnapTrace®
Sovitetut ulkonemat suoraan putkeen
Saatavana 1,22 m:n pituudella
• Lyhentää merkittävästi asennusaikaa
• Pinnan valmistelua ei tarvita
• Käytetään enintään 208 °C:n nesteellä/höyryllä

SnapTraceTM
sovitetun ulkoneman asennus

HT-yhdisteet
putkille, venttiileille ja epäsäännöllisille pinnoille
(maksimilämpötilat näkyvissä)
T-3: 371 °C
T-99: 1.000 °C
T-80: 163 °C
T-85: 190 °C
T-802: 135 °C, kaksiosainen yhdiste

T-3 ChannelTraceTM -asennus

T-85 “Uloke”-asennus

SLS-IT eristetty saattolämmitin teipillä kiinnitettynä

SafeTraceTM parantaa turvallisuutta
• SafeTrace-saattolämmittimille on suoritettu
pintavaikutustestit (ASTM-standardi C-1005/1057)
• Keltainen turvavaippa ilmaisee henkilöstölle
mahdolliset vaaralliset olosuhteet
SafeTraceTM tarjoaa ennustettavaa lämmönsiirtoa
• Mahdollistaa kaikkien putkikokojen talvikäytön
• Poistaa paljaaseen putkeen ja välikkeisiin liittyvät
kuumat/kylmät pisteet
• Sopii lämpöherkkiin prosesseihin
Väliaine lämpötilojen ylläpitoon
SafeTraceTM BTS: 38 °C − 121 °C

HÖYRYNSYÖTTÖ-/
LAUHTEENPALUUPUTKET
ThermoTube®- eristetty putki
• Sopii erinomaisesti nesteiden,
kaasujen tai kylmäaineiden siirtoon
• Tehokas ei-hygroskooppinen
lasikuitueriste
• Ulkovaippa suojaa säältä ja
kosteudelta
• ThermoTube voidaan asentaa kaapelihyllyihin,
kulmakappaleisiin, kanaviin, tukiin ja I-palkkeihin
• Kaikki putkityypit saatavilla
Jatkuva lämpötila- alue: käyttö jopa 205 °C:ssa*
ThermoTube lämpötilaan 593 °C asti myös saatavana*.
* Suuremmat putkilämpötilat ovat mahdollisia XINS-lisäeristyksellä
HT- ja HTX-malleissa.
Katso höyrylämmitteinen instrumenttiputki kohdasta Instrumenttiputkiniput.
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HÖYRYLÄMMITYS JA SÄILIÖN/SUPPILON LÄMMITYS
TANKKIEN JA SÄILIÖIDEN LÄMMITYS

SUPPILON JA KOURUN LÄMMITYS

HeetSheet®- tankkien ja säiliöiden
lämmitysyksiköt**
• Ennustettava ja luotettava lämmitys (tai jäähdytys)
• Tehtaalla asennettu ei-kovettuva lämmönsiirtoyhdiste
varmistaa maksimaalisen lämmönsiirron
• Sihtirakenne mahdollistaa useita lämmitys- ja
jäähdytysainevirtoja
• 2–3 kertaa parempi lämmönsiirto levytyyppisiin
kierukoihin verrattuna
• Prosessissa ei ristikontaminaation vaaraa
• Helposti asennettava ja kevyt rakenne ruostumatonta
terästä
• Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tulo- ja
poistoputkisto tehtaalta

HT-moduulin suppilon lämmitin
• Fluoropolymeerieristetyt korkean lämpötilan 1,3
mm2:n lyijyvaippajohtimet (jännityksen poisto
liitännässä)
• Rinnakkaisen piirin korkean lämpötilan
seoslämmityselementti
• Lämpötilasuunniteltu eriste (suuntaa energiaa
lämmitettävää pintaa kohti)
• Aluminoidut teräksestä valmistetut suojakotelo ja
-kansi

** Sähkölämmitteisiin säiliösovelluksiin kannattaa harkita
Thermon-sähkölämmityskaapeleita.

Suppilon ja kourun lämmitys
Lämpötilan ylläpito jopa 427 °C:ssa
Ympäristön lämpötila enintään 538 °C
Nimellisteho ........................... 4 650 W/m
Nimellisjännite .................................... 120-600 Vac
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TUOTTEETja TARVIKKEET
TIETO-OPAS

KYTKENTÄRASIAT

MUUTA

Terminator ZP
ei-metalliset on suunniteltu
tuottamaan virtakytkennät
sähkötoimiselle
saattolämmityksille.

PETK rasia- ja päätesarjat on tarkoitettu
käytettäväksi kaikkien Thermonlämmityskaapelien liitäntäsarjojen kanssa.

Terminator ZL
ei-metalliset päätesarjat
on suunniteltu
tuottamaan virtaliitännät
ja merkkivalo kytketylle
saattolämmityspiirille.

FT-1L ja FT-1H lämmönkestävät kiinnitysteipit
lämmityskaapelin kiinnittämiseksi putkeen 300
mm:n välein tai määräysten vaatimalla tavalla.

SCTK liitinsarjat on tarkoitettu kaikkien
Thermon-lämmityskaapeleiden liitäntäsarjojen
liittimien valmisteluun.

AL-20L, AL-20H, AL-30L ja AL-30H
-alumiiniteippi.

LINJALIITINSARJAT
Terminator ZS/ZE
ei-metalliset on suunniteltu
toimimaan haaroituksissa
sähkötoimisessa
saattolämmityspiirissä.

HAAROITUSSARJAT
Terminator ZP
Terminator ZP eimetalliset päätesarjat on
suunniteltu tuottamaan
T-liitännät sähkötoimiselle
saattolämmityspiirille.

PÄÄTESARJAT
Terminator ZS/ZE
ei-metalliset päätesarjat
on suunniteltu tuottamaan
päätteet sähkötoimiselle
saattolämmityspiirille.

Terminator ZE-B
Beacon ei-metallinen
piirin päätteen LEDvalo tuottaa visuaalisen
ilmaisun kytketystä
saattolämmityspiiristä.
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XP-1 esiporattu ruostumattomasta
teräksestä (tyyppi 304) valmistettu
asennuskiinnike Thermon-jakorasioiden
ja -termostaattien asennukseen suoraan
putkeen.
IEK-SX eristeen läpivientisarja (ei-)
räjähdysvaarallisiin tiloihin.

M20 ja M25 kaapelitiivisteet ja
-vastakappaleet on suunniteltu
sähkötoimisen saattolämmityspiirin
kytkemiseksi Thermonin hyväksymään
jakorasiaan.
Brass Glands kaapelitiivisteet
ja -vastakappaleet on suunniteltu
sähkötoimisen saattolämmityspiirin
kytkemiseksi Thermonin hyväksymään
jakorasiaan.
PTD-100 anturi on suunniteltu
parantamaan mittaustarkkuutta
tuloantureiden ja säätimien välillä.

OHJAUS JA VALVONTA
MEKAANISET TERMOSTAATIT

ELEKTRONISET TERMOSTAATIT

Terminator ZP Ambient
on suunniteltu tuottamaan
ympäristön tunnistava
säätö sähkötoimisille
lämmityskaapeleille.

Terminator ECM Ambient
on suunniteltu tuottamaan
ympäristön tunnistava
elektroninen säätö sähkötoimisille
lämmityskaapeleille.

Terminator ZT on
suunniteltu tuottamaan
putken tai säiliön seinän
tunnistava säätö sähkötoimisille
lämmityskaapeleille.

Terminator ECM on
elektroninen ohjausmoduuli
sähkötoimisten lämmityskaapelien
ohjaukseen. Se toimii sekä
lämpötilasäätimenä että
anturina ja kytkentärasiana
lämmityskaapeleille.

TC-Ambient on suunniteltu
tuottamaan ympäristön
tunnistava säätö sähkötoimisille
lämmityskaapeleille
merkkivalolla.

TC1 ja TC1/XP Plus
on suunniteltu tuottamaan
putken tai säiliön seinän
tunnistava säätö sähkötoimisille
lämmityskaapeleille
merkkivalolla.

ELEKTRONISET SÄÄTIMET
TraceNet tuottaa modulaarisen
säädön ja valvonnan jopa 180
sähkötoimiselle saattolämmityspiirille
yhdessä CAN-väyläverkostossa.
TraceNet TC tuottaa säädön ja
valvonnan jopa 18 sähkötoimiselle
saattolämmityspiirille
varustettuna
joko yhdellä tai kahdella RTD:llä
(Resistance Temperature Detector).

TC2 ja TC2/XP Plus
Plus with Limiter
On suunniteltu tuottamaan
putken tai säiliön seinän
tunnistava säätö sähkötoimisille
lämmityskaapeleille
merkkivalolla.

THERMON The Heat Tracing Specialists®
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TUOTTEETja TARVIKKEET
TIETO-OPAS

KOTELOIDEN/SUOJUSTEN
LÄPIVIENTISARJAT

LINJALIITINSARJAT

FAK-4 (4L) linjaliitinsarjat
on suunniteltu vedenpitäväksi
tiivisteeksi TubeTrace-liittimiin.

FAK-9 väliseinän läpiviennin
lämpökutistetiiviste tuottaa
tehokkaan siirtymän ja
vedonpoiston, kun nippu viedään
enintään 25 mm paksun seinän
läpi.

Terminator ZP / FAK-4
(4L) päätesarjat on suunniteltu
sähkölämmitteisten TubeTracenippujen linjaliittimeksi.

FAK-1 sarja TubeTrace-nippujen
läpivientiin väliseinässä. Sarja on
suunniteltu tekemään vedenpitävä
tiiviste nipun ympärille.

Terminator ZP / FAK-1
päätesarja sähkölämmitteisten
TubeTrace-nippujen läpivientiin
väliseinässä. Sarja on suunniteltu
tekemään vedenpitävä tiiviste
TubeTracen päähän ja päättämään
sähkötoiminen Thermonsaattolämmitin.
Terminator ECM / FAK-1
päätesarja on elektroninen
ohjausmoduuli sähkötoimisten
saattolämmityspiirien ohjaukseen.
Se toimii sekä lämpötilasäätimenä
että anturina ja kytkentärasiana
saattolämmityspiirille.
Terminator ZE-B / FAK-1
päätesarja sähkölämmitteisten
TubeTrace-nippujen läpivientiin
väliseinässä. Sarja on suunniteltu
tekemään vedenpitävä tiiviste
TubeTracen päähän varustettuna
merkkivalolla.

Terminator ZS / FAK-4 (4L)
päätesarjat on suunniteltu
toimimaan eristettyjen linjaliittimien
ulkopuolella TubeTracelaitteiden sähkötoimisessa
saattolämmityksessä.
FAK-8 sarjat on suunniteltu
vedenpitäväksi tiivisteeksi
TubeTrace-liittimiin.

90°:N KULMASIIRTOSARJAT

T-LIITINSARJAT

FAK-5 (5L) T-iitinsarjat on
suunniteltu vedenpitäväksi
tiivisteeksi TubeTrace-liittimiin.

90°:n kulmasiirtosarjat
on suunniteltu vedenpitäväksi
tiivisteeksi TubeTrace-liittimiin.

Terminator ZP/FAK-2 (2L)
päätesarjat on suunniteltu
toimimaan eristetyn virtaliitännän,
linjaliitinten tai päätteiden
ulkopuolella TubeTracelaitteiden sähkötoimisessa
saattolämmityksessä.
Terminator ZS/FAK-2 (2L)

Terminator ZP / FAK-5 (5L)
päätesarjat sähkölämmitteisten
TubeTrace-nippujen T-liittimeen.
Sarjat on suunniteltu
vedenpitäväksi tiivisteeksi Thermon
TubeTrace -nipun sähkötoimisen
saattolämmittimen T-liittimiin.
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• Korkean lämpötilan sarjat on suunniteltu
siten, että ulkovaippa ei ylitä 60 °C:n
lämpötilaa käytettäessä korkean
lämpötilan nippuja (maks. 593 °C).

päätesarjat on suunniteltu
toimimaan eristettyjen linjaliitinten tai
päätteiden ulkopuolella TubeTracelaitteiden sähkötoimisessa
saattolämmityksessä.

INSTRUMENTTIPUTKIEN TARVIKKEET
PÄÄTE-/TIIVISTESARJAT
FAK-7 Seal tiivistesarjat on
suunniteltu vedenpitäväksi
tiivisteeksi TubeTrace-päätteisiin.

KENTÄLLÄ ASENNETTAVAT
OHJAUSANTURISARJAT

Terminator ZP / FAK-4L
päätesarjat tuottavat vedenpitävän
tiivisteen kentällä asennettaviin
TubeTrace-antureihin.

FAK-10 sarjat on suunniteltu
vedenpitäväksi tiivisteeksi
TubeTrace-putkinippuihin

KORKEAN LÄMPÖTILAN TIIVISTESARJAT
FAK-SSHT on suunniteltu
tiivisteeksi TubeTracen päähän
korkean lämpötilan sovelluksissa.

TARVIKKEET SÄHKÖTOIMISEN
SAATTOLÄMMITYKSEN PÄÄTTEISIIN
PETK virta- ja -päätesarjat
on tarkoitettu käytettäväksi
kaikkien rinnakkaisten Thermonlämmityskaapelien liitäntäsarjojen
kanssa.
SCTK liitinsarjat on tarkoitettu
kaikkien rinnakkaisten Thermonlämmityskaapeleiden liitäntäsarjojen
liittimien valmisteluun.
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MAAILMANLAAJUINEN VERKOSTO
YHDYSVALLAT KANADA MEKSIKO ALANKOMAAT YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA RANSKA ESPANJA SAKSA VENÄJÄ AUSTRALIA MALESIA KIINA INTIA
JAPANI ETELÄ-KOREA BAHRAIN BRASILIA
Katso lähin Thermon-toimipaikka osoitteessa. . . www.thermon.com

+358 10 423 8770 • myynti@pistesarjat.fi
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