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Polarflex Pirit Pro XL 
Med Camlock koplinger

Polarflex Pirit Pro 
Med 3/4” koplingerFakta:

 • Fleksible proff armerte slanger med innebygd   
  selvregulerende termostat og 220 V, kan seriekobles
 • Legges på bakken eller i bakken
 • Godkjent for minus 41 grader
 • Termostatstyrt, selvregulerende
 • Godkjent for drikkevann
 • Godkjent for gråvann-kloakk
 • Leveres med inne diameter fra 13mm-100mm
 • Standardslanger leveres i 3/7,5/15/25 m. 
    • Industrislanger (XL/XXL) Leveres i 3,5/6/12,5/25 m.

• Svært lavt strømforbruk
• Tåler inntil 65 grader varmtvann
• Helårs slanger, vinterstid sett inn støpslet
• Ikke nødvendig med elektriker eller rørlegger    
 foruten overganger
• Fleksible slanger, etter bruk, kveil opp og klar  
 til bruk senere
• CE-FDA-EC-CSA godkjent
•  Patent Pending

Noen bruksområder:
 • Brakkerigger-containerboliger 
 • Mannskapsvogner, mobile toaletter 
 • Bygg og anlegg 
 • Hytter, låver, hus, garasjer, boder 
 • Industri, offshore og onshore 
 • Anlegg-vei og avløp 
 • Renseanlegg, vaskeanlegg 
 • Pumper til grunnvann, lenser osv.  
 • Oppdrettsnæring-fiskeindustri-slakteri 
 • Gårdsdrift- dyrehold-hest

• Campingvogn-bobil, vintercamping 
• Kjøle-fryseanlegg og varmepumper 
• Hunder, opptrett og kennel 
• Betongsaging og boring 
• Gartneri, hagedrift 
• Mure, støp, forskaling og flisearbeid 
• Hjelpeorganisasjoner-sivilforsvar og forsvaret 
• Utleiebransjen, festivaler, messer og konsertarenaer
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KORT SAGT HVOR SOM HELST VANN & KLOAKK SKAL FØRES FREM I ARKTISK KLIMA

Frostfritt vann og avløp 
Vi som bor på den nordlige halvkule kjenner godt til problemet med frosne vannrør og vannslanger. Derfor er det en glede 
for oss å tilby en slange som i all sin enkelhet løser dette problemet. Polarflex oppvarmede slanger får vannet til å renne 
selv i ekstrem kulde! Polarflex oppvarmede slanger benytter 220V og har innstøpte varmeledere. Slangene er produsert i 
PVC armert industrikvalitet og har nikkelbelagte 3/4” koblinger i hver ende, eller med Cam Lock koblinger for slanger over 
1”. Trykktestet under 10 bar og er testet frostfri helt ned til -41 grader.

Slangene har innebygget automatisk termostat som 
slår på varme når behovet melder seg.

Perfekt til alle formål hvor vann og avløp 
skal flyttes fra A til B under arktiske forhold!



Art.nr. NRF EL NR. NOBB Lengde
meter

Innv. 
Ø mm

Innv. 
Ø “

Effekt
Watt

Amp Volt Innfesting
Koplinger

PI0000 2397554 54 075 28 50554912   3,0 13,00 1/2 110 1,5 220 - 1 fas 3/4” han-hun

PI0001 2397541 54 075 13 46645158   7,5 16,00 3/4 156 0,75 220 - 1 fas 3/4” han-hun

PI0002 2397542 54 075 14 46645162 15,0 16,00 3/4 323 1,50 220 - 1 fas 3/4” han-hun

PI0003 2397543 54 075 15 46645177 25,0 13,00 1/2 484 2,20 220 - 1 fas 3/4” han-hun

Art.nr. Lengde
meter

Innvendig 
Ø mm

Innvendig 
Ø tommer

Effekt
Watt

Amp Volt Innfesting
Koplinger

PI0010  * 6   75,00 3 * * 220 - 1 fas CamLock

PI0011  * 6 100,00 4 * * 220 - 1 fas CamLock

Polarflex Pirit Pro varmeslange er vår mest allsidige slange til alle typer formål for fremføring av vann. Kraftig PVC-armert 
slange med innstøpte varmetråder, kan seriekobles med nytt strømpunkt per slangeenhet, tåler å fryse/tine, innebygd 
selvregulerende termostat som slår seg på automatisk ved temperaturer lavere enn 7º C og skrur seg av ved tempera-
turer over 13º C. Slangens selvregulerende termostat gjør at strømforbruket holdes på et  
minimalt nivå som igjen gir lavere kostnader. Testet frostfri til -41º C.

Polarflex Pirit Pro XXL varmeslange er bygget på samme prinsipper som Pirit Pro men med større innvendig  
diameter og profesjonelle CamLock kopplinger. Kraftig PVC-armert slange med innstøpte varmetråder, kan  
seriekobles med nytt strømpunkt per slangeenhet, tåler å fryse/tine, innebygd selvregulerende termostat som  
slår seg på automatisk ved temperaturer lavere enn 7º C og skrur seg av ved temperaturer over 13º C.  
Slangens selvregulerende termostat gjør at strømforbruket holdes på et minimalt nivå som igjen gir lavere  
kostnader. Testet frostfri til -41º C.

Polarflex Pirit Pro XXL har større innvendige dimensjoner som gjør den velegnet til gråvann-kloakk. 

Polarflex Pirit Pro

Polarflex Pirit Pro XXL ( * Leveres kun på prosjektbestilling)

Godkjent for drikkevannEurope

Art.nr. NRF EL NR. NOBB Lengde
meter

Innv. 
Ø mm

Innv. 
Ø “

Effekt
Watt

Amp Volt Innfesting
Koplinger

PI0035 2397549 54 075 17 48804344 3,5 25,40 1 110 1,5 220 - 1 fas CamLock

PI0004 2397545 54 075 18 47202865 12,5 25,40 1 352 1,5 220 - 1 fas CamLock

PI0005        2397546 54 075 19 47202873 25 25,40 1 597 2,1 220 - 1 fas CamLock

PI0006 2397551 54 075 48 48804352 12,5 38,00 1,5 352 1,5 220 - 1 fas CamLock

PI0007        2397552 54 075 21 48804363 25 38,00 1,5 597 2,1 220 - 1 fas CamLock

PI0008 2397547 54 075 22 47202884 12,5 50,00 2 352 1,5 220 - 1 fas CamLock

PI0009         2397548 54 075 23 47202892 25 50,00 2 597 2,1 220 - 1 fas CamLock

Polarflex Pirit Pro XL varmeslange er bygget på samme prinsipper som Pirit Pro men med større innvendig 
diameter og profesjonelle CamLock kopplinger. Kraftig PVC-armert slange med innstøpte varmetråder, kan  
seriekobles med nytt strømpunkt per slangeenhet, tåler å fryse/tine, innebygd selvregulerende termostat som 
slår seg på automatisk ved temperaturer lavere enn 7º C og skrur seg av ved temperaturer over 13º C.  
Slangens selvregulerende termostat gjør at strømforbruket holdes på et minimalt nivå som igjen gir lavere  
kostnader. Testet frostfri til -41º C.

Polarflex Pirit Pro XL har innvendige dimensjoner som gjør den velegnet til gråvann-kloakk. 

Polarflex Pirit Pro XL                                                               

 ( ** Kundetilpassede lengder leveres på prosjektbestilling) 

 ( ** Kundetilpassede lengder leveres på prosjektbestilling) 
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KORT SAGT HVOR SOM HELST VANN & KLOAKK SKAL FØRES FREM I ARKTISK KLIMA



Tenk deg å kunne vaske bilen eller gårdsplassen på vinter-
stid!
Du trenger kun èn vanntrommel for bruk hele året – Polarflex Pirit 
Oppvarmet slangetrommel som er selvopprullende.  
Termostatstyringen slår seg på automatisk ved temperaturer  
lavere enn 7ºC for å unngå stående vann i å fryse. UV-filter 
beskytter slangen fra langsiktig solskader. Svingbrakett på 180º 
følger med og gjør slangen meget enkel å bruke.  
Inkluderer en 15 m armert PVC slange med 3/4 kopling.

• Termostatstyrt trommel som slår seg på automatisk for å   
 unngå stående vann i å fryse.
• UV-filter beskytter slangen fra langsiktig solskader.
• 180º dreibar brakett for enkel bruk i alle retninger.
• Automatisk inntrekk med mekanikk laget av selvsmørende   
 materiale.
• 15 m armert PVC slange med 3/4 kopling.
• Bruker bare 120 Watt eller 1 amp når den er på.

Art.nr. NRF EL NR. NOBB Produkt Teknisk data
PI0100 239 75 44 54 075 16 46645953 Slangetrommel med varme 15 m 220-240V-50Hz - 120 W varmeeffekt

Tenk deg mulighetene  
med tilgang på vann 
utendørs til alle årstider!

Helårs oppvarmet slangetrommel
– perfekt til hus, hytte og garasje.

-25°
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552/12v inverter

12V

Båt
Bobil
Campingvogn
Hytte
Nyttekjøretøy
Mannskaps 
vogner

Vannkilde
- Brønn
- Sisterne
- Bekk

Polarflex slange

Inverter
220/12v

Solcelle 
panel

Batteri
12v

Strømaggregat

Polarflex kan nå leveres med Inverter  
til 12/24V batteri eller solcelleanlegg.  
Eller med eget strøm-aggregat for steder 
som ikke har stømtilgang.

Du har sannsynligvis mange ganger tenkt hvorledes skal jeg få frostfritt vann hvis jeg kun har 12V anlegg på 
min hytte, båt, campingvogn, nyttekjøretøy, osv. Vel vi har utviklet en nordisk løsning sammen med våre 
Polarflex slanger. Avhengig av lengden fra drikkevannskilde til kran kan vi nå beregne ditt behov av ditt 
eksisterende 12V anlegg, eller vi kan tilby ekstern strømkilde (aggregat).

Tenk deg muligheten for vann der du ikke trodde det var mulig!

FRITIDS- 
PAKKA!
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VVS bransjen RenseanleggGrunne grøfter / Vei og avløp Gråvann / Kloakk Bygg og anlegg  / Utleie Boring / Saging

Offshore og Onshore Industri

Brygge og kaianlegg Brakkerigger / MannskapsvognerRedningsetater Landbruk / Husdyr / Hest Vannforstøvningsanlegg Mobile toaletter

Høytrykksspylere Oppdrettsanlegg

Kjøl- og fryseanlegg Boblebad / JacuzziVarmepumper Hytte Vann mellom hytter Campingvogn / Bobil

Enebolig Garasje



Polarflex K5 
Kabel 3 leder 4.0 mm² 13 m, han-hun
Polarflex K6 
Kabel 3 leder 4.0 mm² 25 m, han-hun

Polarflex K7 
Kabel 2 leder 4.0 mm² 13 m, han-hun
Polarflex K8 
Kabel 2 leder 4.0 mm² 25 m, han-hun

Polarflex K9 
Kabel 2 leder 2,5 mm² 1 m, 
han-hun Schuko

Polarflex 
K1 Kabel 2 leder 2,5 mm² 6 m, han-hun
K2 Kabel 2 leder 2,5 mm² 7 m, han-hun
K3 Kabel 2 leder 2,5 mm² 8 m, han-hun
K4 Kabel 2 leder 2,5 mm² 9 m, han-hun

Polarflex kabler - Varenummer Polarflex - Beskrivelse

Polarflex E2 
Endedeksel for hun-kontakt, sort

Polarflex E1 
Endestykke for han, sort

Polarflex T1 
Koblingsboks 1 inn 3 ut

Polarflex T3 
3 leder koblingsboks L1, L2, L3 6 utg.

Polarflex PP
Jordfeilbryter Pluggbar.

NB! Strømtilførsel til Polarflex må sikres med jordfeilbryter som har utløserstrøm på max 30 mA.

Kabel med tverrsnitt 2,5 mm2 forlegges max 70 m 
Kabel med tverrsnitt 4,0 mm2 forlegges max 140 m 
Lengre forlegginger må FEB DOK beregnes.

Max belastning: 
1 Fas 16A 2800W
1 Fas 15A 2700W
1 Fas 13A 2300W
1 Fas 10A 1750W

 

3 Fas 16A 4800 W
3 Fas 15A 4500 W
3 Fas 13A 3900 W
3 Fas 10A 2900 W

Alle kabler fås med IP68 på forespørsel.

Polarflex el-kabler
Når behov for strømtilførsel over lengre avstander er nødvendig (seriekobling av slanger) burde du bruke vårt unike strøm-
system. 

Polarflex sine frostfrie slanger krever nytt strømpunkt for hver slangelengde frem til nå!
Ved bruk av vår unike strømforsyningskabel, kan du nå kun bruke ett stikk (påkoblingspunkt) og strekke hele 140 meter 
slange pr. strømkurs.

Polarflex PQ
Beskyttelsesdeksel for Schuko
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PI0200 SS Part D1" - innv,gj hun
PI0201 SS Part D1 1/2" - innv,gj hun
PI0202 SS Part D2" - innv,gj hun
PI0203 SS Part D3" - innv,gj hun
PI0204 SS Part D4" - innv,gj hun 

PI0303 3/4 Kobl.nipp 3/4 utv.gj.

PI0205 SS Part B1” - utv,gj hun
PI0206 SS Part B1 1/2” - utv,gj hun
PI0207 SS Part B2” - utv,gj hun
PI0208 SS Part B3” - utv,gj hun
PI0209 SS Part B4” - utv,gj hun

PI0310 3/4 Mess T-Rør 
PI0311 1” Mess T-Rør

PI0210 SS Part A1” - innv,gj han
PI0211 SS Part A1 1/2” - innv,gj han
PI0212 SS Part A2” - innv,gj han
PI0213 SS Part A3” - innv,gj han
PI0214 SS Part A4” - innv,gj han

PI0304 3/4” Mess 
Nippemuffe
PI0305 3/4-1/2” Mess 
Nippelmuffe

PI0215 SS Part F1” - utv,gj han
PI0216 SS Part F1 1/2” - utv,gj han
PI0217 SS Part F2” - utv,gj han
PI0218 SS Part F3” - utv,gj han
PI0219 SS Part F4” - utv,gj han

PI0306 3/4 Mess Plugg

PI0220 SS Part DP1 - plugg
PI0221 SS Part DP1 1/2” - plugg
PI0222 SS Part DP2” - plugg
PI0223 SS Part DP3” - plugg
PI0224 SS Part DP4” - plugg

PI0307 3/4 Mess Muffe

PI0225 SS Part DC1” - kappe
PI0226 SS Part DC1 1/2” - kappe
PI0227 SS Part DC2” - kappe
PI0228 SS Part DC3” - kappe
PI0229 SS Part DC4” - kappe

PI0308 3/4 Mess Ansatsnippel

PI0300 3/4 Kobl.hus 3/4 innv. gj. PI0309 3/4” Mess Kappe

PI0301 Koblingshus m/stop 3/4 inv. PI0400 28 mm Armaflex
PI0401 35 mm Armaflex
PI0402 42 mm Armaflex
PI0403 54 mm Armaflex 
allle er u/tape pr. 2 m

PI0302 3/4”Kobl.Nipp. M. 1/2” inv. gj PI0312 Spylepistol 1/2 kobl.nipp

Camlock-syrefaste kuplinger - Varenummer Polarflex - Beskrivelse

Polarflex kuplinger og tilbehør TILBEHØR!

Polarflex K7 
Kabel 2 leder 4.0 mm² 13 m, han-hun
Polarflex K8 
Kabel 2 leder 4.0 mm² 25 m, han-hun

Polarflex K9 
Kabel 2 leder 2,5 mm² 1 m, 
han-hun Schuko

NB! Strømtilførsel til Polarflex må sikres med jordfeilbryter som har utløserstrøm på max 30 mA.

Kabel med tverrsnitt 2,5 mm2 forlegges max 70 m 
Kabel med tverrsnitt 4,0 mm2 forlegges max 140 m 
Lengre forlegginger må FEB DOK beregnes.

7



Art.nr. NRF EL NR. NOBB Lengde 
cm

Bredde 
cm

Tykkelse
cm

Vekt 
kg

Effekt
Watt

Volt Type

HT0001 9400198 54 075 00 48804715   70 25 0,5   1,4   83 220 - 1 fas Standardmatte

HT0002 9400199 54 075 01 48804726 110 25 0,5   2,0 122 220 - 1 fas Standardmatte

HT0003 9400201 54 075 02 48804734 150 50 0,5   5,5 333 220 - 1 fas Standardmatte

HT0004 9400202 54 075 03 48804745 150 90 0,5 10,0 600 220 - 1 fas Standardmatte

HT0005 9400203 54 075 04 48804753   60 90 0,5   3,9 240 220 - 1 fas Standardmatte

HT0006 9400204 54 075 05 48804764 110 70 0,5   5,8 342 220 - 1 fas Standardmatte

Flere matter kan seriekobles på en enkelt strømkurs. F.eks. kan du koble 5 stk. gangveimatter på en kurs, 15 stk. 
trappetrinnsmatter på en kurs, eller en kombinasjon av forskjellige matter tilpasset ditt behov så lenge man ikke 
belaster strømkursen mer enn denne leverer.

Tilbehør hjelper deg å koble mattene sammen, hvis man f.eks. trenger større avstand mellom mattene eller hvis 
strømuttaket er langt unna, så kan man benytte Polarflex vanntette skjøteledninger som kommer i lengder opp til 
20 M. Hvert sett med matter trenger en egen Polarflex strømkabel med PRCD-bryter. Polarflex Termostatkontroll 
kan benyttes slik at mattene kun slås på når det er behov.

Art.nr. NRF EL NR. NOBB Lengde 
meter

Type

HT0010 9400208 54 075 09 48804802   0,50 Vanntett seriekabel for standardmatter, Villamatter og Takmatter

HT0011 9400209 54 075 10 48804817   7,50 Vanntett seriekabel for standardmatter, Villamatter og Takmatter

HT0113 9400018 54 075 47 50554923 20,00 Vanntett seriekabel for standardmatter, Villamatter og Takmatter

HT0012 9400211 54 075 11 48804821   0,25 Automatisk termostatkontroll

HT0013 9400212 54 075 12 48804836   1,80 Strømkabel for standardmatter, Villamatter og Takmatter

Sikkerhet - fremkommelighet - bekvemmelighet

Polarflex standardmatter 
is- og snøsmeltingsmatter
Polarflex standard is- og snøsmeltingsmatter smelter is og snø ved kontakt for å holde områder snøfritt og isfritt. 
Mattene kommer i flere varianter og utplasseres rundt ditt hjem, i trapper og adkomstveier. 
Det finnes matter tilpasset trappetrinn, matter tilpasset inngangspartier, matter tilpasset gangveier og passasjer, 
disse kan seriekobles med hverandre for å danne et komplett system på en enkelt strømkurs. Mattene har øyer 
for fastmontering men kan enkelt rulles ut og inn ved behov. Ingen behov for snøryddig, strøing, salting eller 
hakking av is!
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Art.nr. NRF EL NR. NOBB Lengde 
cm

Bredde 
cm

Tykkelse
cm

Vekt 
kg

Effekt
Watt

Volt Type

HT0007 9400205 54 075 06 48804772 300 94 1,0 24,5 1200 220 - 1 fas Industrimatte

HT0008 9400206 54 075 07 48804783 450 94 1,0 37.0 1800 220 - 1 fas Industrimatte

HT0009 9400207 54 075 08 48804798 600 94 1,0 49,0 2400 220 - 1 fas Industrimatte

HT0111 9400197 54 075 29 50554893 300 60 1,0 16,0   800 220 - 1 fas Industrimatte +

HT0112 9400196 54 075 30 50554904 600 60 1,0 34,0 1700 220 - 1 fas Industrimatte +

Polarflex Industrimatter 
is- og snøsmeltingsmatter
Våre Polarflexmatter er utviklet og produsert med tanke på at is og snø ikke skal være en fare eller en hindring. Se-
rien med profesjonelle matter er dimensjonert for tung fotgjengertrafikk og noen utgaver er også konstruert for 
å tåle bilkjøring med piggdekk. Sikkerhet og fremkommelighet er stikkord, enten det er foran en butikk, inngang-
spartier, oppkjørsel eller parkering. 

Mattene stråler varme i begge retninger slik at snøfall fortløpende blir smeltet bort og holder det dermed automatisk 
fritt for is og snø. Mattene kan enkelt rulles ut ved behov eller monteres fast for mer permanent bruk. Mattene tåler å 
ligge ute hele året.

Sikkerhet for fotgjengere
Glimrende til alle inngangspartier, enten det er foran butikker, kjøpesenter, kontorlokaler eller hjemme. Sikkerhet for 
dine kunder, dine ansatte, dine venner og familie. Fallulykker er den desidert største årsaken til personskader 
i Norge.

Slipp snørydding
Man unngår potensielt livsfarlige fallulykker samtidig som man slipper å bruke ressurser på snørydding, strøing, 
salting eller hakking av is. Mattene sørger også for at fotgjengere drar med seg mindre skitten snø, salt og grus inn i 
lokalene.

Eldre og bevegelseshemmede
Med Polarflexmatter, enten standardmatter eller industrimatter, så sørger man for fremkommeligheten. 
For eldre og bevegelseshemmede gir dette en stor frihet samtidig som mattene sørger for en 
tryggere hverdag.

Tåler kjøretøy
Mattene egner seg også godt til å holde passasjer, lasteramper, forbindelsesveier, parkeringsplass med mer frie for 
is og snø. De forsterkede mattene (+) tåler kjøretøy, inkludert kjøretøy med piggdekk.
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Tenk sikkerhet på arbeidsplassen og hjemme!

Villamatten 
- trygg velkomst og trygg avskjed
Villamatten er en spesialmatte beregnet for inngangspartiet 
og som automatisk holder inngangspartiet fritt for is og 
snø. Denne matten er teppebelagt i slitesterk Chevron som 
gir et et eksklusivt inntrykk. Visste du at de fleste fallulykker 
skjer ved inngangsdøren?

Art.nr. NRF EL NR. NOBB Lengde 
cm

Bredde 
cm

Tykkelse
cm

Vekt 
kg

Effekt
Watt

Volt Type

HT0118 9400193 54 075 44 50568174   90   61 1,0   6,0 240 220 - 1 fas Villamatte/dørmatte

HT0119 9400194 54 075 45 50568185   75 120 1,0   8.0 360 220 - 1 fas Villamatte/dørmatte

HT0120 9400195 54 075 47 50568193 100 150 1,0 12,0 650 220 - 1 fas Villamatte/dørmatte
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Polarflex tak- og takrennematter 
- unngå rasfare!
Hvert år skades personer av isblokker som faller ned fra bygninger, huseiere blir stilt til ansvar. Takrenner blir skadet 
som følge av tung is eller snø, og det oppstår vannlekkasjer som følge av smeltevann som samler seg bak isblok-
ker i takrenner. Dette kan forhindres ved å benytte våre løsninger. 

Et velkjent problem er smeltevann fra tak, enten som følge av solskinn eller dårlig isolering, som gjentagende fører 
til at det bygger seg opp istapper langs takrenner og takskjegg. Dette medfører livsfare for fotgjengere på gaten 
under, og også fare for materielle skader f.eks. på kjøretøy som er parkert i gaten. Huseiere er erstatningspliktig 
hvis tiltak mot dette ikke er utført. Huseier må umiddelbart iverksette tiltak når faren oppstår, inntil faren er avverget 
aksepteres det kun i en veldig kort periode at det plasseres ut tydelige advarsler og avvisere som hindrer folk å 
bevege seg i faresonen, men dette er ingen godkjent løsning på sikt og fritar ikke huseier fra ansvar.

Art.nr. NRF EL NR. NOBB Lengde 
cm

Bredde 
cm

Tykkelse
cm

Vekt 
kg

Effekt
Watt

Volt Type

HTT0113 9400019 54 075 28 50568204   50 18,5 0,25 0,48   30 220 - 1 fas Takmatte

HTT0014 9400213 54 075 24 48804840 100 18,5 0,25 0,68   60 220 - 1 fas Takmatte

HTT0015 9400214 54 075 25 48804855 300 18,5 0,25 1,60 180 220 - 1 fas Takmatte

HTT0016 9400215 54 075 26 48804866 600 18,5 0,25 3,10 360 200 - 1 fas Takmatte

HTT0017 9400216 54 075 27 48804874 - - - - - - Klips for takmatter

Matter strukket i takrenne på en bygårdMatter montert på takskjegg og i takrenner
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Mattene er svært fleksible og tilpasses enkelt alle typer tak- og takrenner. 
Mattene seriekobles og kan festes med tilpassede klips eller skrus fast i feste-

hullene som mattene er utstyrt med. Mattene benytter samme system som standard-
mattene og dermed også samme strømledning og skjøteledning. Bruksområdene er 

mange, og de kan også seriekobles med Polarflex standardmatter.



Art.nr. NRF EL NR. NOBB Lengde 
cm

Bredde 
cm

Tykkelse
cm

Vekt 
kg

Effekt
Watt

Volt Type

HT0114 9400217 54 075 31 50557742 100 100 1,5   4,2   330 220 - 1 fas Teletiningsmatte

HT0115 9400218 54 075 32 50557757 100 100 1,5   4,0   330 220 - 1 fas Teletiningsm. m hull

HT0116 9400219 54 075 33 50557761 300 100 1,5   9,0 1000 220 - 1 fas Teletiningsmatte

HT0117 9400221 54 075 34 50557776 600 100 1,5 19,0 2000 220 - 1 fas Teletiningsmatte

Polarflex teletiningsmatter - for industribruk
Polarflex teletiningsmatter er et etterlengtet produkt som har en rekke bruksområder hvor kulde og tele er en utfordring. Po-
larflex teletiningsmatter har retningsstyrt varme for maksimal effekt og kommer i 3 størrelser. Teletiningsmattene har innebygget 
vern mot overopphetning samt reflekterende varmeskjold som sørger for at varmen rettes nedover og eliminerer unødvendig 
varmetap.

Ved hjelp av det reflekterende varmeskjoldet oppnår man maksimal effekt til det mattene er konstruert for, nemlig smelte is og 
snø. Man oppnår å smelte opp til 50 cm i dybden per døgn i sandholdig masse og jord. Polarflex teletiningsmatter er produsert 
for langvarig tøff bruk og er produsert med overflate i svært slitesterk Ripstop PVC. 

Bruksområdene er langt flere enn å tine bakken og kun fantasien setter begrensning. Mattene kan f.eks. benyttes til å varme/
tine gjenstander, rørledninger, maskiner, høyballer, sand/grushauger, osv.

Mattene benytter 220V og kommer i lengder fra 1 til 6 meter, effekt fra 330 til 2.000W, vekt opp til 19 kg, er utrustet med feste-
anordninger for fastmontering og kan enkelt foldes sammen når de ikke er i bruk.
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Art.nr. NRF EL NR. NOBB Lengde 
meter

Vekt kg Effekt
Watt

Volt Type

EV-8982623 2404415 54 075 35 50557780   2 0,14   20 220 - 1 fas Frostsikringskabel komplett

EV-8982625 2404416 54 075 36 50557795   4 0,28   40 220 - 1 fas Frostsikringskabel komplett

EV-8982627 2404417 54 075 37 50557806   6 0,4   60 220 - 1 fas Frostsikringskabel komplett

EV-8982628 2404418 54 075 38 50557814   8 0,6   80 220 - 1 fas Frostsikringskabel komplett

EV-8982629 2404419 54 075 39 50557825 10 0,7 100 220 - 1 fas Frostsikringskabel komplett

EV-8982630 2404421 54 075 40 50557833 12 0,8 120 220 - 1 fas Frostsikringskabel komplett

EV-8982631 2404422 54 075 41 50557844 15 1,2 150 220 - 1 fas Frostsikringskabel komplett

EV-8982632 2404423 54 075 42 50557852 20 1,4 200 220 - 1 fas Frostsikringskabel komplett

EV-8982633 2404424 54 075 43 50557863 25 1,7 250 220 - 1 fas Frostsikringskabel komplett

Frostsikringskabel kan også leveres i ønsket  lengder

Selvregulerende frostsikringskabel
Polarflex frostsikringskabel til bruk i eksisterende rør og avløp som er utsatt for frostskader. 

Kan også trekkes i takrenner og nedløpene til takrenner for å hindre dannelse av farlige istapper.  
Dette er en billig forsikring mot frostskader og ikke minst påfølgende vannskader. 

Legges enten inne i rør eller surres rundt rør. 
Kabelen kommer i faste lengder eller som 
metervare.

Noen bruksområder:

• Vann og avløpsrør
• Vannkraner
• Tak- og takrenner
• Nedløpsrør fra tak
• Dreneringskanaler
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FLEKSIBEL HANDEL OG FINANSIERING

Leasing for bedrifter
- Det er smart å leie!
Leie betyr fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift. Fordelen med leie er at bedriftens kostnader fordeles over 
den perioden utstyret benyttes og skaper grunnlaget for inntjening. Dia Proff Norge AS samarbeider med Ikano 
som har spesialisert seg på leasing av maskiner og utstyr. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Kontokunder, faktura og delbetaling
Som bedriftskunde så avtales kontokreditt og eventuelle faste rabatter. Du vil få din
egen innlogging til vår e-handelsløsning hvor du kan registrere dine ordre. For privat-
kunder så tilbys fakturering og delbetaling gjennom Klarna. E-handelsløsningen på
www.polarflex.no støtter også betaling med Visa og Mastercard.



Vannskade hvert 8. minutt i Norge
I følge Finans Norge er de fleste vannskadene relatert til ulike former for rørbrudd inne i boliger, tall fra Finans 
Norge viser at det i gjennomsnitt avdekkes 175 vannskader i hys, hytter og leiligheter hver eneste dag, og antall 
vannskader har økt kraftig de siste årene. Bare når vi snakker om private boliger og hytter utbetalte forsikrings-
selskapene 2,3 milliarder kroner i 2013, 64.000 vannskader ble meldt inn til forsikringsselskapene. Frostsprengte 
rør står for ca. 20% av skadene.

Polarflex frostfrie slanger, oppvarmede matter og frostsikringskabler virker 
forebyggende i en rekke situasjoner hvor vannlekkasjer kan oppstå!

Det er huseiers ansvar å unngå livsfarlige takras
Med en gang det er fare for takras plikter huseier å sette opp varselskilt, men man kan ikke slå seg til ro med 
det i følge Huseiernes Landsforbund. Man må i tillegg ta de nødvendige grep for å få faren avverget. Dersom det 
henger istapper ned fra takrenner plikter man å fjerne dem. 
For å være fri for ansvar så bør det kunne dokumenteres at man umiddelbart har vært i kontakt med et firma som 
kan fjerne faren. Det er de som eier bygningene, det være seg borettslag, sameier eller andre gårdeiere, som er 
ansvarlig for å gjøre fotgjengere oppmerksomme på faren, og å sørge for at is og snø fjernes fra takene. Det følger 
av politivedtektene i de fleste kommuner at når det kan være fare for ras av snø og is fra hustak mot sted som 
er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel, skal huseier straks sette opp varselsskilt som gjør det 
tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe. Huseier plikter snarest å rydde tak for snø og is, slik at ras 
unngås.

Polarflex tak- og takrennematter virker forebyggende mot at livsfarlige istapper 
danner seg langs takskjegg og i takrenner! 

57.000 skader som følge av fallulykker i 2014
I følge Helsedepartementet rammes årlig om lag 9.000 personer av hoftebrudd, relativt ofte med fatalt utfall for 
eldre mennesker. Gjennomsnittskostnaden for et hoftebrudd er i følge  Helsedirektoratet kr 500.000 første 
behandlingsår. Vi vet at mange av disse og andre bruddskader skjer som følge av fall på glattisen om vinteren. 

Totalt var det 57.000 skader som følge av fallulykker i 2014 og fallulykker er den desidert største skadegruppen. 

Polarflex is- og snøsmeltingsmatter virker forebyggende mot fallulykker!

Polarflex er en samfunnsnyttig produktserie som fokuserer på at kuldegrader, 
snø og is ikke skal være en hindring eller utgjøre en fare. Polarflex representerer 

nytenkende løsninger på velkjente utfordringer i samfunnet. 

Trygg vinter med Polarflex!
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Dia Proff Norge AS er generalimportør for Europa
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Is- og snøsmeltingsmatter PRO
220V robuste matter for tung 
fotgjengertrafikk

Is- og snøsmeltingsmatter STD
220V matter som kan seriekobles

Frostfritt vann og avløp
220V slanger med termostat og 
innebygde varmeledere. 

Frostsikringskabler
220V selvregulerende varmekabel 
som trekkes inne i rør eller rundt 
rør og kraner.

Tak- og takrennematter
220V multimatter for å holde tak 
fritt for farlige istapper og for å 
unngå takras.

Teletiningsmatter for tøff bruk
220V matter med rettet varm-
estråling for tinings- og oppvarm-
ingsarbeid.


