
Kuvitelkaa, mitä mahdollisuuksia 

ulkovesijohdot ja –viemärijohdot antavat

MINÄ TAHANSA 
VUODENAIKANA!

Dia Proff Norge AS on päämaahantuoja Norjaan, Ruotsiin, Tanskaan, Suomeen, Islantiin ja Venäjälle

JÄÄTYMÄTTÖMÄT

TUOTTEET
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Innovatiivinen vesiletku



 

-41°

•

•

• S aatavissa eri pituudet: 3,5 m, 6,0 m, 7,5 m, 12,5 m, 

15 m, 25 m ja myös kieppeinä 15 m СЕ-merkinnällä.

• P utket Polarflex Pirit kestävät käytössä jäätymisen ja 

sulamisen.

• T äyttää sähkölämmitystä koskevan 

turvallisuusstandardin CE, FDA, EC, CSA 

(C22.2 NO.72#E112826) vaatimukset.

• H yväksytty juomavedelle Yhdysvaltain elintarvike- ja 

lääkeviraston antamien FDA-standardien mukaan.

LUJITETUT PUTKET AMMATTILAISEEN 
KÄYTTÖÖN

-41°VETTÄ YMPÄRI VUODEN!

Tuote ympärivuotiseen käyttöön!
Kesällä putki voidaan asentaa maan päälle/lattialle tai suojaan maan/lattian alle = kesävesijohto. 

Pakkasten tultua lämmönsäädin käynnistyy = talvivesijohto.

Helppoa ja nerokasta!

Jäätymättömät kylmävesi- ja viemäriputket

Asumme pohjoisella pallonpuoliskolla, ja vesiputkien 
jäätymisongelma on hyvin tuttua. Siihen meillä on ilo 

tarjota sellainen putki, jossa ongelma on täysin ratkaistu.

Jäätymättömät kylmävesiputket Polarflex Pirit Pro 

antavat veden virrata erittäin matalassa lämpötilassa. 

Kylmävesiputkissa käytetään sähkölämmitystä 

(220 V), putkissa on lämmityskaapelit sisään 
rakennettuina. 

Putket valmistetaan teollisuuslaatua olevasta 

lujitepolyvinyylikloridista, kumpikin pää varustetaan 

nikkelisillä 3/4” liittimillä.

Yhden tuuman tai yli yhden tuuuman putket varustetaan 

Cam Lock -liittimillä. Putket testataan 10 baarin paineen 

alla ja myös matalassa lämpötilassa -41°C asti.

 L ämmönsäädin käynnistää automaattisesti 

lämmityksen lämpötilan laskiessa alle 7 asteen, 
sammuttaa sen lämpötilan noustua yli 13 asteen.

 S e on paras ratkaisu mihin tahansa tehtäviin, joissa 

vaaditaan kylmä- tai jäteveden siirtämistä paikasta 

A paikkaan B arktisissa oloissa.



Vesisuihkutus

Jääkaapit ja pakastimet Lämpöpumppu

Autotallit

Kesämökit

Vene- ja pyykkilaiturit

Jäteveden puhdistuslaitteisto

Meri- ja maakohteet

Porealtaat

Vesiviljely, karjanhoito

Pelastuspalvelut

Poraaminen, kairaaminen, 
sahaaminen

Matkailuautot, -vaunut

Tilapäisrakennuket, kontit

Viemäri (jätevedet)Kylmävesijohdot

Teollisuus

Omakotitalot

Liikkuvat WC:t

Matalat ojat/tiet ja viemäri 
(ojitus)

Rakentaminen/vuokraus

Kuumapainepesu

Kesämökkien väliset 
kylmävesijohdot

Käyttökohteet

Maanviljely, karjanpito, 
hevoshoito



-25°

• L 

•

• K annatin kääntyy 180 astetta ympäri ja antaa käyttää laitetta mihin 
tahansa suuntaan.

• P utki kelautuu automaattisesti mekaanisen laitteen ja itsestään 
öljyyntyvien materiaalien avulla.

•

• K uluttaa vain 120 W tai 1 A käynnistettynä.

Artikkeli № Tuote Tekniset tiedot

PI0100 Jäätymätön putkikieppi, 15 m

Kuvitelkaa, mitä 

220–240 V, 50 Hz, lämmitysteho 120 W

mahdollisuuksia 
ulkovesijohdot antavat minä 

tahansa vuodenaikana!

Kiepille kääritty jäätymätön putki 
ympärivuotiseen käyttöön on 
täydellinen ratkaisu omakotitaloon, 
kesämökkiin tai autotalliin.
Kuvitelkaa mahdollisuutta pestä auto tai piha talven aikana.
Ympärivuotista käyttöä varten tarvitset vain kiepille käärityn 
jäätymättömän Polarflex Pirit -kylmävesiputken. Lämmönsäädin 
käynnistyy automaattisesti lämpötilan laskevan alle 7°C estäen 
seisovan veden jäätymisen. UV-suojaus suojaa putkea pitkäaikaisesta 
auringon valon vaikutuksesta. Letkun kannatin/rulla kääntyy 180 
astetta - helppokäyttöisyyttä! 
Kokonaisuuteen kuuluvat polyvinyylikloridista tehty lujitettu 15 m pitkä 
putki ja liitin 3/4”.

ämmönsäätimen ohjaama kieppi toimii automaattisesti estäen 
seisovan veden jäätymisen.

 U V-suodatin suojaa putkea pitkäaikaisesta auringon valon 
vaikutuksesta.

 jitettu polyvinyylikloridista tehty putki, 15 m pitkä, 3/4” 
liittimineen.

 Lu



Polarflex Pirit Pro  XL
Camlock- kytkennät

Polarflex Pirit P ro
Kytkentä 3/4”

Tiedot:
 •  Taipuisat lujitetut putket on varustettu itsesäätyvällä 

lämmönsäätimellä, 220 V; peräkkäinen kytkentä on 

mahdollinen

 
•  Asennetaan maan päälle tai alle

 
•  Hyväksytty käyttöön lämpötilassa -41°C asti

 
•  Itsesäätyvän lämmönsäätimen ohjaus

 

•  Hyväksytty juomavesijohdoksi

 

•  Hyväksytty viemärijohtoon (jätevesijohtoon)

 

•  Saatavissa sisäinen halkaisija 13–100 mm

 

•  Saatavissa valmiina osioina eri pituus 3.5, 6, 7.5, 12.5, 

 
 

15 ja 25 metriä

•  Erittäin matala energiankulutus

 
•  Kestää kuuman veden lämpötilan 65°C asti

 
•  Sopii ympärivuotiseen käyttöön, on varustettu 

talvipistokkeilla

 
•  Ei ole tarvetta hankkia sähköasentajaa tai putkimiestä 

(paitsi siirtojen tekemistä)

 

•  Taipuisat putket kääritään käytön jälkeen kiepille — ja 

niin seuraavaan käyttöön asti

 

•  Hyväksytty CE, FDA, EC, CSA -standardien mukaan

 

•  Patentti on myönnetty

Käyttökohteet: 

 

• Konttitalot

 

•  Moodulitalot (kontit), liikkuvat WC:t

 

•  Rakentaminen ja erilaiset rakennukset

 

•  Kesämökit, varastot, asuintalot, autotallit, hevostallit

 

•  Maa- ja meriteollisuuslaitokset

 

•  Rakentaminen, tiet ja laskuojat

 

•  Pesulaitteet ja -laitteistot

 

•  Pohjavesipumput, vedenpoistopumput yms.

 

•  Karjanhoito, vesiviljely, kalanviljely

 

•  

 
•  

Maanviljely, karjanhoito, hevoshoito

Matkailuautot ja -vaunut, retkeily talven aikana

• Jäähdytyskoneisto ja lämpöpumput

• Koiranhoito, parannustyöt kopeissa ja häkeissä

• Betonisahat tai -porat.

• Puutarhanhoito, vihannesviljely

• Kivimuuraus, muotit, täyttö ja laattatyöt

• Avustusjärjestöt– väestönsuojelu ja turvallisuus

• Vuokraus, festivaalit, yleiset tapahtumat ja konserttiareenat

LYHYESTI SANOTTUNA KAIKKIALLA, MISSÄ TARVITAAN 

KYLMÄVESI- JA VIEMÄRI- (JÄTEVESI-)JOHDOT ARKTISESSA 

ILMASTOSSA.



Testattu lämpötilassa 
-41°C asti

Luotettava 
päällyste

Lujitepolyvinyylikloridi

Maadoitettu 
kontakti

Maadoitettu 
nikkelinen liitin Suojaava loppupääte 

molemmissa päissä

Itsesäätyvä 

Kylmävesiputket on mahdollista asettaa peräkkäin pitkäksi 

lämmönsäädin

johdoksi. Ne voidaan asettaa maan alle tai päälle ja myös 

suojassa maan alle.

Maadoitettu 
nikkelinen liitin

Lämmityskaapelit asennetaan suoraan 
putkeen ja ne varmistavat pysyvän 
lämmityksen ja luotettavan kylmävesi- 
ja viemärijohdon toimivuuden.



Artikkeli 
№

Pituus, 
m

Sisäinen Ø, 
mm

Sisäinen Ø, 
tuumaa

Teho, 
W

Sähkö-
virta, A

Jännite, V Taajuus, 
Hz 

Liittimet

PI0001 7,5 16,00 3/4 156 0,75 220 V - 1 faasi

Artikkeli 
№

Pituus, m Sisäinen Ø, 
mm

Sisäinen Ø, 
tuumaa

Teho, W Sähkö-
virta, A

Jännite, V Taajuus, 
Hz 

Liittimet

PI0010  ∗6 75,00 3 ∗ ∗ 220 V - 1 faasi 50 CamLock

PI0011  ∗6 100,00 4 ∗ ∗ 220 V - 1 faasi 50 CamLock

Polarflex Pirit Pro

Hyväksytty juomavedelleEurooppa

Artikkeli 
№

Pituus, 
m

Sisäinen Ø, 
mm

Sisäinen Ø, 
tuumaa

Teho, 
W

Sähkö-
virta, A

Liittimet

PI0005        

PI0007        

PI0009         25 50,00 2 597 2,1 220 V - 1 faasi

Jäätymättömät putket Polarflex Pirit Pro ovat toimiva ratkaisu monenlaiseen vedenjakelua koskevaan käyttöön. Kovat 
lujitetut polyvinyylikloridista tehdyt ja lämmityskaapeleilla varustetut putket voidaan kytkeä peräkkäin yhdestä pistorasiasta, 
ne kestävät jäätymisen/sulamisen ja ovat varustetut itsesäätyvällä lämmönsäätimellä, joka käynnistyy automaattisesti 
lämpötilan laskiessa alle 7°C ja sammuvat lämpötilan noustessa yli 13°C. Putken itsesäätyvä lämmönsäädin kuluttaa 
energiaa vain vähän säästäen lämmityskuluja. Testattu lämpötilassa -41°C asti.

Polarflex Pirit Pro XL (∗∗ tilaajan haluamat pituudet toimitetaan hankketta tilatessa)

Polarflex Pirit Pro XL - jäätymättömät putket ovat rakenteeltaan samanlaisia kuin Pirit Pro, mutta niillä on suurempi sisäinen
halkaisija ja niissä käytetään erikoisia CamLock-liittimiä. Kovat, lujitetut polyvinyylikloridista tehdyt ja lämmityskaapeleilla 
varustetut putket voidaan kytkeä peräkkäin yhdestä pistorasiasta. Ne kestävät jäätymisen/sulamisen ja on varustettu 
itsesäätyvällä lämmönsäätimellä, joka käynnistyy automaattisesti lämpötilan laskiessa alle 7°C ja sammuvat lämpötilan 
noustessa yli 13°C. Putken itsesäätyvä lämmönsäädin kuluttaa energiaa vain vähän säästäen lämmityskuluja.
Testattu lämpötilassa -41°C asti.

Polarflex Pirit Pro XL -putkissa on saatavissa myös sellaisia sisäisiä kokoja, jotka antavat mahdollisuuden 
käyttää niitä viemärijohtoon (jätevesijohtoon).

Polarflex Pirit Pro XXL (∗ pituudet toimitetaan vain hankkkeen tilauksen yhteydessä)

Polarflex Pirit Pro XXL - jäätymättömät putket ovat rakenteeltaan samanlaisia kuin Pirit Pro, mutta niillä on suurempi 
sisäinen halkaisija ja niissä käytetään erikoisia CamLock-liittimiä. Kovat lujitetut polyvinyylikloridista tehdyt ja 
lämmityskaapeleilla varustetut putket voidaan kytkeä erilliseen pistorasiaan, ne kestävät jäätymisen/sulamisen ja 
ovat varustetut itsesäätyvällä lämmönsäätimellä, joka käynnistyy automaattisesti lämpötilan laskiessa alle 7°C ja 
sammuu lämpötilan noustessa yli 13°C. Putken itsesäätyvä lämmönsäädin kuluttaa energiaa vain vähän kuluja 
säästäen. Testattu lämpötilassa -41°C asti.

Polarflex Pirit Pro XXL -putkia on saatavana erilaisia kokoja, jotka antavat mahdollisuuden käyttää niitä myös
 viemärijohtoon (jätevesijohtoon).

25 25,40 1 597 2,1 220 V - 1 faasi

PI0006 12,5 38,00 1,5 352 1,5 220 V - 1 faasi

      50  3/4  tuumaa  uros/naaras   
 3/4 tuumaa uros/naaras

       50 3/4 tuumaa uros/naaras

PI0002 15 16,00 3/4 323 1,50 220 V - 1 faasi
PI0003     25         13,00 1/2 484 2,20 220 V - 1 faasi      50    

Jännite, V Taajuus, 
Hz 50

 CamLock

 CamLock

PI0008 12,5 50,00 2 352 1,5 220 V - 1 faasi

             CamLock

      CamLock25 38,00 1,5 597 2,1 220 V - 1 faasi

      CamLock

CamLock

PI0035 3,5 25,40 1 110 1,5 220 V - 1 faasi

PI0004 12,5 25,40 1 352 1,5 220 V - 1 faasi

Kari
Konekirjoitettu teksti
CamLock
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Tuote No: Halkaisija-kierre Pituus ALV 0%

p10000 13 mm - 3/4" 3m 290€

p10003 13 mm - 3/4" 25m 451€

p10001 16 mm-3/4" 7,5m 313€

p10002 16 mm 3/4" 15 m 360€

p10035 1"camlock 3,5 m 782€

p10004 1"camlock 12,5 m 1017€

p1005 1"camlock 25 m 1483€

p10006 1,5"camlock 12,5 m 1322€

p10007 1,5" camlock 25 m 1824€

010008 2"camlock 12,5 m 1584€

p10009 2"camlock 25 m 2162€
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