
Termiska egenskaper

Egenskap

Värde

Metod

Driftte
mperatur

-100…+100 °C

Lineär utvidgningskoeffi cient vid 20 °C

1,4x10-4 m/m°C

DIN 53752

Lineär utvidgningskoeffi cient vid 100 °C

2,05x10-4 m/m°C

DIN 53752

Mjukningstemperatur

+133 °C

DIN 53460

Specifi k värme

2,3 kJ/kg°C

Värmeledningstal

0,35 W/m°Cs

DIN 4725

Tabell 12: Termiska egenskaper

Isolering

Egenskap

Värde

Metod

Densitet

n. 28 kg/m
3

DIN 53420

Draghållfasthet

28 N/cm2

DIN 53571

Gräns för driftvärme, min.

-40 °C

Gräns för driftvärme, max.

+95 °C

Värmeledningstal

0,037 W/mK

DIN 52612

Vattenabsorption (+20 °C och 24 h)

< 1,0 volym-%

DIN 53428

Brandegenskaper

B2

DIN 4102

Tryckkraft 50-procentig deformation

73 kPa

DIN 53577

Ångdiffusion (10 mm tjocklek)

1,55 g/m
2  d

DIN 53429
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Uponor Ecoflex Supra PLUS

Bild: Ecoflex Supra PLUS

Mediarörets  
dimension du x s

Mantelns ytter-
diameter mm

Isoleringens 
tjocklek mm

Vikt kg/m Böjradie m Max rullängd m

25x2,3 68 12 0,6 0,2 150

32x2,9 68 10 0,7 0,25 150

40x3,7 90 20 1,1 0,3 150

40x3,7 140 37 1,5 0,3 150

50x4,6 90 15 1,3 0,4 150

50x4,6 140 32 1,7 0,4 150

63x5,8 140 26 2,1 0,5 150

75x6,8 175 39 2,9 0,6 100

90x8,2 200 32 4,4 1,1 100

110x10 200 33 5,1 1,2 100

Tabell: Mått Ecoflex Supra PLUS

BIld: Ecoflex Supra PLUS styrenhet

Egenskap Värde

Driftspänning 230 V AC

Märkeffekt 1500 W

Drifttemperaturområde -20…+45°C

Kapslingsklass IP23
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Kontrollamporna indikerar När elen är på, när effekten är på, givarfel och värmekabelfel

Regleringsområde 

med termostat

med drifttidsklocka

Värde: 

0…10°C

10%…100%

Längd på givarledning 5 meter

Tabell: Styrenhet

T°C R kΩ

0 29

5 23

10 18

15 15

20 12

25 10

Tabell: Givarens motståndsvärden

Uponor Ecoflex Supra Standard

Bild: Ecoflex Supra Standard

Mediarörets di-
mension du x s

Mantelns ytter-
diameter mm

Isoleringens 
tjocklek mm

Vikt kg/m Böjradie m Max rullängd m

32x2,9 68 10 0,7 0,5 300

40x3,7 140 37 1,5 0,8 200

50x4,6 140 32 1,7 0,8 200

63x5,8 140 26 2 0,8 200

75x6,8 175 39 2,9 1 150

90x8,2 200 32 3,5 1,2 100

110x10 200 33 5,1 1,2 100

75x6,8 175 39 2,9 0,6 100

90x8,2 200 32 4,4 1,1 100

110x10 200 33 5,1 1,2 100

Tabell: Mått Ecoflex Supra Standard
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Bild: Ecoflex Supra Standard styrbox

Egenskap Värde

Typbeteckning Uponor 600S

Nominell spänning 230V/400V

Belastningskapacitet Min. 230 W/400 W, max. 3680 W/6400 W

Regleringsområde 0...+30°C

Kontrollampan indikerar När effekten är på

Nödvändigt installationsutrymme Dosans dimension: 125x175x75 mm

Kapslingsklass IP 54

Tabell: Styrenhet

För Uponor Ecoflex skarvsatser se sidan 462
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