VARMEPUMPER og KØL
Udvalgte dele til installation, servicering, fejlfinding og
reparation

Se hele programmet på
www.tridan.dk
også udstyr til

R32

tlf.: 74 42 40 81
info@tridan.dk

VAREBESTILLING
Bestil venligst så tidligt på dagen som muligt. Så gør vi til
gengæld alt, hvad vi kan for at afsende dine varer samme
dag.
TELEFON:
74 42 40 81
mandag til torsdag fra kl. 08.00 til 16.30
fredag kl. 08.00 til 13.30.
Notér på forhånd din bestilling ned med varenummer, antal
og evt. en kort beskrivelse, det letter ekspeditionen både
for dig og for os.
E-MAIL:

info@tridan.dk

INTERNET:

www.tridan.dk

RETURVARER
Katalogvarer tages kun retur efter forudgående aftale.
Returnummer samt en kopi af varens købsfaktura skal altid medsendes. Oplys også hvorfor varen sendes retur.
Varen skal stadig være kurant, og emballerede varer tages
kun retur i ubrudt original emballage.
Brugte, mangelfulde eller defekte varer samt varer, der har
været forsøgt monteret, tages ikke retur.
Varer skal altid returneres franko.
Skyldes returneringen en fejl fra os, fremsender vi en frankeret returpakkelabel til forsendelse med Postnord, der
skal benyttes til returneringen.
Varer returneret på anden vis vil blive afvist.
DEFEKTE VARER og TRANSPORTSKADER
Reklamation over defekte varer skal ske umiddelbart efter
modtagelsen.
Reklamation over transportskader SKAL ALTID ske direkte til transportøren.

WWW.TRIDAN.DK
Du kan finde flere oplysninger om os på www.tridan.dk.
Her kan du bl.a. bestille varer direkte fra vort online katalog og finde yderligere information om varerne.
LEVERING og FORSENDELSE
Al levering sker ab lager.
Beløbsgrænser for fragtfri levering m. m. se gældende
prisliste.
Varer sendes med GLS eller Postnord / Budstikken og
med mindre andet er aftalt altid som pakke.

GARANTI / REKLAMATIONSRET
På reservedele yder vi 6 måneders garanti fra fakturadato
og efterfølgende 18 måneders reklamationsret.
Undtaget herfra er sliddele d.v.s. dele, hvor der som følge
af normalt brug må forventes en nedslidning.
Undtaget er også følgeskader af udefra kommende påvirkninger f. eks. ikke korrekt montering eller konstruktionsfejl
ved apparatet.
Reklamation over færdigvarer samt specialværktøj, serviceudstyr, instrumenter o.l. behandles efter producentens
anvisninger.

Dette er et specialkatalog til køle- og varmepumpemontører
som kun indeholder et lille udsnit af vort program.
Hvis du ikke kan finde det, som du søger, så tjek www.tridan.dk eller ring og spørg!
Vi kan levere meget mere end det, som du finder både her og på hjemmesiden, og vi tilpasser løbende vort lagerprogram.

Hvis du også reparerer hvidevarer, så ring og bestil et gratis
eksemplar af vort grundkatalog med universaldele og tilbehør.
Også her gælder, at vi kan levere meget mere end det, som du finder i kataloget eller på hjemmesiden.
Priserne på www.tridan.dk er netto installatørpriser.
Kontakt os, hvis du ikke har password til siden.

Fynsgade 12-14, DK-6400 Sønderborg
medlem af

gruppen

Tlf.: 74 42 40 81 - info@tridan.dk - www.tridan.dk

STARTPAKKE

Lovpligtigt KMO udstyr

Komplet analog grundpakke (ekskl. nitrogenflaske) med udstyr i anerkendt kvalitet.
Spørg efter grundpakke med digitalt udstyr.
Analog 2 vejs manometer Wigam
”pulse free” Ø80 mm kl. 1.
Skala til R410A og R32.

Digitalt vakuummeter VG-64
Leveres inkl. 9V batteri.

varenr. 311440

varenr. 311275

Fyldeslangesæt 150 cm Refco
med kugleventiler.

Trykregulator til nitrogen
leveres inkl. slange.

Alle tilslutninger = 1/4”.

Til tryk- og tæthedsprøvning
med N2 op til 50 bar.

varenr. 311438

varenr. 311512

Fyldeslange 150 cm GUL Refco
med kugleventil.

Læksøger ELD-H 200

Tilslutninger = 1/4”.

Måler alle halogene gasarter
Registrerer utætheder < 3 g / år.

varenr. 311455

varenr. 311276

Schraderventilåbner Wigam
1/2”-20UNF (F) x 1/4” SAE (M).

Læksøgespray Europart

Til R410a anlæg og alm. 1/4” slanger.
Sikrer tilslutning uden kølemiddeludslip.

Finder lækager på rørsystemer under tryk.
Indhold 400 ml.

varenr. 311472

varenr. 310112

Vakuumpumpe TGAS-DS3

Turbo Set 90

2-trins vakuumpumpe R32 godkendt
128 l/min

Komplet ekskl. gas og ilt.

varenr. 1003914

varenr. 311541

Tømmeudstyr Wigam EASYREC 1

Maxygas
bl.a. til Turbo Set 90.

1/2 HK, oliefri,
110 kg/h (væskeform)

350 g i engangsbeholder.

varenr. 311454

varenr. 311543

Kølemiddelvægt Praktika 100-05

Oxygen
bl.a. til Turbo Set 90.

0 - 100 kg
opløsning 5 g

1 liter i engangsbeholder 110 Bar.

varenr. 311435

varenr. 311542

Elektronisk dobbelttermometer TFC-502

Returbeholder til kølemidler 12,5 liter
Aftapning både på damp- væskeform.

Leveres inkl 2 stk type K følere

til R134a, R404A, R407C,
R410a, R427 og R507.

varenr. 311441

Spar

10%

plus fragt ved køb af en komplet grundpakke.

varenr. 311645

Tillægspakke se næste side

STARTPAKKE

STARTPAKKE

Tillægspakke / supplement til lovpligtigt KMO udstyr

Trænger dit øvrige udstyr til en udskiftning, har du brug for et supplement, eller skal du starte helt
fra bunden, så suppler din startpakke fra følgende sortiment og få den samme rabat her.
Schraderventilåbner
Wigam

Dornsæt
1/4” 3/8” 1/2” 5/8”

Forseglingshætter
25 sæt

2 x 1/4” SAE

Identifikation og entydig
systembeskyttelse.

varenr. 311371

Til udvidelse af det ene rør
når to ens rør skal loddes
sammen.
varenr. 311593

Momentnøglesæt 6 stk i kuffert
NB! Hele nøgler - ingen løse hoveder!

Bukkeværktøj
indvendigt 5 m

Loddemåtte
210 x 290 mm

17 mm 18 N - 22 mm 42 N
24 mm 55 N - 26 mm 55 N
27 mm 65 N - 29 mm 65 N
varenr. 311374

til 1/4” - 3/8” og 1/2” rør

Beskytter mod varmepåvirkning ved lodning.

varenr. 311651

varenr. 311576

Rørskærer
CMC Mini 1/8” - 3/4”

Bukkeværktøj

Ventilskraldenøgle, firkant

Lille og handy model i
japansk kvalitetsstål.

1/4” - 5/16” - 3/8”

1/4” - 3/8” - 3/16” - 5/16”

varenr. 311271

varenr. 311443

varenr. 311450

Afgrater
Gratfix NE

Temperaturfølerklemme
standard type K

Kapillarrørsklipper

Med udskiftelig klinge og
indvendigt magasin til ekstra klinger

Let og sikker temperaturmåling på rør op til 30 mm

Klipper alle størrelser af
kapilarrør uden at klemme dem sammen

varenr. 311477

varenr. 311442

varenr. 311451

Kraveværktøj

Lamelkam i metal Wigam

Magnet Stick magnetfelttester

1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 5/8” 3/4”
Excentrisk kravning
med fast moment

Til opretning af småbuler
på yderdelens lameller

Let og berøringsfri test
af magnetventiler.

varenr. 311273

varenr. 311518

varenr. 311436

Olie til flangesamlinger

Invertersignaltester

200 ml

Til test og fejlfinding af
kommunikation mellem
inderdel og yderdel

Smergellærred 3M korn120
1 stk 230 x 280 mm
varenr. 311479

varenr. 310180

varenr. 311388

Slibefilt 3M
3 stk 158 x 224 mm
varenr. 311480

Refco Leak Lock
flangetætning

Schraderventilskiftesæt
1 x 1/4” SAE + 1 x 1/2”-20 UNF

Værktøjskasse
520 x 290 x 340 mm

tube med 40 ml

Gør det muligt at skifte
ventilnålen på systemer
under tryk
varenr. 311373

Til sikker transport
og opbevaring.

varenr. 310181

Spar

10%

varenr. 1003634

varenr. 311530
Temperaturføler TF50
standard type K

ved køb sammen med en KMO grundpakke.

Vi har faguddannet personale ved telefonen,
der gerne vejleder ved valg af udstyr.

STARTPAKKE

Monter 3 følere til måling af fordamper-,
sugegas- og hotgastemperatur, så kan du
foretage en COP måling uden at skulle skille
hele yderdelen ad. Vi leverer 3 følere med i
tillægspakken.
3 x varenr. 311216

Indholdsfortegnelse:
Opsætning af varmepumper

-> Afsnit 1

Alt til beskyttelse, ophæng og montering af varmepumper:
Afløb - Beskyttelseshuse - Drypbakker - Drænpumper - Elkabler - Frostsikring - Isolering - Kabelbindere - Kanalbakker
- Monteringsbeslag og -stativer - Murgennemføring - Overdækning - Tape - Vibrationsdæmpere m. m.

Kobber- og aluminiumsrør

-> Afsnit 2

Isolerede dobbelte aluminiumrsør.
Isloerede dobbelte kobberrør.
Isolerede enkelte aluminiumsrør.
Isolerede enkelte kobberrør.

Samling af rør - Lokring

-> Afsnit 3

Introduktion: Fordele ved Lokning >< Lodning.
Lokring, hvordan?
Bøsninger - Koblinger - Lokprep - Lukkestudse - Overgangsstykker - Rensevæske - Slibefilt - Startsæt - Værktøj.

Samling og bearbejdning af rør - loddefri

-> Afsnit 4

Flangesamlinger og flangemøtrikker - Kobberpakninger - Kravefri flangesamlinger og flangemøtrikker.
Tilbehør til beskyttelse af rørsamlinger aluminium >< messing.
Værktøj og tilbehør til afkortning, afgratning, bukning, kravning, samling, tætning og uddorning af rør.

Samling af rør - lodning

-> Afsnit 5

Loddebøsninger - Loddegas og O2 - Loddematerialer (Al-, Agog Cu- lod) - Loddemåtter - Lodde- / svejsesæt samt tilbehør.

Tømning, læksøgning, tæthedsprøvning,
fyldning, test og servicering

-> Afsnit 6

Specialudstyr, værktøj, hjælpematerialer og forbrugsstoffer
samt diverse tilbehør og dele til ovenstående.

Rengøring m. m.

-> Afsnit 7
Værktøj og hjælpematerialer til desinfektion og rengøring.
Luftfriskere.
Filtre.
Universalfjernbetjening.

INDHOLD

Udvalgte nyheder m.m.
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1003852

1003854

Kanalbakker og tilbehør i sort s. 1-7 og 1-8
Med fuldt omsluttende låg og beskyllelsesfolie på kanalbakkerne.
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N
!
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1001229 - 1001231
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N
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1003850 - 1003851

YH
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Isolerede dobbelte kobberrør
med UV-bestandig yderkappe
s. 2-1.
Så er ekstrabeskyttelse af det
sidste stykke ud til udedelen
ikke længere nødvendigt.
Samme høje rørkvalitet som
vore andre kobberrør og selvfølgelig med 10 mm isolering.

605177 og 603299

Lokring startpakker s. 3-1
Lokring - den sikreste og mest
miljøvenlige metode til samling
af kølerør.
Se det hele og hvordan du
kommer i gang i afsnit 3.

314121 - 314117 - 314118
Isolerede aluminiumrør s. 2-2
Lette at bukke og vejer kun en
brøkdel af kobber.
Kan samles med Lokring, flangefittings og ved lodning.

314156 m. fl.
311460

!
ED

311216

YH
N

Hvorfor gøre det svært, når det
kan gøres let?
Skær røret af, saml og færdig!
- aldrig mere bøvl med utætte
lodninger eller kravninger.
Fittings til kravningsfri samling
af kobberrør s. 4-1

Tæthedsprøvning
og læksøgning i en
og samme arbejdsgang,
der opflyder lovens krav?
Se hvordan på s. 6-10

311441

1003634
Click-lock universale forseglinghætter til identifikation,
dokumentation og permanent
beskyttelse mod pilfingre /
hærværk.
Se mere på side 1.5

311442

Tilbyd kunden (som salgsargument eller mod et pristillæg) en billigere serviceaftale ved at forberede
varmepumpen til det.
Fastmonter 3 stk type K temperaturfølere nr. 311216 til måling af fordampertemperatur, sugegastemperatur og hotgastemperatur indvendigt i udedelen og træk stikkene ud til tilslutningsklemmerne.
Så behøver du kun åbne ind til klemmerækken og tilslutte dit digitale termometer nr. 311441 for at
foretage de nødvendige målinger til udregning af COP-faktoren. Væsketemperaturen måler du let og
sikkert med følerklemme nr. 311442 på væskerøret lige før ventilen.
Montering af de 3 følere tager kun 5 min, og du sparer let 1/2 time ved serviceringen!
Du finder delene på s. 6-17

NYHEDER

Beskyttelse mod regn, sne og anden nedbør for luft / luft og luft / vand varmepumper.
Testet af det tekniske forskningsinstitut i Sverige (SP) og designet til ikke at påvirke varmepumpens
effektivitet negativt.
Fremstillet i FSC ® certificeret svensk fyrretræ, og leveres ubehandlet, så slutbrugeren kan male
produktet i den ønskede farve.
Leveres inkl . 4 monteringsbeslag.
Lille model:
Udvendige mål: B: 1000 mm. H: 630 mm. D: 500 mm.
Indvendige mål: B: 940 mm. H: 600 mm. D: 450 mm.
Mellem model:
Udvendige mål: B: 1000 mm. H: 730 mm. D: 500 mm.
Indvendige mål: B: 940 mm. H: 730 mm. D: 450 mm.
Stor model:
Udvendige mål: B: 1120 mm. H: 855 mm. D: 500 mm.
Indvendige mål: B: 1060 mm. H: 855 mm. D: 450 mm.
Beskyttelseshus i træ til varmepumpe, lille model

varenr: 314080

Beskyttelseshus i træ til varmepumpe, mellem model

varenr: 314115

Beskyttelseshus i træ til varmepumpe, stor model

varenr: 314100

Beskyttelseshus i hvidlakeret aluminium til varmepumpens udedel.
Leveres inkl monteringsskruer.
Udvendige mål: B: 1100 mm. H: 700/607 mm. D: 555 mm.
Indvendige mål: B: 1054 mm. H: 698/605 mm. D: 525 mm.

Beskyttelseshus i hvid aluminium til varmepumpe

varenr: 314122

Forhøjningsstykke i hvidlakeret aluminium til beskyttelseshus med varenummer 314122.
Øger højden til i alt ca 955 mm.

Forhøjningsstykke 350 mm. i hvid aluminium

varenr: 314152

Beskyttelseshus i sortlakeret aluminium til varmepumpens udedel.
Leveres inkl monteringsskruer.
Udvendige mål: B: 1100 mm. H: 700/607 mm. D: 555 mm.
Indvendige mål: B: 1054 mm. H: 698/605 mm. D: 525 mm.

Beskyttelseshus i sort aluminium til varmepumpe

varenr: 314123

Forhøjningsstykke i sortlakeret aluminium til beskyttelseshus med varenummer 314123.
Øger højden til i alt ca 955 mm.

Forhøjningsstykke 350 mm i sort aluminium

Flere modeller og yderligere information på www.tridan.dk

varenr: 314153

s. 1-1

1

Beskyttelseshuse

Ophæng & montage
1

Overdækning til fastgørelse på væg.
Beskytter mod regn, sne m.m.
Let at montere og passer til de fleste varmepumpers udedel.
Leveres inkl. beslag.
Dybde 50 cm, bredde 100 cm, højde (uden beslag) 18 cm
Fremstillet i ABS og PMMA.

Overdækning i plast til varmepumpe udedel

varenr: 314114

Monteringsbeslag i hvideloxeret stål til varmepumpe / aircondition udedel.
Leveres delvis samlet og inkl. diverse tilbehør.
Let montering ved minimal brug af værktøj.
Justerbar i bredden.
Bredde op til 800 mm.
Dybde 450 mm.
Maksimal belastning: 90 kg.

Montagebeslag justerbar til væg hvideloxeret stål

varenr: 314015

Monteringsbeslag i galvaniseret stål til varmepumpe / aircondition udedel.
Leveres delvis samlet og inkl. diverse tilbehør.
Let montering ved minimal brug af værktøj.
Justerbar i bredden.
Bredde op til 800 mm.
Dybde 450 mm.
Maksimal belastning: 90 kg.

Montagebeslag justerbar til væg galvaniseret stål

varenr: 314107

Monteringsbeslag i galvaniseret stål til varmepumpe / aircondition udedel.
Leveres delvis samlet og inkl. diverse tilbehør.
Let montering ved minimal brug af værktøj.
Justerbar i bredden.
Bredde op til 800 mm.
Dybde 600 mm.
Maksimal belastning: 150 kg.

Montagebeslag justerbar til væg galvaniseret stål

varenr: 314081

Ophæng til væg i polyamid.
Bæreevne 110 kg ved -30 til +60° C.
Dybde 450 mm, højde 450 mm.
Farve: Hvid.
Ingen rust, 100% vejrbestandig og modstandsdygtig overfor UV stråling.
Let udmåling og opsætning med det specialudviklede vaterpas, bestil varenummer 311545.
Tilhørende skruesæt for opsætning på muret væg eller beton med 4 skruer i galvaniseret eller rustfri stål
leveres separat.
For galvaniseret sæt bestil varenummer 310195, for rustfri stål sæt bestil varenummer 310196.
Montagebeslag til væg dybde 45 cm. hvid i polyamid

s. 1-2

varenr: 314111

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

Ophæng & montage

1

Vibrationsdæmpende fødder i sæt á 4 stk til varmepumpens udedel.
Bruges til montagestativer for at reducere vibrationsstøj.

Vibrationsdæmpere 4 stk. 20-40 kg konisk

varenr: 314052

Vibrationsdæmpere 4 stk. 25-40 kg cylindrisk

varenr: 314053

Vibrationsdæmpere 4 stk. 50-80 kg konisk

varenr: 314054

Vaterpas bl.a. til opsætning af vægophæng til yderdel af varmepumper.
Specialudviklet til brug sammen med ophæng med varenummer 314111, men kan generelt anvendes
som hjælp til opsætning af alle typer vægbeslag og andre opsætninger som skal være i vater.
Længde 1 meter.

Vaterpas med mål

varenr: 311545

Skruesæt med 4 stk M8 skruer, samt tilhørende spændeskiver og rawlplugs.
Leveres med galvaniserede skruer eller skruer i rustfri stål.
Bruges bl.a. til opsætning af vægophæng til yderdel af varmepumpe.

Skruesæt M8 galvaniseret 4 stk.

varenr: 310195

Skruesæt M8 rustfri stål 4 stk.

varenr: 310196

Montagestativ i pulverlakeret stål inkl. justerbare vibrationsdæmpende fødder.
Passer til de fleste varmepumpers udedel.
Leveres delvis samlet.
Indstillelig bredde fra 550 til 800 mm.
Højde 250 mm.
Dybde 450 mm.
Maksimal belastning: 230 kg.

Montagestativ t. varmepumper hvid

varenr: 314017

Montagestativ i galvaniseret stål inkl. justerbare vibrationsdæmpende fødder.
Passer til de fleste varmepumpers udedel.
Leveres delvis samlet.
Indstillelig bredde fra 550 til 800 mm.
Højde 250 mm.
Dybde 450 mm.
Maksimal belastning: 230 kg.

Montagestativ t. varmepumper galvaniseret

Flere modeller og yderligere information på www.tridan.dk

varenr: 314018

s. 1-3

Ophæng & montage
1

Galvaniseret montagepløkke til brug ved opstilling på jorden eller græsplænen.
Inkl. gevindstykker, møtrikker og skiver.
Mål: flange Ø112 mm, spyd 240 mm, gevind Ø10 mm.

Pløkke til montagestativ 4 stk. inkl tilbehør

varenr: 314101

Vibrationsdæmpende fødder i sæt á 4 stk.
Anvendes bl.a. til montagestativer til varmepumpeudedele.

Vibrationsdæmpende fødder m. 35 mm M8 gevindstang

varenr: 314020

Justerbare montagefødder i sæt á 4 stk.
Anvendes bl.a. til opstilling af varmepumpens udedel.
Justerbar i højden: 9 - 14 cm.
Sorte, sæt med 4 stk. inkl. låsesplitter.
Maks belastning pr sæt 325 kg.

Montagefødder justerbare inkl. låsesplitter 4 stk.

varenr: 314051

Vibrationsdæmpende montageblokke i UV-resistent PVC til montering af udedel på fladt tag eller
fliseunderlag.
Leveres i sæt af 2 stk inkl. endelåg samt skruer og bolte til fastgørelse af udedelen.
Længde 450 mm, højde 100 mm, bredde top/bund 80/100 mm.
Farve RAL9010.

Montageblokke med endelåg 80 x 100 x 450 mm 2 stk.

varenr: 314151

5 cm bred aluminiumstape i ruller med 50 m.
Bruges udenpå isoleringen til ekstrabeskyttelse af det sidste stykke af rørene ud til varmepumpens
udedel og til fastholdelse af varmekabler i bunden af udedelen eller en eventuel drypbakken under
udedelen.
Fås med og uden glasfiberforstærkning.

s. 1-4

Aluminiumstape rulle á 50 meter

varenr: 310166

Aluminiumstape forstærket rulle á 50 meter

varenr: 310167

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

Ophæng & montage

1

5 cm bred varmeisolerende anti-kondenstape i ruller á 10 meter.
Leveres i hvid eller sort.
Bredde: 5 cm, tykkelse 3 mm.

Isoleret anti-kondenstape hvid rulle á 10 meter

varenr: 310165

Isoleret anti-kondenstape sort rulle á 10 meter

varenr: 310182

Hætter til isolering og beskyttelse af rørtilslutningerne på yderdelen af en varmepumpe.
Fremstillet af vulkaniseret naturgummi.
Farve: koksgrå.

Isoleringshætter i vulkaniseret naturgummi 1 sæt

varenr: 314113

Isoleringshætter af skumgummi med velcrolukning.
Bruges som isolering af ventilerne på varmepumpens udedel.
Leveres i poser med 10 stk.

Isoleringshætter 10 stk.

varenr: 314099

Universalt system til identifikation og permanent beskyttelse mod pilfingre / hærværk.
Beskytter og dokumenter hvis nogen har pillet ved dit håndværk.
Reducer tvivlsomme garantisager og giver din kunde en permanent systembeskyttelse.
Click-lock forseglinghætterne klipses udenpå fyldestudsernes beskyttelseshætte, og korrekt monterede
kan de drejes frit, hvilket gør det umuligt at få adgang til fyldestudserne uden at ødelægge Click-lock
forsegllingshætten.
Ethvert forsøg på at åbne Click-lock forseglingshætten vil ødelægge den og umulilggøre genanvendelse.
Click-lock forseglingshætter er farvekodede blå / "LO" til sugesiden, rød / "HI" til højtrykssiden.
Pillesikrede labels med fortrykt unikt serienummer til hver hætte medfølger.
Click-lock forseglingshætter 25 sæt

Flere modeller og yderligere information på www.tridan.dk
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varenr: 1003634
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Drypbakker & frostsikring
1

Drypbakker i hvidlakeret metal med afløbsstuds.
Til ophængning under varmepumpens udedel.
Afløbsstudsen passer til Ø20 mm drænslange, f. eks. varenr. 314147 / 314083.
Leveres enkeltvis eller i kolli af 5 stk.
Husk også termostat og varmekabel til frostsikring af afløbet.

Drypbakke i metal 1 stk. til varmepumpe

varenr: 314098

Drypbakke i metal 5 stk. til varmepumpe

varenr: 314097

Styrer ind- og udkobling af varmelegeme til frostsikring af udvendigt afløb samt bund og afløb fra
udedelen.
Kobler ind ved temperatur under +2°C.
Anvendes sammen med varmekabel nr. 314043.

Termostat med ledning 0,95 m til varmekabel

varenr: 314044

Til frostsikring af udvendigt afløb og afløb fra udendørsenhed.
Styres med termostat nr. 314044.
Samlet længde 2 m heraf 1 m effektiv + 1 m tilledning.
Kablet må ikke afkortes.
Effekt: 15W.

Varmekabel til afløb 15 W 1 m

varenr: 314043

Til frostsikring af bund af udedel.
Tapes fast med alutape nr. 310166 eller 310167.
Samlet længde 2,5 m heraf 1,5 m effektiv + 1 m tilledning.
Kablet må ikke afkortes.
Effekt: 70-75W

Varmekabel til drypbakke 75 W 1,5 m med termostat

varenr: 314042

5 cm bred aluminiumstape i ruller med 50 m.
Bruges udenpå isoleringen til ekstrabeskyttelse af det sidste stykke af rørene ud til varmepumpens
udedel og til fastholdelse af varmekabler i bunden af udedelen eller en eventuel drypbakken under
udedelen.
Fås med og uden glasfiberforstærkning.

s. 1-6

Aluminiumstape rulle á 50 meter

varenr: 310166

Aluminiumstape forstærket rulle á 50 meter

varenr: 310167

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

Kanalbakker, tilbehør og murgennemføringer

1

UV stabil kanalbakke med omsluttende låg i længder på 2 meter.
Farve = hvid.
Bredde 80 mm, højde 60 mm.
Med beskyttelsesfilm på låget for ridsefri montering.
Bemærk: Kanalbakker leveres uden indvendige klemmer.
Leveres enkeltvis eller i kolli á 8 eller 16 stk.
Indvendige klemmer har varenr. 314058.
Kanalbakke 80 x 60 mm hvid 1 stk á 2 m

varenr: 314128

Kanalbakke 80 x 60 mm hvid 8 stk á 2 m

varenr: 314057

Kanalbakke 80 x 60 mm hvid 16 stk á 2 m

varenr: 314082

UV stabil kanalbakke med omsluttende låg i længder på 2 meter.
Farve = sort.
Bredde 80 mm, højde 60 mm.
Med beskyttelsesfilm på låget for ridsefri montering.
Bemærk: Kanalbakker leveres uden indvendige klemmer.
Leveres enkeltvis eller i kolli á 8 stk.
Indvendige klemmer har varenr. 314058.
Kanalbakke 80 x 60 mm sort 8 stk á 2 m

NYHED

varenr: 1003850

Kanalbakke 80 x 60 mm sort 1 stk á 2 m

NYHED

varenr: 1003851

Specialværktøj med udskiftelig knivblad til nem og hurtig tilpasning af kanalbakker af plast.
Kan bruges til kanalbakker på 35 x 30 mm., 60 x 45 mm., 65 x 50 mm., 80 x 40 mm., 80 x 60 mm. og 90 x
65 mm. (B x H).
Leveres uden taske.

Kanalsaks Climaline

varenr: 311359

Knivblad til kanalsaks

varenr: 311470

Taske til kanalsaks

varenr: 311360

Klemmer til fastgørelse af rør, slanger og ledninger i kanalbakker.
Passer til kanalbakker 314128, 314057. 314082, 1003850 og 1003851.

Kanalklemme indvendig til 80 x 60 mm 25 stk

varenr: 314058

Samlestykke 80 x 60 mm hvid

varenr: 314059

Flere modeller og yderligere information på www.tridan.dk
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1

Kanalbakker, tilbehør og murgennemføringer

Endelåg med kant 80 x 60 mm hvid

Endelåg med kant 80 x 60 mm sort

varenr: 314065

NYHED

Endelåg uden kant 80 x 60 mm hvid

Endelåg uden kant 80 x 60 mm sort

s. 1-8

varenr: 1003852

varenr: 314064

NYHED

varenr: 1003854

Hjørne udvendig 80 x 60 mm hvid

varenr: 314060

Hjørne indvendig 80 x 60 mm hvid

varenr: 314061

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

1

Kanalbakker, tilbehør og murgennemføringer

Vægtilslutning med kant 80 x 60 mm hvid

varenr: 314067

Vægtilslutning blød 80 x 60 mm hvid

varenr: 314069

Vinkel 80 x 60 mm hvid

varenr: 314062

T-stykke 80 x 60 mm hvid

varenr: 314068

Vinkel justerbar 45°-135° 80 x 60 mm hvid

varenr: 314063

Mål: 365 - 840 mm.

Mellemstykke fleksibel 80 x 60 mm hvid

Flere modeller og yderligere information på www.tridan.dk
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Kanalbakker, tilbehør og murgennemføringer
1

Rørdiameter Ø 64 mm kan afkortes.
Med afdækning Ø 123 mm i begge ender.

Murgennemføring 420 mm med afdækning i begge ender

varenr: 314070

Fleksible murgennemføringer Ø63 mm med 1 stk selvekspanderende tætningskolds.
Leveres i 350 mm længde til sommerhuse o. lign. samt i 450 mm længde til hulmursisolerede
murstenshuse. Begge kan afkortes.
Ekstra selvekspanderende pakninger fås på varenummer 314072.

s. 1-10

Murgennemføringskit fleksibelt 350 mm Ø63 mm

varenr: 314071

Murgennemføringskit fleksibelt 450 mm Ø63 mm

varenr: 314126

Selvekspanderende pakningsklods 200 x 60 x 30 mm

varenr: 314072

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

Kabel og kabelbindere
Velegnet til indendørs brug til at forbinde hvidevarer og andre små husholdningsapparater, også i fugtige
omgivelser.
Kablerne bruges når ekstra fleksibilitet er påkrævet, og hvor der ikke er nogen særlig risiko for
varmepåvirkning eller mekanisk beskadigelse.
Ledningstypen er ikke egnet til langvarig anvendelse i det fri.
Leveres i metermål (bestil det ønskede antal meter) eller i ruller á 100 m.
Tilslutningskabel 3 x 1 mm² flettet - pr meter

varenr: 310159

Tilslutningskabel 3 x 1 mm² flettet 1 rulle

varenr: 310183

Tilslutningskabel 3 x 1,5 mm² flettet - pr meter

varenr: 310058

Tilslutningskabel 3 x 1,5 mm² flettet 1 rulle

varenr: 310184

Tilslutningskabel type H05VV-F med 4 ledere 1,5 mm² i mangetrådet kobber og udvendig kappe i blyfri
PVC.
Velegnet til indendørs brug til at forbinde hvidevarer og andre små husholdningsapparater, også i fugtige
omgivelser.
Kablerne bruges når ekstra fleksibilitet er påkrævet, og hvor der ikke er nogen særlig risiko for
varmepåvirkning eller mekanisk beskadigelse.
Ledningstypen er ikke egnet til langvarig anvendelse i det fri.

Tilslutningskabel 4 x 1,5 mm² flettet - pr meter

varenr: 310038

Tilslutningskabel 4 x 1,5 mm² flettet 1 rulle

varenr: 310162

Tilslutningskabel type H05VV-F med 5 ledere 1,5 mm² i mangetrådet kobber og udvendig kappe i blyfri
PVC.
Velegnet til indendørs brug til at forbinde hvidevarer og andre små husholdningsapparater, også i fugtige
omgivelser.
Kablerne bruges når ekstra fleksibilitet er påkrævet, og hvor der ikke er nogen særlig risiko for
varmepåvirkning eller mekanisk beskadigelse.
Ledningstypen er ikke egnet til langvarig anvendelse i det fri.

Tilslutningskabel 5 x 1,5 mm² flettet - pr meter

varenr: 310022

Tilslutningskabel 5 x 1,5 mm² flettet 1 rulle

varenr: 310023

Halogenfrit installationskabel med massive ledere.
Anvendes til fast installation eller som forsyningskabel, hvor der stilles krav til anvendelse af et miljørigtigt
halogenfrit kabel. Kan anvendes i tørre og fugtige områder, indendørs som udendørs, indmuret, indstøbt
samt nedgravet i jord.
Lederisolationen er ikke egnet til direkte lyseksponering.
Rulle med 100 meter.

Installationskabel 3 x 1,5 mm² massiv 1 rulle

varenr: 310161

Halogenfrit installationskabel med massive ledere 5 x 1,5 mm².
Anvendes til fast installation eller som forsyningskabel, hvor der stilles krav til anvendelse af et miljørigtigt
halogenfrit kabel.
Kan anvendes i tørre og fugtige områder, indendørs som udendørs, indmuret, indstøbt samt nedgravet i
jord.
Lederisolationen er ikke egnet til direkte lyseksponering.
Rulle med 100 meter.

Installationskabel 5 x 1,5 mm² massiv 1 rulle

Flere modeller og yderligere information på www.tridan.dk
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1

Tilslutningskabel type H05VV-F med ledere i mangetrådet kobber og udvendig kappe i blyfri PVC.

Kabel og kabelbindere
1

Kabelbindere / Strips i plast, 100 stk i pose.
Leveres i hvid eller sort.

s. 1-12

Kabelbinder hvid 2,4 x 100 mm. pose med 100 stk.

varenr: 310063

Kabelbinder hvid 3,6 x 140 mm. pose med 100 stk.

varenr: 310064

Kabelbinder hvid 3,6 x 200 mm. pose med 100 stk.

varenr: 310136

Kabelbinder hvid 4,8 x 290 mm. pose med 100 stk.

varenr: 310065

Kabelbinder hvid 4,8 x 360 mm. pose med 100 stk.

varenr: 310066

Kabelbinder sort 2,4 X 100 mm. pose med 100 stk.

varenr: 310125

Kabelbinder sort 3,6 X 140 mm. pose med 100 stk.

varenr: 310126

Kabelbinder sort 3,6 x 200 mm. pose med 100 stk.

varenr: 310137

Kabelbinder sort 4,8 X 290 mm. pose med 100 stk.

varenr: 310127

Kabelbinder sort 4,8 X 360 mm. pose med 100 stk.

varenr: 310128

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

Drænpumpe inkl. 90 cm kanalbakke 80 x 50 mm + vinkel med plads til gennemføring af isolerede
kobberrør maks. 3/8” + 5/8".
Pumpen sidder i vinklen.
Tilslutning på tilgangssiden med medfølgende ca 80 cm siliconeslange indvendig Ø14 mm (passer på 16
mm studs).
Udgangssiden er påmonteret ca 1 m siliconeslange indvendig Ø6 mm med samlestykke til Ø6 mm slange
for enden.
Max løftehøjde: 10 meter.
Max flow: 12 l/t.
Drænpumpe Aspen mini grøn inkl. kabelbakke

varenr: 314011

Drænpumpe til placering indvendigt i kanalbakke.
Mere lydsvag pumpe af samme type findes ikke!
Lydniveau kun 19 dB(A)
Motordel (h x b x l) = 40 x 52 x 115 mm inkl. studse.
Pumpehus (h x b x l) = 45 x 40 x 78 mm inkl. studse.
Tilgangsstuds på pumpehus = Ø17 mm. Alle andre studse 7 – 8 mm.
Ca 21 cm indvendig Ø14 mm siliconetilgangsslange + 15 cm + 1,5 m indvendig Ø6 mm forbindelses- /
afløbsslange medfølger.
Max løftehøjde: 10 meter.
Max flow: 12 l/t.
Drænpumpe Aspen mini orange silent komplet

varenr: 314155

Drænpumpe til placering indvendigt i kanalbakke.
Motordel (h x b x l) = 40 x 52 x 115 mm inkl. studse.
Pumpehus (h x b x l) = 45 x 40 x 78 mm inkl. studse.
Tilgangsstuds på pumpehus = Ø17 mm. Alle andre studse 7 – 8 mm.
Ca 21 cm indvendig Ø14 mm siliconetilgangsslange + 15 cm + 1,5 m indvendig Ø6 mm forbindelses- /
afløbsslange medfølger.
Max løftehøjde: 10 meter.
Max flow: 12 l/t.
Drænpumpe Aspen mini orange komplet

varenr: 314010

Drænpumpe til placering indvendigt i kanalbakke.
Motordel (h x b x l) = 36 x 65 x 78 mm
Pumpehus (h x b x l) = 40 x 40 x 72 mm inkl. studse.
Tilgangsstuds på pumpehus = Ø17 mm. Alle andre studse 7 – 8 mm.
Ca 4 cm indvendig Ø16 mm tilgangsslange + 10 cm indvendig Ø6 mm forbindelsesslange og kontraventil
medfølger.
Max løftehøjde: 8 meter.
Max flow: 12 l/t.
Drænpumpe - Wigam

varenr: 314109

Max løftehøjde: 4 meter.
Max flow: 288 l/t.

Drænpumpe Aspen Hi-Flow 2 liter tank

Flere modeller og yderligere information på www.tridan.dk
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1

Drænpumper

Afløbsslanger, afløbsrør og -samlinger
1

PVC-slange.
Indvendig diameter 6 mm., udvendig diameter 9 mm.
Bruges bl.a. som forbindelsesslange fra inderdel til kondensatpumpe i varmepumper / airconditionanlæg.
Leveres i metermål (bestil det ønskede antal meter) eller i ruller a 25 m.

PVC slange 6 mm indvendig diameter - pr. meter

varenr: 103362

PVC-slange 6 mm indvendig diameter rulle med 25 m

varenr: 103199

UV stabil drænslange med glat inderside bl.a. til afløb fra varmepumper / airconditionanlæg.
Fås med 16 eller 20 mm indvendig diameter.
Leveres i metermål (bestil det ønskede antal meter) eller i ruller á 30 meter.

Drænslange Ø16 mm - pr. meter

varenr: 314127

Drænslange Ø16 mm 1 rulle = 30 m.

varenr: 314041

Drænslange Ø20 mm - pr. meter

varenr: 314147

Drænslange Ø20 mm 1 rulle = 30 m.

varenr: 314083

Samlestykke til 16 mm drænslange

varenr: 314088

Samlestykke til 20 mm drænslange

varenr: 314089

Samler 2 drænslanger til et afløb.

Y-stykke til 16 mm drænslange

varenr: 314086

Y-stykke til 20 mm drænslange

varenr: 314087

Til samling af drænslange og drænrør.
Monteres som overgangsstykke mellem drænslange og drænrør, hvor begge har samme diameter.

s. 1-14

Samlestykke fra 16 mm drænslange til 16 mm drænrør

varenr: 314084

Samlestykke fra 20 mm drænslange til 20 mm drænrør

varenr: 314085

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

Til samling af drænslange og drænrør.
Monteres som overgangsstykke / reduktion mellem drænslange og drænrør, hvor drænslangen har
mindre diameter end drænrøret.

Samlestykke fra 12 mm drænslange til 16 mm drænrør

varenr: 314102

Samlestykke fra 16 mm drænslange til 20 mm drænrør

varenr: 314103

PVC-rør til afløb fra varmepumper.
Leveres i længder á 1 meter eller i kasser med 15 stk á 1 meter.

Drænrør Ø20 mm - kasse med 15 x 1 meter

varenr: 314090

Drænrør Ø20 mm - længde = 1 meter

varenr: 314148

Lige samlemuffe til samling af 20 mm PVC-rør varenummer 314090 eller 314148.
Skal limes på med special PVC-lim varenummer 310179.

Rørmuffe lige til 20 mm rør

varenr: 314095

Tangit speciallim til PVC.

PVC lim tube á 150 gram

varenr: 310179

Lige samlemuffe med O-ringstætninger til samling af 20 mm PVC-rør varenummer 314090 eller 314148.
Skal IKKE limes.

Rørmuffe lige med O-ringe til 20 mm rør

Flere modeller og yderligere information på www.tridan.dk
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1

Afløbsslanger, afløbsrør og -samlinger

Afløbsslanger, afløbsrør og -samlinger
1

T-samlemuffe med O-ringstætninger til samling af 20 mm PVC-rør varenummer 314090 eller 314148.
Skal IKKE limes.

Rørmuffe T-stykke med O-ringe til 20 mm rør

varenr: 314094

Vinklet samlemuffe 45° med O-ringstætninger til samling af 20 mm PVC-rør varenummer 314090 eller
314148.
Skal IKKE limes.

Rørmuffe vinkel 45° O-ringe til 20 mm rør

varenr: 314091

Vinklet samlemuffe 90° med O-ringstætninger til samling af 20 mm PVC-rør varenummer 314090 eller
314148.
Skal IKKE limes.

s. 1-16

Rørmuffe vinkel 90° O-ringe til 20 mm rør

varenr: 314092

Rørholder til 20 mm rør

varenr: 314096

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

Kobberrør og aluminiumsrør
Førsteklasses kvalitet isolerede dobbelte kobberrør i ruller á 20 m.
10 mm PVC og CFC fri isolering.
UV-bestandig alufarvet PVC og CFC fri yderkappe.
Kobberrør med 0,8 eller 1,0 mm vægtykkelse.
Europæisk fremstillede uden brug af genbrugskobber.
R410a godkendt.

2

Ekstra UV-beskyttelse af stykket ud til yderdelen er ikke nødvendigt.

Kobberrør isol. 1/4" + 3/8" x 0,8 mm 20m UV bestan

NYHED

varenr: 1001229

Kobberrør isol. 1/4" + 3/8" x 1,0 mm 20m UV bestan

NYHED

varenr: 1001231

Førsteklasses kvalitet isolerede dobbelte kobberrør i ruller á 20 m.
10 mm PVC og CFC fri isolering.
UV-bestandig PVC og CFC fri yderkappe.
Kobberrør med 0,8 eller 1,0 mm vægtykkelse.
Europæisk fremstillede uden brug af genbrugskobber.
R410a godkendt.
Alutape til UV-beskyttelse af stykket ud til yderdelen har varenr. 310166 eller 310167

Kobberrør isol. 1/4" + 3/8" x 0,8 mm 20 m

varenr: 314001

Kobberrør isol. 1/4" + 3/8" x 1,0 mm 20 m

varenr: 314106

Kobberrør isol. 1/4" + 1/2" x 0,8 mm 20 m

varenr: 314002

Kobberrør isol. 3/8" x 0,8 mm + 5/8" x 1,0 mm 20 m

varenr: 314003

Førsteklasses kvalitet isolerede dobbelte kobberrør i ruller á 20 m.
10 mm PVC og CFC fri isolering.
PVC og CFC fri yderkappe med glat overflade.
Kobberrør med 0,7 mm vægtykkelse.
Europæisk fremstillede uden brug af genbrugskobber.
R410a godkendt.
Alutape til UV-beskyttelse af stykket ud til yderdelen har varenr. 310166 eller 310167

Kobberrør isol. 1/4" + 3/8" x 0,7 mm 20 m

varenr: 314154

Isolerede dobbelte kobberrør i afmålte længder, klar til brug.
Forkravede og med formonterede flangemøtrikker.
Kobberrør med 0,8 mm vægtykkelse.
R410a godkendt.

Kobberrør isol. 1/4" + 3/8" x 0,8 mm 3 m

varenr: 314034

Kobberrør isol. 1/4" + 3/8" x 0,8 mm 5 m

varenr: 314035

Kobberrør isol. 1/4" + 3/8" x 0,8 mm 7 m

varenr: 314036

Flere modeller og yderligere information på www.tridan.dk
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Kobberrør og aluminiumsrør
Førsteklasses kvalitet isolerede enkelte kobberrør i ruller á 25 m.
10 mm PVC og CFC fri isolering.
UV-bestandig PVC og CFC fri yderkappe.
Kobberrør med 0,8 eller 1,0 mm vægtykkelse.
Europæisk fremstillede uden brug af genbrugskobber.
R410a godkendt.

2

Alutape til UV-beskyttelse af stykket ud til yderdelen har varenr. 310166 eller 310167

Kobberrør isol. 1/4" x 0,8 mm 25 m

varenr: 314021

Kobberrør isol. 3/8" x 0,8 mm 25 m

varenr: 314022

Kobberrør isol. 1/2" x 0,8 mm 25 m

varenr: 314023

Kobberrør isol. 5/8" x 1,0 mm 25 m

varenr: 314024

Førsteklasses kvalitet isolerede dobbelte aluminiumsrør i ruller á 20 m.
PVC og CFC fri isolering og yderkappe.
Aluminiumsrør 1/4" med 0,8 og 3/8" med 1,0 mm vægtykkelse.
Dansk fremstillede uden brug af genbrugsaluminium.
R410a godkendt.
Alutape til UV-beskyttelse af stykket ud til yderdelen har varenr. 310166 eller 310167
Husk at samlinger mellem aluminium og messing skal beskyttes mod korrossion f.eks. med limfyldt
krympefolie varenummer 310205 eller 310206.
Aluminiumsrør isol. 1/4" x 0,8 mm + 3/8" x 1,0 mm

varenr: 314121

Førsteklasses kvalitet isolerede enkelte aluminiumsrør i ruller á 25 m.
PVC og CFC fri isolering og yderkappe.
Aluminiumsrør med 0,8 eller 1,0 mm vægtykkelse.
Dansk fremstillede uden brug af genbrugsaluminium.
R410a godkendt.
Alutape til UV-beskyttelse af stykket ud til yderdelen har varenr. 310166 eller 310167
Husk at samlinger mellem aluminium og messing skal beskyttes mod korrossion f.eks. med limfyldt
krympefolie varenummer 310205 eller 310206.
Aluminiumsrør isol. 1/4" x 0,8 mm 25 m

varenr: 314117

Aluminiumsrør isol. 3/8" x 1,0 mm 25 m

varenr: 314118

Til beskyttelse mod galvanisk tæring ved samlinger mellem aluminiumsrør og fittings i messing samt
mellem aluminiumskoblinger og kobberrør.
Skal påsættes således at samlingspunktet mellem aluminium og messing eller aluminium og kobber
beskyttes mod fugt.
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Krympeflex med lim 18/6 mm sort 1,2 meter

varenr: 310205

Krympeflex med lim 24/8 mm sort 1,2 meter

varenr: 310206

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

LOKRING - den rene og kolde rørsamling
LOKRING >< lodning
Loddearbejde under traditionel samling og reparation af I modsætning hertil er samling af rør med LOKRING koblinkølesystemer medfører mange faremomenter.
ger både let, uden miljøpåvirkninger og ufarligt.
Der er stor fare for brandskader, og brændt maling, olie og
isoleringsmateriale forurener miljøet.
- Ingen fare for brandskader og følger heraf.
Kølemidlet nedbrydes til giftige opløsningsmidler, der er - Ingen beskadigelse af rør og anlægsdele.
stærkt koroderende på rørledninger og anlæg.
- Ingen miljøbelastende og giftige nedbrydningsprodukter.
Loddemiddel og nedbrydningsprodukter forurener og bela- - Ingen forurening eller belastning af kølesystemet.
ster både miljøet og kølesystemet.
LOKRING type 00 (til småkøl)

LOKRING type 50 (til varmepumper)

Hvad er en LOKRING kobling, og hvordan virker det?
En LOKRING kobling til samling af 2 rørstykker består af 2
LOKRINGe og en rørformet samlingsstuds.
LOKRING koblinger findes i 2 typer: type 00 til husholdningskøl og type 50 til samlinge under større belastning
f.eks. i R410A anlæg.
LOKRING koblinger leveres formonterede klar til brug, dog
skal type 50 monteres med ekstra indvendige LOKIN bøsninge.

Ved montage skubbes de 2 LOKRINGe ind over studsen.
Presset fra ringene gør studsens diameter mindre, og der
dannes en hermetisk tæt metal/metalpakning meller studsen og rørenderne.
Reduktionen af rørets diameter er så lille, at der ikke opstår
noget måleligt trykfald.
Presset mellem rør, studs og LOKRING vil holde samlingen tæt i en elastisk opspænding i hele dens levetid.

Funktion og anvendelse af LOKPREP
Til forsegling af eventuelle ridser og andre ujævnheder skal rørenderne påføres den anaerobt hærdende flydende pakning LOKPREP. LOKPREP fylder eventuelle hulrum ud, indeslutter dem ved montagen og hærder derefter anaerobt.
LOKPREP fungerer som pakning ikke som lim.
Der findes 2 typer LOKPREP. LOKPREP LT til brug ved omgivelsestemperaturer generelt under 30 °C (varmepumper/
klimaanlæg), og LOKPREP 65 til brug ved omgivelsestemperaturer generelt over 25 °C (alm. husholdningskøl).

Montage
1. Før samling med en LOKRING kobling
rengøres de rørender, der skal forbindes
grundigt med ståluld eller fint smergellærred.
Rengør kun i omdrejningsretningen for at undgå ridser på
langs.
1
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2. Ved LOKRING koblinger type 50 indføres en LOKIN
bøsning i hver rørende.
Ved LOKRING type 00 benyttes ikke bøsning.
Der skal IKKE påføres LOKPREP mellem bøsning og rør.
3. LOKPREP påføres rørenderne udvendigt.
4. De forberedte rørender indføres til anslag i studsen, og
LOKPREPen fordeles ved at dreje studsen 360° i forhold
til rørene.
5. Med montagetangen trykkes LOKRINGene ind over
studsen til anslag.
LOKRING koblinger type 00 samles i en arbejdsgang, koblinger type 50 samles hver halvdel for sig.

Forbindelsen kan anvendes efter 2 - 3 minutter. MEN undgå vridninger af samlingen eller rørene omkring efter samling.

LOKRING - til alle rørsamlinger af aluminium, kobber og stål.

Lokring startpakker til klimaanlæg & varmepumper
Lokring
Solid værktøjskuffert med et til varmepumper optimeret udvalg af Lokringe til samling af kobberrør samt
tang, kæber og forbrugsstoffer hertil.
Kufferten indeholder:
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Lokringe:
20 stk 6,35 NK Ms 50 til samling af 1/4" rør
20 stk 9,53 NK Ms 50 til samling 3/8" rør
2 stk 12,7 NK Ms 50 til samling 1/2" rør
2 stk 16 NK Ms 50 til samling 5/8" rør
Støttebøsninger
2 stk 6,35 VH Ms 07 til 1/4" rør med 0,7 mm vægtykkelse
40 stk 6,35 VH Ms 08 til 1/4" rør med 0,8 mm vægtykkelse
2 stk 6,35 VH Ms 10 til 1/4" rør med 1,0 mm vægtykkelse
2 stk 9,53 VH Ms 07 til 3/8" rør med 0,7 mm vægtykkelse
40 stk 9,53 VH Ms 08 til 3/8" rør med 0,8 mm vægtykkelse
2 stk 9,53 VH Ms 10 til 3/8" rør med 1,0 mm vægtykkelse
2 stk 12,7 VH Ms 08 til 1/2" rør med 0,8 mm vægtykkelse
2 stk 12,7 VH Ms 10 til 1/2" rør med 1,0 mm vægtykkelse
2 stk 16 VH Ms 10 til 5/8" rør med 1,0 mm vægtykkelse
Værktøj:
1 stk Lokring MZ-V tang
2 stk MB-8EVP Kæber til 1/4" samlinger
2 stk MB-10EVP Kæber til 3/8" samlinger
2 stk MB-12EVP Kæber til 1/2" samlinger
2 stk MB-16EVP Kæber til 5/8" samlinger
Forbrugsstoffer:
1 flaske Lokprep LT - 50 ml
1 stk slibefilt
Lokring sortiment inkl. værktøj til varmepumper

NYHED

varenr: 605177

Lokring
Solid værktøjskuffert med et til varmepumper optimeret udvalg af lokringe til samling af aluminiumsrør
samt forbrugsstoffer hertil.
Kufferten indeholder:
Lokringe:
20 stk 6,35 NK Al 50 til samling af 1/4" rør
20 stk 9,53 NK Al 50 til samling 3/8" rør
2 stk 12,7 NK Al 50 til samling 1/2" rør
2 stk 16 NK Al 50 til samling 5/8" rør
Støttebøsninger:
40 stk 6,35 VH Al 08 til 1/4" rør med 0,8 mm vægtykkelse
40 stk 9,53 VH Al 10 til 3/8" rør med 1,0 mm vægtykkelse
4 stk 12,7 VH Al 10 til 1/2"rør med 1,0 mm vægtykkelse
4 stk 16 VH Al 10 til 5/8" rør med 1,0 mm vægtykkelse
Forbrugsstoffer:
1,2 m 18 - 6 mm krympeflex med lim
1,2 m 24 - 8 mm krympeflex med lim
1 flaske Lokprep 65G – 15 ml
1 pk slibefilt (3 stk).
Husk at alle samlinger mellem aluminium og messing samt aluminium og kobber skal beskyttes mod
korrosion, f.eks. med limfyldt krympeflex.
Bemærk: Pressetang (varenr. 311420) og kæber til samme skal bestilles særskilt.
Lokring aluminium sortiment til varmepumper

Flere modeller og yderligere information på www.tridan.dk
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varenr: 603299
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Lokringe i messing til varmepumper
Lokring
Messingkoblinger til samling af rør: stål - kobber, kobber - kobber og stål - stål.
Bemærk at der ved klimaanlæg og varmepumper skal monteres indvendige forstærkningsbøsninger.

varenr: 603132

Lokring 9,53 NK Ms 50 - samler 3/8" rør

varenr: 603099

Lokring 12,7 NK Ms 50 - samler 1/2" rør

varenr: 603100

Lokring 16 NK Ms 50 - samler 5/8" rør

varenr: 603101

Lokring 19 NK Ms 50 - samler 3/4" rør

varenr: 603102
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Lokring 6,35 NK Ms 50 - samler 1/4" rør

Lokring
Vinklede messingkoblinger til samling af rør: stål - kobber, kobber - kobber og stål - stål.
Bemærk at der ved klimaanlæg og varmepumper skal monteres indvendige forstærkningsbøsninger.

Lokring 6,35 NWK Ms 50 - samler 1/4" rør

varenr: 603103

Lokring 9,53 NWK Ms 50 - samler 3/8" rør

varenr: 603104

Lokring 12,7 NWK Ms 50 - samler 1/2" rør

varenr: 603105

Lokring 16 NWK Ms 50 - samler 5/8" rør

varenr: 603106

Lokring 19 NWK Ms 50 - samler 3/4" rør

varenr: 603119

Lokring
Lige reduktionskoblinger i messing til samling af rør, stål - kobber, kobber - kobber og stål - stål.
Bemærk at der ved klimaanlæg og varmepumper skal monteres indvendige forstærkningsbøsninger.

s. 3-2

Lokring 9,53/6,35 NR Ms 50 - samler 3/8" og 1/4"

varenr: 603139

Lokring 12,7/9,53 NR Ms 50 - samler 1/2" og 3/8"

varenr: 603140

Lokring 16/12,7 NR Ms 50 - samler 5/8" og 1/2"

varenr: 603141

Lokring 19/16 NR Ms 50 - samler 3/4" og 5/8"

varenr: 603418

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

Lokringe i messing til varmepumper
Lokring
T-koblinger i messing til samling af rør: stål - kobber, kobber - kobber og stål - stål.
Bemærk at der ved klimaanlæg og varmepumper skal monteres indvendige forstærkningsbøsninger.

varenr: 603142

Lokring 9,53 NTK Ms 50 - samler 3/8" rør

varenr: 603143

Lokring 12,7 NTK Ms 50 - samler 1/2" rør

varenr: 603144

Lokring 16 NTK Ms 50 - samler 5/8" rør

varenr: 603145
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Lokring 6,35 NTK Ms 50 - samler 1/4" rør

Lokring
Lokring overgangsstykke til montering af stål- eller kobberrør på SAE flange.
Eliminerer behovet for kravning af røret.
Bemærk at der ved klimaanlæg og varmepumper skal monteres indvendige forstærkningsbøsninger.

Lokring LR-EURO 6,35 EBK - 1/4" rør til 1/4" SAE

varenr: 603111

Lokring LR-EURO 6,35 EBK - 1/4" rør til 3/8" SAE

varenr: 603112

Lokring LR-EURO 9,53 EBK - 3/8" rør til 3/8" SAE

varenr: 603113

Lokring LR-EURO 9,53 EBK - 3/8" rør til 1/2" SAE

varenr: 603114

Lokring LR-EURO 12,7 EBK - 1/2" rør til 1/2" SAE

varenr: 603115

Lokring LR-EURO 12,7 EBK - 1/2" rør til 5/8" SAE

varenr: 603116

Lokring LR-EURO 16,0 EBK - 5/8" rør til 5/8" SAE

varenr: 603117

Lokring LR-EURO 16,0 EBK - 5/8" rør til 3/4" SAE

varenr: 603118

Flere modeller og yderligere information på www.tridan.dk
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Lokringe i messing til varmepumper
Lokring
Messingbøsninger til forstærkning af samlinger,
stål - kobber, kobber - kobber og stål - stål.
Skal bruges sammen med Ms 50 lokringe ved klimaanlæg og varmepumper.

varenr: 605252

Lokin 6,35 VH Ms 08 - til 1/4" rør med 0,8 mm væg

varenr: 603124

Lokin 6,35 VH Ms 10 - til 1/4" rør med 1,0 mm væg

varenr: 603125

Lokin 9,53 VH Ms 07 - til 3/8" rør med 0,7 mm væg

varenr: 605253

Lokin 9,53 VH Ms 08 - til 3/8" rør med 0,8 mm væg

varenr: 603126

Lokin 9,53 VH Ms 10 - til 3/8" rør med 1,0 mm væg

varenr: 603127

Lokin 12,7 VH Ms 08 - til 1/2" rør med 0,8 mm væg

varenr: 603128

Lokin 12,7 VH Ms 10 - til 1/2" rør med 1,0 mm væg

varenr: 603129

Lokin 16 VH Ms 10 - til 5/8" rør med 1,0 mm væg

varenr: 603130

Lokin 19 VH Ms 10 - til 3/4" rør med 1,0 mm væg

varenr: 603131

3

Lokin 6,35 VH Ms 07 - til 1/4" rør med 0,7 mm væg

s. 3-4

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

Lokringe i aluminium til varmepumper
Lokring
Aluminiumskoblinger til samling af rør: aluminium - aluminium, aluminium - kobber og aluminium - stål.
Specialkoblinger godkendt til 50 bar.
Bemærk at der ved bl.a. klimaanlæg og varmepumper skal monteres indvendige forstærkningsbøsninger.
Husk at samlinger mellem aluminium og kobber skal beskyttes mod korrosion f.eks. med limfyldt
krympefolie varenummer 310205 eller 310206.

varenr: 603273

Lokring 9,53 NK Al 50 - 50 bar - samler 3/8" rør

varenr: 603274

Lokring 12,7 NK Al 50 - 50 bar - samler 1/2" rør

varenr: 603275

Lokring 16 NK Al 50 - 50 bar - samler 5/8" rør

varenr: 603276
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Lokring 6,35 NK Al 50 - 50 bar - samler 1/4" rør

Lokring
Aluminiumsbøsninger til forstærkning af rørsamlinger: aluminium - aluminium, aluminium - kobber og
aluminium - stål.
Skal bruges sammen med Al 50 - 50 bar lokringe ved bl.a. klimaanlæg og varmepumper.

Lokin 6,35 VH Al 08 - til 1/4" rør med 0,8 mm væg

varenr: 603277

Lokin 6,35 VH Al 10 - til 1/4" rør med 1,0 mm væg

varenr: 603278

Lokin 9,53 VH Al 08 - til 3/8" rør med 0,8 mm væg

varenr: 603279

Lokin 9,53 VH Al 10 - til 3/8" rør med 1,0 mm væg

varenr: 603280

Lokin 12,7 VH Al 08 - til 1/2" rør med 0,8 mm væg

varenr: 603281

Lokin 12,7 VH Al 10 - til 1/2" rør med 1,0 mm væg

varenr: 603282

Lokin 16 VH Al 10 - til 5/8" rør med 1,0 mm væg

varenr: 603283

Lokin 16 VH Al 12 - til 5/8" rør med 1,2 mm væg

varenr: 603284

Til beskyttelse mod galvanisk tæring ved samlinger mellem aluminiumsrør og fittings i messing samt
mellem aluminiumskoblinger og kobberrør.
Skal påsættes således at samlingspunktet mellem aluminium og messing eller aluminium og kobber
beskyttes mod fugt.

Krympeflex med lim 18/6 mm sort 1,2 meter

varenr: 310205

Krympeflex med lim 24/8 mm sort 1,2 meter

varenr: 310206
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Lokring startpakke til køl/frys
Lokring
Aluminiumskuffert med et sortiment af lokringe, værktøj og tilbehør specielt udvalgt til servicering af køl /
frys med følgende indhold:
Værktøj:
1 stk. HMRK-L8 monteringstang,
2 stk. MB-10 kæber,
1 stk. NTR-8 indsats,
1 stk. NAV-11 monteringsværktøj,
3 stk. NAV indsatse (1 stk. 6 mm, 1 stk. 8/7 mm, 1 stk. 9,53 mm)
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Aluminiumskoblinger NR Al 00:
2 stk. 5 mm, 1 stk. 6 mm,
1 stk. 7,5 mm, 1 stk. 8 mm
Aluminiumsreduktioner NR Al 00:
2 stk. 4/2,5 mm, 2 stk. 5/2,5 mm,
4 stk. 6/5 mm, 2 stk. 7/5 mm,
1 stk. 7/6 mm, 1 stk. 8/6 mm,
1 stk. 8/7 mm, 1 stk. 8/7,5 mm,
1 stk. 9/8 mm
Messingkoblinger NK Ms 00:
3 stk. 2 mm, 5 stk. 5 mm,
3 stk. 6 mm, 2 stk. 7,5 mm,
1 stk. 8 mm
Messingreduktioner NR Ms 00:
2 stk. 3/1,8 mm, 2 stk. 3/2 mm,
2 stk. 4/2 mm, 5 stk. 5/1,8 mm,
5 stk. 5/2 mm, 2 stk. 5/3 mm,
2 stk. 5/4 mm, 10 stk. 6/5 mm,
5 stk. 6,5/5 mm, 5 stk. 7/5 mm,
2 stk. 7/6 mm, 2 stk. 7,5/6 mm,
3 stk. 8/5 mm, 10 stk. 8/6 mm,
1 stk. 8/7 mm, 2 stk. 8/7,5 mm,
2 stk. 9,53/5 mm, 6 stk. 9,53/6 mm,
1 stk. 9,53/8 mm, 1 stk. 9,53/9 mm,
1 stk. 10/8 mm, 1 stk. 11/6 mm,
1 stk. 11/8 mm
NAV koblinger:
2 stk. 6 mm, 2 stk. 7 mm,
2 stk. 7,5 mm, 2 stk. 8 mm,
2 stk. 9,53 mm
Lukkestudse VS Ms 00:
3 stk. 5 mm, 3 stk. 6 mm,
3 stk. 7 mm, 3 stk. 7,5 mm,
3 stk. 8 mm, 3 stk. 9,53 mm
T-stykke NTR Ms 00
1 stk. 7/6/2 mm, 1 stk. 7,5/6/2 mm,
1 stk. 8/6/2 mm
T-kobling med Schraderventil NK Ms SV 00:
1 stk. 6 mm, 1 stk. 8 mm
T-reduktion med Schraderventil NR Ms SV 00:
1 stk. 8/6 mm, 1 stk. 8/7,5 mm,
1 stk. 9,53/6 mm
Procesrør med Schraderventil NF Ms SV: 5 stk. 6 mm
Tørrefiltre:
5 stk. DR 10, 5 stk. DRS 15
Lokprep: 1 stk. Lokprep 65G - 15 ml
Lokring sortiment inkl. værktøj til køl / frys

s. 3-6

varenr: 603039

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

Lokringe i messing til køl/frys
Lokring
Messingkoblinger til samling af rør: stål - kobber, kobber - kobber og stål - stål.

varenr: 603040

Lokring 2,2 NK Ms 00 - samler 2,2 mm. rør

varenr: 603383

Lokring 2,5 NK Ms 00 - samler 2,5 mm. rør

varenr: 603384

Lokring 3 NK Ms 00 - samler 3,0 mm. rør

varenr: 603122

Lokring 4 NK Ms 00 - samler 4,0 mm. rør

varenr: 603041

Lokring 5 NK Ms 00 - samler 5,0 mm. rør

varenr: 603042

Lokring 6 NK Ms 00 - samler 6,0 mm. rør

varenr: 603043

Lokring 7 NK Ms 00 - samler 7,0 mm. rør

varenr: 603137

Lokring 8 NK Ms 00 - samler 8,0 mm. rør

varenr: 603045
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Lokring 2 NK Ms 00 - samler 2,0 mm. rør

Lokring
Messingkoblinger med påsat schraderventil til samling af rør: stål - kobber, kobber - kobber og stål - stål.

Lokring 5 NK Ms SV T-kobling m/schraderventil

varenr: 603074

Lokring 6 NK Ms SV T-kobling m/schraderventil

varenr: 603085

Lokring
Lukkestudse i messing til lukning af kobber- eller stålrør.

Lokring 5 VS Ms 00 - lukker 5,0 mm. rør

varenr: 603386

Lokring 6 VS Ms 00 - lukker 6,0 mm. rør

varenr: 603082

Lokring 8 VS Ms 00 - lukker 8,0 mm. rør

varenr: 603385
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Lokringe i messing til køl/frys
Lokring
Messingkoblinger til samling af rør: stål - kobber, kobber - kobber og stål - stål.

varenr: 603015

Lokring 4/2 NR Ms 00 - samler 4,0 og 2,0 mm rør

varenr: 603050

Lokring 4/3 NR Ms 00 - samler 4,0 og 3,0 mm rør

varenr: 603146

Lokring 5/1,8 NR Ms 00 - samler 5,0 og 1,8 mm rør

varenr: 603172

Lokring 5/2 NR Ms 00 - samler 5,0 og 2,0 mm rør

varenr: 603051

Lokring 5/2,2 NR Ms 00 - samler 5,0 og 2,2 mm rør

varenr: 603382

Lokring 5/2,5 NR Ms 00 - samler 5,0 og 2,5 mm rør

varenr: 603349

Lokring 5/3 NR Ms 00 - samler 5,0 og 3,0 mm rør

varenr: 603348

Lokring 5/4 NR Ms 00 - samler 5,0 og 4,0 mm rør

varenr: 603052

Lokring 6/2 NR Ms 00 - samler 6,0 og 2,0 mm rør

varenr: 603053

Lokring 6/2,2 NR Ms 00 - samler 6,0 og 2,2 mm rør

varenr: 603381

Lokring 6/2,5 NR Ms 00 - samler 6,0 og 2,5 mm rør

varenr: 603423

Lokring 6/4 NR Ms 00 - samler 6,0 og 4,0 mm rør

varenr: 603080

Lokring 6/5 NR Ms 00 - samler 6,0 og 5,0 mm rør

varenr: 603054

Lokring 6,5/5 NR Ms 00 - samler 6,5 og 5,0 mm rør

varenr: 603064

Lokring 7/4 NR Ms 00 - samler 7,0 og 4,0 mm rør

varenr: 603428

Lokring 7/5 NR Ms 00 - samler 7,0 og 5,0 mm rør

varenr: 603081

Lokring 7/6 NR Ms 00 - samler 7,0 og 6,0 mm rør

varenr: 603055

Lokring 7,5/6 NR Ms 00 - samler 7,5 og 6,0 mm rør

varenr: 603056

Lokring 8/2 NR Ms 00 - samler 8,0 og 2,0 mm rør

varenr: 603065

Lokring 8/2,2 NR Ms 00 - samler 8,0 og 2,2 mm rør

varenr: 603380

Lokring 8/5 NR Ms 00 - samler 8,0 og 5,0 mm rør

varenr: 603058

Lokring 8/6 NR Ms 00 - samler 8,0 og 6,0 mm rør

varenr: 603059

Lokring 8/7 NR Ms 00 - samler 8,0 og 7,0 mm rør

varenr: 605188

Lokring 8,5/6 NR Ms 00 - samler 8,5 og 6,0 mm rør

varenr: 603138

Lokring 9/6 NR Ms 00 - samler 9,0 og 6,0 mm rør

varenr: 605189

Lokring 9,53/6 NR Ms 00 - samler 3/8" og 6 mm rør

varenr: 603061

Lokring 9,53/7 NR Ms 00 - samler 3/8" og 7 mm rør

varenr: 603204

Lokring 9,53/8 NR Ms 00 - samler 3/8" og 8 mm rør

varenr: 603062
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Lokring 3/2 NR Ms 00 - samler 3,0 og 2,0 mm rør
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I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

Lokringe i aluminium til køl/frys
Lokring
Aluminiumskoblinger til samling af rør: aluminium - aluminium, aluminium - kobber og aluminium - stål.

varenr: 605329

Lokring 8 NK Al 00 - samler 8,00 mm rør

varenr: 1000544

3

Lokring 6 NK Al 00 - samler 6,00 mm rør

Lokring
Lige reduktionskoblinger til samling af rør i aluminium - kobber og aluminium - stål.

Lokring 5/2 NR Al 00 - samler 5,0 og 2,0 mm rør

varenr: 603176

Lokring 6/2 NR Al 00 - samler 6,0 og 2,0 mm rør

varenr: 605327

Lokring 7,5/6 NR Al 00 - samler 7,5 og 6,0 mm rør

varenr: 603177

Lokring 8/6 NR Al 00 - samler 8,0 og 6,0 mm rør

varenr: 605328

Lokring 8/7 NR Al 00 - samler 8,0 og 7,0 mm rør

varenr: 604916

Lokring 9/6 NR Al 00 - samler 9,0 og 6,0 mm rør

varenr: 603165

Lokring 9/7 NR Al 00 - samler 9,0 og 7,0 mm rør

varenr: 603937
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Lokring værktøj
Lokring
Pressetang i ekstra kraftig udførelse og med knæk på begge arme.
Til samling af Lokring koblinger og studse.
Gør både korrekt positionering under samling og selve sammenpresningen lettere.
Anbefales især til lokringe, der monteres med støttebøsninger (type 50 til enkeltsidet sammenpresning).

varenr: 311420

3

Lokring tang MZ-V ekskl. kæber

Lokring
Kæber til og med MB-16EVP kan bruges sammen med 311191-HMRK tang.
Alle kæber kan bruges sammen med 311420-MZ-V Heavy Duty tang.

Lokring MB-8EVP kæbe - op til 1/4" / 8 mm

varenr: 311417

Lokring MB-10EVP kæbe - til 3/8" / 9 - 11 mm

varenr: 311418

Lokring MB-12EVP kæbesæt - til 1/2" / 12 - 13 mm

varenr: 311261

Lokring MB-16EVP kæbe - til 5/8" / 14 - 17 mm

varenr: 311262

Lokring MB-19EVP kæbe - til 3/4" / 18 - 20 mm

varenr: 311263

Lokring
Pressetang i kraftig udførelse og med knæk på det ene ben til samling af Lokring koblinger og studse.
Anbefales især til lokringe, der monteres uden støttebøsninger.
Til lokringe, der monteres med støttebøsninger (type 50 til enkeltsidet sammenpresning) anbefales i
stedet MZ-V tang varenr. 311420.

Lokring tang HMRK-L8 ekskl. kæber

varenr: 311191

Lokring
Kan bruges sammen med 311191-HMRK tang og 311420-MZ-V Heavy Duty tang.

Lokring MB-8 kæbe - op til 8 mm

varenr: 311192

Lokring MB-10 kæbe - til 9 - 11 mm

varenr: 311193

Lokring
Til montering af T-koblinger og vinkelkoblinger af typen 00 med diameter op til 8 mm.

Loktool NTR-8 monteringsindsats op til 8 mm.

s. 3-10

varenr: 311490

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

Lokring værktøj
Lokring
Indsats til formontering af Lokringe.
En Lokring til dobbeltsidet montering (type 00) kan ved hjælp af den tilsvarende indsats formonteres på
den ene rørende.

varenr: 311486

Loktool VME 6 formonteringsindsats til 6 mm. rør

varenr: 311487

Loktool VME 7 formonteringsindsats til 7 mm. rør

varenr: 311488

Loktool VME 8 formonteringsindsats til 8 mm. rør

varenr: 311489

3

Loktool VME 5 formonteringsindsats til 5 mm. rør
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Lokprep, Lokclean, diverse
Lokring
Flydende pakning, hærder anaerobt.
Til Lokring samlinger i varmepumper med kølemiddelrør i aluminium samt i husholdningskøl.
Lokprep 65G bruges til ALLE samlinger, hvor aluminium indgår uanset omgivelsestemperaturen.
Lokprep 65G også til samlinger, hvor aluminium ikke indgår, hvor omgivelsestemperaturen er over 25 °C.

varenr: 603075

3

Lokprep 65G - 15 ml. i flaske

Lokring
Flydende pakning, hærder anaerobt.
Til Lokring samlinger i varmepumper med kølemiddelrør i kobber.
Lokprep LT bruges til samlinger, hvor aluminium ikke indgår, hvor omgivelsestemperaturen er under 30 °
C.

Lokprep LT - 50 ml. i flaske

varenr: 603123

Lokring
Rensevæske til fjernelse af overskydende Lokprep.

Lokclean i sprayflakse 150 ml.

varenr: 603218

Til finpudsning af rør.
Bedste kvalitet fra 3M.

Slibefilt 158 x 224 mm 3 stk.

varenr: 311480

Korn 120 til afrensning af rør.
Bedste kvalitet fra 3M.

Smergellærred Loktool SL 230 x 280 mm. 1 stk.

s. 3-12

varenr: 311479

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

Lodde- og kravefri samling af kobber- og aluminiumsrør
Flangemøtrikker med forkravede kompressionsstudse inkl. skarrenipler.
Lynhurtig, let og sikker samling af kobberrør uden hverken lodning eller kravning.
Til kobber- og aluminiumsrør med vægtykkelse 0,8 til 1,0 mm.
Fås til 1/4" - 3/8" og 1/2" rør.
Til alle kølemedier HCFC, HFC, HC
Testet til 110 bar.
Maksimalt driftstryk: 45 bar
Samling uden brug af momentnøgle.

For-kravede flangesamlinger 1/4" komplet 10 stk.

varenr: 314159

For-kravede flangesamlinger 3/8" komplet 10 stk.

varenr: 314160

For-kravede flangesamlinger 1/2" komplet 10 stk.

varenr: 314161

Flangemøtrikker inkl. forkravede kompressionsstudse.
Lynhurtig, let og sikker samling af kobberrør uden hverken lodning eller kravning.
Til kobber- og aluminiumsrør med vægtykkelse 0,8 til 1,0 mm.
Fås til 1/4" - 3/8" og 1/2" rør.
Til alle kølemedier HCFC, HFC, HC
Testet til 110 bar.
Maksimalt driftstryk: 45 bar
Samling uden brug af momentnøgle.
Specialolie til flangesamlinger har varenr. 310180.
Flangemøtrik 1/4" med forkravet studs 10 stk.

varenr: 314156

Flangemøtrik 3/8" med forkravet studs 10 stk.

varenr: 314157

Flangemøtrik 1/2" med forkravet studs 10 stk.

varenr: 314158

Lodde- og kravefri samling - hvordan?
Afkort / tilpas længden af kobberrøret med en rørskærer og afgrat
om nødvendigt.
Yderligere tilpasning er ikke
påkrævet.

Markér udgangspossition på bøsning og nippel med en tush.

Skub møttrik og kompressionsstuds ind over røret.

Spænd samlingen 1½ omgang
med 2 fast- eller svensknøgler.
Brug IKKE momentnøgler!
NB: For at sikre en tæt og korrekt
samling er det vigtigt at spænde
præcis som angivet.

Spænd 1½
omgang
Saml fittingen med hænderne
uden brug af værktøj.
NB: Det gør samlingen stærkere
og letter sammenspændingen,
hvis kontaktfladen mellem møttrik
og kompressionsstuds smøres
med flangeolie.

Spænd 1/4
omgang

Adskil samlingen og inspicer, at
kobberrøret er med helt fremme
i samlingen.
Gentag 3 - 5, men efterspænd
denne gang kun samlingen 1/4
omgang under 5.

- kan det gøres lettere?
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Specialolie til flangesamlinger har varenr. 310180.

Loddefri samling af kobber- og aluminiumsrør
Skarrenipler med flangemøtrikker i messing til samling af kobberrør og aluminiumsrør efter kravning.
Tommemålet angiver rørtykkelsen, mm-målet angiver nøglestørrelse til fastspænding.
Leveres i poser med antal som angivet ved hvert varenummer.

varenr: 314028

Skarrenippel med flangemøtrik 3/8" x 22 mm 5 stk.

varenr: 314029

Skarrenippel med flangemøtrik 1/2" x 24 mm 5 stk.

varenr: 314030

Skarrenippel med flangemøtrik 5/8" x 27 mm 5 stk.

varenr: 314077

4

Skarrenippel med flangemøtrik 1/4" x 17 mm 5 stk.

Flangemøtrikker i messing til montering af kobberrør og aluminiumsrør efter kravning.
Tommemålet angiver rørtykkelsen, mm-målet angiver nøglestørrelse til fastspænding.
Leveres i poser med antal som angivet ved hvert varenummer.

Flangemøtrik 1/4" x 17 mm 10 stk.

varenr: 314025

Flangemøtrik 3/8" x 22 mm 10 stk.

varenr: 314026

Flangemøtrik 1/2" x 24 mm 10 stk.

varenr: 314027

Flangemøtrik 5/8" x 27 mm 10 stk.

varenr: 314076

Flangemøtrik i messing til montering af 3/8" rør på studs normalt beregnet til 1/2" rør.
Fastspændes med 24 mm momentnøgle.
Leveres i poser med antal som angivet ved varenummeret.

Flangemøtrik reduktion 3/8" - 1/2" x 24 mm 10 stk

varenr: 314116

Anbringes mellem det udkravede kobberrør og skarreniplens studs.

s. 4-2

Kobberpakning 1/4" 10 stk.

varenr: 314031

Kobberpakning 3/8" 10 stk.

varenr: 314032

Kobberpakning 1/2" 10 stk.

varenr: 314033

Kobberpakning 5/8" 10 stk.

varenr: 314078

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

Værktøj til bearbejdning af rør
Rørskærer med fjederbelastet kniv.
Fører automatsik kniven frem i takt med at røret skæres over.

Rørskærer Loktool TC4 28

varenr: 311481

4

Rørskærer med 3 skæreruller.
Til rør str. Ø4 til Ø16 mm. i aluminium, kobber og stål.
Letter arbejdet, hvor pladsen er trang.
Skal kun drejes 120° for at nå hele vejen rundt.

Rørskærertang Loktool LRSZ

varenr: 311474

Skærerulle til rørskærertang LRSZ 1 stk.

varenr: 311475

Fremstillet i Japansk stål.

Rørskærer VTC-19 1/8" - 3/4" mini Ø3 - 19 mm.

varenr: 311271

Rørskærer VTC-28B 1/8" - 1 1/8" Ø4 - 28 mm.

varenr: 311272

Klipper kapillarrør uden at ændre rørets diameter.

Kapillarrørsklipper

varenr: 311451

Til afgratning af plast-, kobber- og aluminiumsrør.

Afgrater indvendig og udvendig 1/4"-1 5/8"

Flere modeller og yderligere information på www.tridan.dk
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Værktøj til bearbejdning af rør
Afgrater med udskiftelig klinge.
Fylder ikke mere end en blyant i lommen.
Bruges til afgratning af rør i aluminium, kobber og stål.
Ekstra klinger fås som varenr. 311478

Afgraterpen

varenr: 311376

Afgraterklinge 1 stk.

varenr: 311478

4

Afgrater med udskiftelig klinge og indvendigt magasin til opbevaring af ekstra klinger.
Bruges til afgratning af rør i aluminium, kobber og stål.
Ekstra klinger fås som varenr. 311478

Afgrater Gratfix NE

varenr: 311477

Afgraterklinge 1 stk.

varenr: 311478

Til finpudsning af rør.
Bedste kvalitet fra 3M.

Slibefilt 158 x 224 mm 3 stk.

varenr: 311480

Korn 120 til afrensning af rør.
Bedste kvalitet fra 3M.

Smergellærred Loktool SL 230 x 280 mm. 1 stk.

varenr: 311479

Kvalitetværktøj i gedigen udførelse.
Excentrisk kravning og forudindstillet moment mindsker risikoen for at ødelægge røret og sikrer en korrekt
kravning - hver gang.

Kraveværktøj 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" og 3/4"

s. 4-4

varenr: 311273

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

Værktøj til bearbejdning af rør
Plastkuffert med 4 stk. 5 meter lange special PEX-rør til bukning af isolerede og ikke-isolerede kobberrør.
Til 1/4", 3/8", 1/2" og 5/8" rør.
Bukker isolerede rør uden at skade isoleringen

Bukkeværktøj i kuffert 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" á

varenr: 311651

Rørbukkeværktøj TB 368

4

Til rør med mål 1/4", 5/16" og 3/8".
Bukker op til 90°.
Med afstandsmarkeringer.

varenr: 311443

Til udvidelse af det ene rør, når to ens rør skal loddes sammen.
Kan bruges til både aluminiums og kobberrør.

Dornsæt - 1/4" + 3/8" + 1/2" + 5/8"

Flere modeller og yderligere information på www.tridan.dk
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Værktøj og tilbehør til samling af rør
6 nøgler med fast moment til R410A.
Leveres i kuffert med plads til 6 nøgler.

Momentnøglesæt 17-22-24-26-27 og 29 mm.

varenr: 311374

4

Momentnøgle med fast moment.
Til R410A bruges 17, 22, 26 og 29 mm nøgler.
Til R22 og R407C bruges 17, 22, 24 og 27 mm nøgler.
Nøglerne til R410A fåes samlet i kuffert som varenr. 311374.

Momentnøgle 17 mm. 18N

varenr: 311444

Momentnøgle 22 mm. 42N

varenr: 311445

Momentnøgle 24 mm. 55N

varenr: 311448

Momentnøgle 26 mm. 55N

varenr: 311446

Momentnøgle 27 mm. 65N

varenr: 311449

Momentnøgle 29 mm. 65N

varenr: 311447

Til effektiv tætning af flangesamling i kølesystemer.

Flangetætning Leak Lock EZ125 - Refco

varenr: 310181

Olie til flangesamlinger bruges udvendigt på røret (mellem rør og flangemøtrik) og er med til at sikre, at
samlingen på et senere tidspunkt lettere kan adskílles igen.

Olie til flangesamlinger dåse á 200 ml.

varenr: 310180

Til beskyttelse mod galvanisk tæring ved samlinger mellem aluminiumsrør og fittings i messing samt
mellem aluminiumskoblinger og kobberrør.
Skal påsættes således at samlingspunktet mellem aluminium og messing eller aluminium og kobber
beskyttes mod fugt.

s. 4-6

Krympeflex med lim 18/6 mm sort 1,2 meter

varenr: 310205

Krympeflex med lim 24/8 mm sort 1,2 meter

varenr: 310206

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

Loddefittings til kobberrør
Bruges ved sammenlodning af kobberrør i de angivne dimensioner.
Leveres i poser med antal som angivet ved hvert varenummer.

Loddemuffe 1/4" lige i kobber 10 stk.

varenr: 314134

Loddemuffe 3/8" lige i kobber 10 stk.

varenr: 314135

Loddemuffe 1/2" lige i kobber 10 stk.

varenr: 314136

Loddemuffe 5/8" lige i kobber 10 stk.

varenr: 314137

5

Bruges ved sammenlodning af kobberrør i de angivne dimensioner.
Leveres i poser med antal som angivet ved hvert varenummer.

Loddebøjning 1/4" 45° vinkel i kobber 10 stk.

varenr: 314138

Loddebøjning 3/8" 45° vinkel i kobber 10 stk.

varenr: 314139

Loddebøjning 1/2" 45° vinkel i kobber 10 stk.

varenr: 314140

Loddebøjning 5/8" 45° vinkel i kobber 10 stk.

varenr: 314141

Bruges ved sammenlodning af kobberrør i de angivne dimensioner.
Leveres i poser med antal som angivet ved hvert varenummer.

Loddebøjning 1/4" 90° vinkel i kobber 10 stk.

varenr: 314142

Loddebøjning 3/8" 90° vinkel i kobber 10 stk.

varenr: 314143

Loddebøjning 1/2" 90° vinkel i kobber 10 stk.

varenr: 314144

Loddebøjning 5/8" 90° vinkel i kobber 10 stk.

varenr: 314145

Flere modeller og yderligere information på www.tridan.dk

s. 5-1

Loddeudstyr
Gasloddesæt i kuffert med 1 brænder og 2 gasflasker.

varenr: 311578

Gasloddekolbe med piezotænding

varenr: 311579

5

Gasloddesæt med piezotænding

Transportabelt mini autogen svejsesæt til hårdlodning. Leveres uden engangsbeholdere.
Sættet består af transportholder med bærehåndtag, trykregulator til ilt, gasventil, 2 stk. 2 meter slange
med tilbageslagsventil, håndtag med reguleringsventiler og brænder, beskyttelsesbriller, multiværktøj og
gnisttænder.
Iltregulator som løs reservedel har varenummer 311567.
Brænderspids og greb med slanger fås også som reservedele.

Autogen mini svejsesæt Turbo Set 90

varenr: 311541

Beskytter mod varmepåvirkning ved lodning.
Varmebeskyttende af silicafibre med udvendig beklædning af kevlar.

Loddemåtte 210 x 290 mm.

varenr: 311576

Kan bl.a. bruges til Turbo Set 90 svejseanlæg varenr. 311541.

Gnist- / Gastænder

varenr: 311544

Bruges bl.a. til gnisttænder varenr 311544.

Sten til gnist- / gastænder pose med 5 stk.

s. 5-2

varenr: 311588

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

Loddegas
Bruges sammen med 311578 og 311579.

Gaspatron MAP-HP 400 gram i dåse

varenr: 311580

5

Engangsbeholder med 350 gram Maxygas.
Blandingsgas til Turbo Set 90 mini svejseanlæg.

Maxygas i engangsbeholder 350 gram.

varenr: 311543

Engangsbeholder med 1 liter ilt (oxygen) ved 110 bar. Leveres enkeltvis eller i kolli á 6 stk.
Passer bl.a. til Turbo Set 90 mini svejseanlæg.
Skal sendes som farlig gods.
Enkeltstyksprisen er inkl. forsendelsesgebyr for farlig gods.
Ved bestilling i hele kolli opkræves ikke forsendelsesgebyr for farlig gods.

Oxygen 110 ilt i engangsbeholder 1 liter

varenr: 311542

Oxygen 110 ilt i engangsbeholder 6 x 1 liter

varenr: 311566

Flere modeller og yderligere information på www.tridan.dk
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Loddematerialer
Cadmiumfri sølvlod til hårdlodning af rustfri stål, stål, kobber og messing uden brug af ekstra flussmiddel.
Leveres i beskyttende hylster.

Sølvlod 1,5 mm. 57% Ag flussbelagt - 4 stave

varenr: 311574

5

Til hårdlodning af kobber uden brug af ekstra flussmiddel.
Leveres i beskyttende hylster.

Kobber fosforlod 2,0 mm. 5% Ag - 10 stave

varenr: 311575

Til hårdlodning af aluminium uden brug af ekstra flussmiddel.
Leveres i beskyttende hylster.

Alulod 2,5 mm. flussbelagt - 4 stave

varenr: 311577

Ikke ætsende, ikke hygroskopisk fluss til hårdlodning af aluminium.

Fluss til alulod 0,25 kg. pulver

s. 5-4

varenr: 311585

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

Manometersæt
4-vejs digitalt FOX EVO manometersæt med indbygget vakuummeter og dobbelt elektronisk termometer
til samtidig måling af temperatur.
Med database over mere end 50 forskellige kølemidler bl.a. R32, R22 og erstatninger for R22, R134a,
R407C og R410A.
Dataloggermodul med Micro SD kort, batteri, ekstern strømforsyning samt 2 type K temperaturfølere
medfølger.
Leveres i transportkuffert i hård plast.

Digitalt manometersæt Fox 100 EVO

varenr: 311533

4-vejs digitalt manometer med database over mere end 50 forskellige kølemidler bl.a. R22, erstatninger
for R32, R22, R134a, R407C og R410A.
Med indbygget dobbelt elektronisk termometer til samtidig måling af temperatur.
2 temperaturfølere medfølger.

varenr: 311364

6

Digitalt manometersæt Fox 100

2-vejs manometersæt med skala til R410a og R32.
1/4" tilslutninger med 2 stk. 80 mm vibrationsfri manometre klasse 1.0.

Manometersæt 2 vejs til R410a og R32

varenr: 311440

2-vejs manometersæt med skala til R12, R134a, R404A og R407C.
1/4" tilslutninger med 2 stk. 80 mm vibrationsfri manometre klasse 1.0.

Manometersæt 2 vejs til R12 R134a R404a og R407C

varenr: 311439

4-vejs manometersæt til R600a med 2 stk. vibrationsfri 80 mm manometre klasse 1.0.
Med 3 stk. 1/4" tilslutninger og 1 stk. 3/8” tilslutning, den sidste er til vakuumslangen.
Reduktionsstuds fra 3/8” til 1/4" leveres separat, bestil varenummer 311540.

Manometersæt 4-vejs til R600a

varenr: 311539

2-vejs manometersæt med skala til R600a.
1/4" tilslutninger med 2 stk. 80 mm vibrationsfri manometre klasse 1.6.

Manometersæt 2 vejs til R600a
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Manometersæt
Bruges som overgangsstykke f.eks. når en vakuumslange med 1/4" SAE tilslutning skal tilsluttes et
manometersæt med 3/8” SAE tilslutning.

Reduktionsstuds 3/8" SAE hun x 1/4" SAE han

varenr: 311540

Brystnippel til manometer mm.

varenr: 311516

6

Brystnippel 1/4"-SAE x 1/8"-NPT

s. 6-2

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

Fyldeslanger og tilbehør
Wigam vakuumslanger / kølemiddel fyldeslangesæt med påmonterede kugleventiler.
Med ekstra hårdfør udvendig EPDM beskyttelseskappe og indvendig specialmembran, der forhindrer
trykændring under længerevarende tilslutning.
Arbejdstryk op til 52 bar.
Længde = 150 cm.
Alle tilslutninger er 1/4" SAE.
Sættet kan med schraderventilåbner nr. 311472 også anvendes til R32 og R410A.

Fyldeslangesæt med kugleventiler 1/4 SAE - Wigam

varenr: 311526

Wigam vakuumslange med ekstra hårdfør udvendig EPDM beskyttelseskappe og indvendig
specialmembran, der forhindrer trykændring under længerevarende tilslutning.
Arbejdstryk op til 52 bar.
Længde = 150 cm.
Begge tilslutninger er 1/4" SAE.

varenr: 311527
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Vakuumslange 1/4" SAE 150 cm - Wigam

Wigam vakuumslange med specialmembran, der forhindrer trykændring under længerevarende
tilslutning.
Arbejdstryk op til 52 bar.
Længde = 150 cm.
Begge tilslutninger er 3/8” SAE.

Vakuumslange 3/8" SAE 150 cm - Wigam

varenr: 311556

Refco kølemiddel fyldeslangesæt med påmonterede kugleventiler.
Med teflonpakninger for længere holdbarhed.
Arbejdstryk op til 60 bar.
Længde = 150 cm.
Alle tilslutninger er 1/4" SAE.
Sættet kan med schraderventilåbner nr. 311472 også anvendes til R32 og R410A.

Fyldeslangesæt med kugleventiler 1/4" SAE - Refco

varenr: 311438

Fyldeslange blå med kugleventil 1/4" SAE - Refco

varenr: 311466

Fyldeslange rød med kugleventil 1/4" SAE - Refco

varenr: 311467

Fyldeslange gul med kugleventil 1/4" SAE - Refco

varenr: 311455

Refco kølemiddel fyldeslangesæt.
Med teflonpakninger for længere holdbarhed.
Arbejdstryk op til 60 bar.
Længde = 150 cm.
Alle tilslutninger er 1/4" SAE.
Sættet kan med schraderventilåbner nr. 311472 også anvendes til R32 og R410A.

Fyldeslangesæt 1/4"-SAE 150 cm. - Refco

varenr: 311366

Fyldeslange gul 1/4"-SAE 150 cm. - Refco

varenr: 311370
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Fyldeslanger og tilbehør
Refco kølemiddel fyldeslangesæt til R32 og R410A med påmonterede kugleventiler.
Med teflonpakninger for længere holdbarhed.
Arbejdstryk op til 60 bar.
Længde = 150 cm.
Rød og Blå slange har 1/2" 20UNF tilslutning mod anlæg. Alle øvrige tilslutninger er 1/4" SAE.

Fyldeslangesæt med kugleventiler til R410A - Refco

varenr: 311437

Fyldeslange gul med kugleventil 1/4" SAE - Refco

varenr: 311455

Refco kølemiddel fyldeslangesæt til R32 og R410A.
Med teflonpakninger for længere holdbarhed.
Arbejdstryk op til 60 bar.
Længde = 150 cm.

6

Rød og Blå slange har 1/2" 20UNF tilslutning mod anlæg.
Alle øvrige tilslutninger er 1/4" SAE.

Fyldeslangesæt til R410A 150 cm. - Refco

varenr: 311368

Fyldeslange blå til R410A 150 cm. - Refco

varenr: 311464

Fyldeslange rød til R410A 150 cm. - Refco

varenr: 311465

Fyldeslange gul 1/4"-SAE 150 cm. - Refco

varenr: 311370

Kapillarrør for tilslutning af mindre kølemiddelbeholdere med f.eks. R600a ved fyldning.
Med 1 stk. 1/4" lige tilslutning og 1 stk. 1/4" vinkeltilslutning.
Længde 50 cm.

Kapillarrør 50 cm. 1/4" SAE - Wigam

varenr: 311531

Pakninger i nitrilgummi (NBR). Passer til alle vore Wigam fyldeslanger med 1/4" SAE og 5/16" SAE (1/2
" 20UNF) tilslutninger
Varenummer = 1 pose med 10 stk.

NBR pakninger til Wigam fyldeslanger 1/4" og 5/16"

varenr: 1003702

NBR pakninger til Wigam fyldeslanger 3/8"

varenr: 1003703

Pakninger i teflon (PFTE). Passer til alle vore Refco fyldeslanger, både 1/4"-SAE og 1/2"-20UNF.

Teflonpakninger til Refco fyldeslanger 10 stk.

s. 6-4

varenr: 311609

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

Fyldeslanger og tilbehør
Til servicering af R32 og R410A anlæg med standard fyldeslanger med 1/4" SAE tilslutning.
Sikker til- og frakobling uden udslip af kølemiddel.
Kan bruges med alle fyldeslanger og vakuumslanger med med 1/4" SAE tilslutning både med og uden
kugleventil.

Schraderventilåbner 1/4" SAE x 1/2" 20 UNF - Refco

varenr: 1003624

Til servicering af R32 og R410A anlæg med standard fyldeslanger med 1/4" SAE tilslutning.
Sikker til- og frakobling uden udslip af kølemiddel.
Kan bruges med alle fyldeslanger og vakuumslanger med med 1/4" SAE tilslutning både med og uden
kugleventil.

varenr: 311472
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Schraderventilåbner 1/4" SAE han x 1/2" 20UNF hun

Til servicering af alle køleanlæg med 1/4" SAE tilslutning.
Sikker til- og frakobling uden udslip af kølemiddel.
Kan bruges med alle fyldeslanger og vakuumslanger med 1/4" SAE tilslutning både med og uden
kugleventil.

Schraderventilåbner 1/4" SAE

varenr: 311371

Til servicering af R32 og R410A anlæg med special fyldeslanger med 1/2" 20UNF tilslutning mod anlæg.
Sikker til- og frakobling uden udslip af kølemiddel.
Kan bruges med alle fyldeslanger og vakuumslanger med 1/2" 20UNF tilslutning mod anlæg både med
og uden kugleventil.

Schraderventilåbner 1/2" 20UNF

varenr: 311372

Passer til 1/4"-SAE og 1/2"-20UNF Scraderventilåbnere varenr. 311371, 311372 og 311472.

Teflonpakninger til Wigam ventilåbnere 5 stk

varenr: 311510

For hurtig til- og frakobling uden udslip af kølemiddel.
Anvendes især ved fyldning af R600a anlæg.

Snapkobling 1/4" SAE lige

Flere modeller og yderligere information på www.tridan.dk

varenr: 311536

s. 6-5

Fyldeslanger og tilbehør
Bruges som overgangsstykke f.eks. når en vakuumslange med 1/4" SAE tilslutning skal tilsluttes et
manometersæt med 3/8” SAE tilslutning.

Reduktionsstuds 3/8" SAE hun x 1/4" SAE han

varenr: 311540

R410A godkendt.

varenr: 314056
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Reduktionsstuds 1/4" SAE x 1/2" 20UNF

T-stykke 3 x 1/4" SAE han

s. 6-6

varenr: 1001839

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

Tømning og vakuumering
To trins vakuumpumpe med vakuummeter og magnetventil til sikring mod tilbageløb.
Til kølemiddel: R32, R1234yf
Kapacitet: 100 l / min.
Slutvakuum: 2 x 10-3 mbar
Ydeevne: 0,5 HP
Slangestuds: 1/4 SAE
Oliefyldning: 325 ml
Dimensioner: 338 x 138 x 248mm
Vægt: 11 kg
Ved vakuumering af R32 anlæg efter foregående tømning / reparation skal der monteres et oliefilter f.eks.
311524 mellem anlæg og vakuumpumpe.
Vakuumpumpe Vi240Y-R32

varenr: 311666

Professionel og pålidelig to-trins vakuumpumpe med Ø80 mm vakuummeter og magnetventil til sikring
mod tilbageløb.
Til brandbare, mildt brandbare og ikke brandbare kølemidler herunder R32 og R410A.
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Kapacitet: 128 l/min
Slutvakuum: 3 x 10-3 mbar
Slangestuds: 1/4" SAE
Oliefyldning: 330 ml
Dimensioner: 335 x 138 x 250 mm
Vægt: 12 kg
Komplet med en flaske olie.
Vakuumpumpe TGAS-DS3

varenr: 1003914

To trins vakuumpumpe.
Til ikke-brandbare og mildt brandbare kølemidler bl.a. R410A og R32
Kapacitet: 90 l / min.
Slutvakuum: 1 x 10-2 mbar
Ydeevne: 0,33 HP
Slangestuds: 1/4 SAE
Oliefyldning: 300 ml
Dimensioner: 285 x 150 x 260mm
Vægt: 10 kg
Ved vakuumering af R32 anlæg efter foregående tømning / reparation skal der monteres et oliefilter f.eks.
311524 mellem anlæg og vakuumpumpe.
Vakuumpumpe DIP402 90 l/min.

varenr: 311491

Tilbageløbssikring og vakuummeter til eftermontering på bl.a. DIP 402 vakuumpumpe.
Med 1/4" NPT M tilslutning mod vacuumpumpen og studse til 1/4" SAE, 5/16" SAE og 3/8" SAE M
slangetilslutning.
Det medfølgende manometer (vakuummeter) er Ø80 mm.
Passer til bl.a. DIP 402 vakuumpumpe varenummer 311491.

Magnetventil og vakuummetersæt til DIP402

varenr: 1001278

Tilkøb til DIP402 vakuumpumpe, hvis magnetventil og vakuumetersæt varenummer 1001278 ikke
tilkøbes.

Brystnippel 1/4'' SAE x 1/4'' NPT

Flere modeller og yderligere information på www.tridan.dk

varenr: 1000676

s. 6-7

Tømning og vakuumering
Tømmestation / recoverystation med indbygget olieudskiller.
Til alle standard CFC, HFC og HCF kølemidler også R32. (Undtagen NH3)
Kvalitetprodukt med 1/2 HK oliefri kompressor.
Indbygget blæser for optimal køling.

Recoverystation Easyrec-1R - Wigam

NYHED

varenr: 1003767

Til alle standard CFC, HFC og HCF kølemidler også R32. (Undtagen NH3)
Kvalitetprodukt med 1/2 HK oliefri kompressor.
Indbygget blæser for optimal køling.
Tørrefilter til Easyrec 1 har varenr. 311524.

varenr: 311454
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Tømmestation Easyrec 1 - Wigam

Bruges i tømmestation Easyrec 120 og i forbindelse med vakuumering af f.eks. et R32 køle anlæg.
2 x 1/4" SAE M tilslutning.

Tørrefilter til tømmestation - Wigam

varenr: 311524

Esterolie anvendes i vakuumpumper, når der arbejdes med kølesystemer til husholdnigskøl og komfortkøl
(varmepumper og klimaanlæg), hvor kompressoren i kølesystemet som standard kører med esterolie
eller syntetisk olie.
HFC kølemidler f.eks. R410A.

Esterolie til vakuumpumper flaske med 1 liter

varenr: 310171

Mineralolie anvendes i vakuumpumper, når der arbejdes med R22 og R502 eller blandinger heraf samt i
forbindelse med andre kølemiddelsystemer, hvor kompressoren kører med mineralolie.
CFC og HCFC kølemidler.

Mineralolie til vakuumpumper flaske med 1 liter

varenr: 310194

+/- 10% ved 10 - 99 Micron.
+/- 10 Micron ved 100 - 10000 Micron.
Leveres inkl. batteri.

Vakuummeter VG-64 digitalt

s. 6-8

varenr: 311275

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

Tømning og vakuumering
Tom metalbeholder til opsamling af kølemidler.
Med 2 ventiler til opsamling i henholdsvis damp- og væskeform.
Må anvendes til R134a, R404a, R407c, R410a, R427 og R507.
Må ikke anvendes til R32 eller andre brandbare kølemidler.
Tilslutninger: 1/4".
Nettovolumen: 12,5 liter.
Maksimal fyldningsmængde: 7,5 liter.
Maksimal arbejdstryk: 44 bar.
Returbeholder til ikke brandbare kølemidler 12,5 l

varenr: 311645

Tom ejerflaske til aftapning og opbevaring af R32 kølemiddel.
Med 5/16" SAE (1/2" 20UNF) tilslutning.
Dette er IKKE er returflaske.

NYHED

varenr: 1003768
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Kølemiddelflaske til R32 tom 12,5 l ejerflaske

Passer til 1/4", 5/16" og 3/8" rør.
Godkendt til R12, R22, R134a, R502
Ikke godkendt til R600a.

Anboringsventil

varenr: 603007

Anboringstang med 1/4"-SAE tilslutning.
Til aftapning af kølemiddel fra anlæg under tryk.
Dorn AZ-027A har varenummer 311596
Indvendig pakning AZ-027C til skaftet af dorn har varenummer 311597.
Pakning AZ-027B ved spidsen af dorn har varenummer 1003007.

Anboringstang Loktool AZ 027

varenr: 311476

Dorn Lokplus AZ-027A til anboringstang

varenr: 311596

Pakning forrest AZ-027B til anboringstang
Pakning indvendig AZ-027C til dorn

varenr: 1003007
varenr: 311597

Værktøjskasse i hård plast med plads til f.eks. vakuumpumpe, elektronisk kølemiddelvægt,
manometersæt, kølemiddelslanger m.m.
Udvendige mål: L:520 x B:290 x H:340 mm.

Værktøjskasse 52 x 29 x 34 cm. model BP/PD - Wigam

Flere modeller og yderligere information på www.tridan.dk

varenr: 311530
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LOKTRACE LÆKSØGNING FRA LOKRING:
SPAR EN ARBEJDSGANG MED
EN KONTROL DER OVERHOLDER LOVEN.
PÅLIDELIG & MILJØNEUTRAL.

LOCTRACER TLD-500

P FINDER LÆKAGER < 1 g/år - langt bedre end lovens krav
P FINDER LÆKAGEN DIREKTE - også gennem isolering
P INGEN MÅLEPÅVIRKNING FRA ANDRE GASARTER - ingen tvivl, ingen fejlalarmer
P ARBEJDS- og OMKOSTNINGSBESPARENDE - hurtig, pålidelig og præcis
P OVERHOLDER STANDARDERNE - opfylder EN 35 422 og EN 14 624

Loctrace gas kan bruges både til lækagesøgning og afsluttende
tæthedsprøvning.
Brinten i Loktrace gas virker som sporingsgas og registreres af
den elektroniske sensor i Loktracer TLD-500.
Som det mindste naturligt forekommende molekyle trænger brinten straks gennem selv den mindste utæthed samt en eventuel
omkringliggende isolering.
På grund af sin lave massefylde stiger brinten altid opad, og en
pålidelig læksøgning kan derfor let og bekvemt udføres hen over
rørføringen.

Loktrace læksøgning er arbejds- tids- og omkostningsbesparende.
Ved tæthedsprøvningen registreres enhver utæthed <1 g/år, og
systemets tæthed kan derfor dokumenteres inden påfyldning af
kølemiddel.
Der er intet behov for ekstra tæthedsprøvning efter påfyldning af
kølemiddel, ingen risiko for udslip af kølemiddel.
Ved samtidig brug af Lokring rørsamlinger kan en reparation gennemføres helt miljøneutral uden den brandfare og miljøbelastning
som lodning og konventionel lækagesøgning udgør.

LOCTRACE GAS - DEN PERFEKTE LØSNING
P
P
P
P
P

Miljøvenligt
Ikke giftigt, ikke brændbart, ikke ætsende
Farve- og lugtfrit
Egnet til tryk- og tæthedsprøvning
Omkostningsbesparende

LOCTRACE læksøgning finder enhver lækage!

Læksøgning og tæthedsprøvning
Læksøgningssæt til tæthedsprøvning med Formiergas specielt til varmepumper og klimaanlæg.
Sættet indeholder:
1 stk. H2 læksøger Loktracer TLD-500,
1 stk. trykregulator maks. udgangstryk 50 bar,
2 stk. trykslange til 1/4"-SAE tilslutning 1,1 meter maks 55 bar,
1 stk. manometer
I kufferten er der desuden plads til en 2 liter Formiergasflaske varenr. 311485.
Læksøgningssæt, Lokbox TG-HVAC-500

varenr: 311587

Læksøgningssæt til tæthedsprøvning med Formiergas specielt til køl / frys.
Sættet indeholder:
1 stk. H2 læksøger Loktracer TLD-500,
1 stk. trykregulator maks. udgangstryk 10 bar
1 stk. trykslange til 1/4"-SAE tilslutning 1,1 meter maks 55 bar

varenr: 311484
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Læksøgningssæt Lokbox TLD500WW

Loktool H2 læksøger.
Registrerer lækager på mindre end 1 gram/år.
Ingen krydsreaktion, ingen fejlalarm på grund af andre gasarter.

Læksøger Loktracer TLD 500

varenr: 311460

Reguleringsventil med manometre til tæthedsprøvning og trykprøvning op til 50 bar med formiergas.
3/4" LH slangetilslutning.
Tilslutningsslange har varenr. 311511.

Trykreguleringsventil til H2

varenr: 311509

Slange til trykregulator Vulkan H2 læksøgningsudstyr.

Trykprøvningsslange 3/8" SAE 3 meter - Vulkan

varenr: 311511

2 liter 5% Formiergas læksægningsgas i genbrugsbeholder.
5% brint (H2) - 95% nitrogen (N2).
Varen skal sendes som farlig gods.
Ved forsendelse tillægges transportørens gebyr herfor.
Værdien af flasken krediteres ved ombytning.

Formiergas Loktrace i ombytningsflaske 2 liter

s. 6-12

varenr: 311485

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

Læksøgning og tæthedsprøvning
Læksøger der registrerer alle halogene gasser.
2 følsomhedsindstillinger.
Registrerer utætheder ~ udsivning < 3 g / år.
Sensor til 311276 har varenummer 311615.

Læksøger ELD-H 200

varenr: 311276

Til varenr. 311276.

varenr: 311615
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Sensor til ELD-H 200 og HLD-200 læksøger

Læksøger til brændbare gasser.
Reagerer på bl.a. acetone, acetylen, ammoniak, benzen, benzin, butan, ethan, ethanol og andre
alkoholer, ethylen, hydrogen, hydrogensulfid, industrielle opløsningsmidler, iso-butan, metan, metylæter,
propan, toluen og xylen.
Numerisk indikation af lækagestørrelse
Automatisk kalibrering og 3 følsomhedsniveauer - ned til 10 ppm (metan).
Audio Mute-funktion og indikator for lavt batteri
Sensor med lang levetid
MSHA certificeret
Læksøger D540 til brændbare gasser

varenr: 311665

Finder lækager på rørsystemer under tryk.
Spraydåse i dobbelt størrelse.

Læksøgespray 400 ml. i dåse

varenr: 310112

Reguleringsventil med manometre til tæthedsprøvning og trykprøvning indtil 50 bar med nitrogen.
Lynkoblingsslangetilslutning.
Leveres Inkl. slange.

Trykreguleringsventil inkl. slange til nitrogen

Flere modeller og yderligere information på www.tridan.dk

varenr: 311512
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Fyldning
Elektronisk kølemiddelvægt til direkte tilslutning til FOX EVO digitalt manometersæt.
Måleområde 0 – 100 kg, opløsning 2 gram.

Kølemiddelvægt til Fox 100 EVO

varenr: 311534

Programbar til automatisk påfyldning af en given fyldmængde.
Maks. belastning 100 kg. Skala i kg og Lbs./oz.
Opløsning: 5 gram. / Nøjagtighed: 0,5% af visning.
Strømforsyning: 4 stk. AA batterier (medfølger).
Mål: 380x300x80 mm i transportkuffert. Vejeplatform: 230x230 mm.

varenr: 311434
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Kølemiddelvægt digital Praktika Plus 100-05 Wigam

Maks. belastning 100 kg. Skala i kg og Lbs./oz.
Opløsning: 5 gram. / Nøjagtighed: 0,5% af visning.
Strømforsyning: 1 stk. 9V batteri (medfølger).
Mål: 380x300x80 mm i transportkuffert. Vejeplatform: 230x230 mm.

Kølemiddelvægt digital Praktika 100-05 Wigam

varenr: 311435

Elektronisk kølemiddelvægt til mindre kølemiddelbeholdere.
Viser også faldende vægt.
Leveres inkl. batteri.
Måleområde op til 5 kg, opløsning 1 gram.

Kølemiddelvægt W8025

varenr: 311538

Indeholder:
Vægt.
2 stk. 1/4" hurtigkoblinger, tømmeventil, fyldeslange og tømmeslange.
Husk kølemiddel R600a varenr. 311495

Fyldekuffert Lokbox FE R600a

varenr: 311482

Bruges sammen med påfyldningsventil varenr 311492 eller 311656 til påfyldning i væskeform.
Gør det muligt at have kølemiddelbeholderen stående på vægten under påfyldning.

Flaskeholder med 1/4" tilslutning Lokplus HFFB-1

s. 6-14

varenr: 311483

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

Fyldning
Loktool EV-600a Adapter 7/16" SAE(F) - 1/4" SAE(M) med kugleventil.
Bruges bl.a. som påfyldningsventil til R600a engangsflasker.
Konverterer til 1/4" SAE(M) gevind.
Bruges sammen med varenummer 311483 til påfyldning af R600a i væskeform.

Adapter med kugleventil til R600a engangsflaske

varenr: 311492

Adapter 1/2" 16 ACME LH(F) - 1/4" SAE(M) med kugleventil.
Bemærk venstregevind på flaskesiden.
Bruges bl.a. som påfyldningsventil til R290 engangsflasker.
Konverterer til 1/4" SAE(M) gevind.
Bruges sammen med varenummer 311483 til påfyldning af R290 i væskeform.

varenr: 311656

6

Adapter med kugleventil til R290 engangsflaske

Adapter 1/2" 16 ACME LH(F) - 1/2" 20UNF(M) med kugleventil.
Bemærk venstregevind på flaskesiden.
Bruges bl.a. som påfyldningsventil til R32 engangsflasker.
Konverterer til 1/2" 20UNF(M) gevind.

Adapter med kugleventil til R32 engangsflaske

varenr: 311678

Adapter W21,8 x 1/14 LH (F) - 1/4" SAE(M) til R32 kølemiddelflasker.
Bemærk venstregevind på flaskesiden.
Leveres inkl. pakning.
Konverterer til 1/4" SAE(M) gevind.

Adapter til R32 kølemiddelflaske

varenr: 1003769

Adapter W21,8 x 1/14 (F) - 1/4" SAE(M) til returflasker og kølemiddelflasker til ikke brandbare kølemidler,
herunder R410A.
Leveres inkl. pakning.
Konverterer til 1/4" SAE(M) gevind.

Adapter til kølemiddelflaske ikke brandbare

varenr: 1003747

Låsbar klemmetang (pinch-off tool, lukketang) med flade kæber.
Til afklemning / lukning af fylderør / kobberrør med yderdiameter op til 10 mm (3/8").

Klemmetang Loktool ABZ-008

Flere modeller og yderligere information på www.tridan.dk

varenr: 311295

s. 6-15

Kølemidler
Bruges med påfyldningsventil varenummer 311492.

Kølemiddel R600a 420 gram i engangsbeholder

varenr: 311495

Bruges med påfyldningsventil varenummer 311656.

varenr: 311595
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Kølemiddel R290 370 gram i engangsbeholder

s. 6-16

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

Test og servicering
Invertersignaltester er et fejlfindingsinstrument til varmepumper, klimaanlæg m. m.
Der kan bruges både ved installation og vedligeholdelse.
Viser om inverterdelen og kommunikation mellem enhederne fungere korrekt.
Gør det muligt for teknikeren hurtigt og let at identificere og løse simple fejl.
Velegnet til alle størrelser af klimaanlæg.

Invertersignaltester kit - Refco

varenr: 311388

USB baseret mini datalogger til måling ved kritiske temperaturforhold.
Vælg mellem temperatur, fugtighed og dugpunkt, eller kun temperatur.
Overvågning i realtid, gemmer mere end 43.000 målepunkter.
Data eksport til tekst eller Excel®-filer. 3.0V (CR2032) Litiumbatteri (Inkluderet).
Optagestart ved aktiverning, efter opsætning, eller på brugerspecificeret dato & tid.
Kompatibel med Windows® 2000, XP, Vista og Windows® 7/8 & 10. 32 og 64 bit-systemer.
Sample rate 1 sekund til 9 timer med memory rollover eller stop når hukommelsen er fuld.

varenr: 311515
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Temperatur logger Supco SL300T

Digitalt dobbelttermometer.
Benyttes bl.a. til samtidig måling af temperaturen to forskellige steder i kølesystemer.
Med beskyttelseskappe og inkl. 2 følere.
Display med 4 cifre.
Opløsning 0,1°K.
Område: -200 til +800° C.
Datahold, record-funktion m.m.

Digitalt termometer TFC 502

varenr: 311441

Passer alle måleinstrumenter med standard type K temperaturføler.
Bl.a. til varenr. 311441, 311221 samt andre Elma, Fox, Peak-Tech og Refco måleinstrumenter.
Til let og sikker temperaturmåling på rør op til ca 30 mm i diameter.
Måleområde: -40 til +100 °C.

Temperaturfølerklemme type K TK107

varenr: 311442

Passer alle måleinstrumenter med standard type K temperaturføler.
Bl.a. til varenr. 311441, 311221 samt andre Elma, Fox, Peak-Tech og Refco måleinstrumenter.
Tip!
3 følere fast monteret i udedelen til måling af henholdsvis fordampertemperatur, sugegastemperatur og
trykgastemperatur letter serviceringen af en varmepumpe.

Temperaturføler -40 - +204°C type K

varenr: 311216

Bruges til at skifte ventilnålen i en Schraderventil uden at tømme anlægget for kølemiddel.

Scraderventilskifteværktøj 1/4"-SAE og 1/2"-20UNF

Flere modeller og yderligere information på www.tridan.dk

varenr: 311373

s. 6-17

Test og servicering

varenr: 311625

Procesrør med schraderventil 6 mm. rør

varenr: 603009

Procesrør med schraderventil 1/4" (6,35 mm.) rør

varenr: 314055
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Ventilskifteværktøj

Til bl.a. R32, R134a, R410A og andre HFC-kølemidler

Schrader ventilnål pose med 10 stk.

varenr: 603110

Beskyttelseshætte til 1/4" gevind

varenr: 314108

Beskyttelseshætte / blindprop 1/2"-20UNF

varenr: 314110

Universalt system til identifikation og permanent beskyttelse mod pilfingre / hærværk.
Beskytter og dokumenter hvis nogen har pillet ved dit håndværk.
Reducer tvivlsomme garantisager og giver din kunde en permanent systembeskyttelse.
Click-lock forseglinghætterne klipses udenpå fyldestudsernes beskyttelseshætte, og korrekt monterede
kan de drejes frit, hvilket gør det umuligt at få adgang til fyldestudserne uden at ødelægge Click-lock
forsegllingshætten.
Ethvert forsøg på at åbne Click-lock forseglingshætten vil ødelægge den og umulilggøre genanvendelse.
Click-lock forseglingshætter er farvekodede blå / "LO" til sugesiden, rød / "HI" til højtrykssiden.
Pillesikrede labels med fortrykt unikt serienummer til hver hætte medfølger.
Click-lock forseglingshætter 25 sæt
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NYHED

varenr: 1003634

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

Test og servicering
Til R134a.

Tørrefilter 15 gram

varenr: 603027

Til R134a, R290 og R600a.

varenr: 603076
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Tørrefilter 10 g Lokring DR10

Til R134a, R290 og R600a.

Tørrefilter 15 g Lokring DRS15 med Schraderventil

varenr: 603079

Til genopretning af de småbuler, der uundgåeligt vil komme på udedelens lameller.

Lamelkam plastik med udskiftelig kam

varenr: 311517

Til genopretning af de småbuler, der uundgåeligt vil komme på udedelens lameller.

Lamelkam metal Wigam

varenr: 311518

Berøringsfri magnetfelttester med referencemagnet.
Inkl. 2 stk. AAA batterier.

Magnetfelttester "Magnet Stick"

Flere modeller og yderligere information på www.tridan.dk

varenr: 311436
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Diverse værktøj

Ventilskraldenøgle 1/4"-3/8"-3/16"-5/16"

varenr: 311450

Berøringsfri spændingstester 230 - 1000VAC med sikkerhedsstop.
Inkl. 2 stk. AAA batterier.

varenr: 311257
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Polsøger berøringsfri Peaktech P1030

Universalt måleinstrument med LCD display. V/R: Kategori III.
DC spænding: 0-400m-4-10-400-1000V
Nøjagtighed: ± 0,5% + 3D
AC spænding: 0-4-40-400-1000V
Nøjagtighed: ± 1% + 5D
Strøm AC/DC: 0-400µ-4000µ-40m-400m-4-10A
Modstand: 0-400-4k-40k-400k-4M-40M Ohm
Frekvens: 30Hz-4MHz
Kapacitet: 0-500n-5µ-50µ-500µ-50µuF
Display: 3 3/4 ciffer
Batteri: 2 x 1,5V LR03 (Inkl.)
Digitalt multimeter med gummikappe og prøveledning

varenr: 311220

Rough Touch Scrubs håndrenseklude.
Spand med 72 stk.
Patenteret håndrensesystem til brug uden vand.
Udover normal snavs kan Rough Touch Scrubs fjerne fedt, olie, smøremiddel, tjære, asfalt, tryksværte,
voks og mange andre typer snavs som normalt er svære at fjerne.

Håndrenseklude Scrubs spand med 72 stk.

varenr: 311248

Montagehandske i slidstærk akryl/polymid fiber.
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Montagehandske str. 9 = L

varenr: 311246

Montagehandske str. 10 = XL

varenr: 311247

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

Rengøring, plejemidler, filtre
Til desinfektion af inderdelen.
Professionelt hurtigtvirkende desinfektionsmiddel til klimaanlæg.
Renser i dybden.
Dækker ikke blot over dårlige lugte, men fjerner årsagen.

Clean-air desinfektionsspray i dåse med 400 ml.

varenr: 311569

Til rengøring af inderdelen.
EFC rengøringsmiddel til fordampere og klimaanlæg.
Fjerner urenheder også ved kraftig tilsmudsning.
Virker også på lodrette flader.

varenr: 311570

Transportabel batteridrevet højtryksvasker med indbygget 20 l vandtank.
Lader, batteri, slanger, strålespids og bæresele medfølger.
Det udskiftelige 15V lithiumbatteri giver op til 1/2 times konstant drift med 3 til 10 bar.
Det gennemtænkte design gør, at du kan afmonterer pumpe og batteri fra tanken og har mulighed for
pumpe direkte fra anden vandkilde, såsom sø, å eller lignende.
Det smarte trækhåndtag gør, at du ikke behøver at bærer pumpen, men let kan trække den frem til dit
vaskeområde.

Højtryksvasker med vandtank Aqua2Go Pro

varenr: 314150

5 liter tryksprøjte i professionel kvalitet.
Bæresele, slange og strålerør medfølger.

Tryksprøjte 5 liter professionel

varenr: 314146

Til rengøring af udedelen.
Clean Coil koncentreret specialsæbe i 5 l dunk.
Fortyndes i forholdet 1:10 og anvendes sammen med tryksprøjte varenr. 311146 f. eks. til rengøring af
udedelen af en varmepumpe.

Rengøringsmiddel 5 liter koncentreret

Flere modeller og yderligere information på www.tridan.dk

varenr: 311608
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Rengøringsmiddel EFC spray i dåse med 650 ml.

Rengøring, plejemidler, filtre
Luftfrisker / deodorant til airconditionanlæg og varmepumper.
Placeres bag filteret i inderdelen.
Friske og behagelige deodoranter til varmepumper.

Clima Fresh Sweet Vanilla luftfrisker gul

varenr: 311652

Clima Fresh Lovely Home luftfrisker rød

varenr: 311653

Clima Fresh Green Apple luftfrisker grøn

varenr: 311654

Clima Fresh Wellness luftfrisker lilla

varenr: 311655

Electrolux

94637301000 - EXH09HL1WI • 94637301100 - EXH12HL1WI

Filter i Electrolux inderdel. Filteret kan være bidragende til et forbedret indeklima, ved at opfange de små
støvpartikler fra luften.
Husk at skifte filteret jævnligt.
Mål: 50 x 215mm
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Bemærk at der ofte sidder 2 filtre i hver maskine.
Filter i inderdel 50 x 215 mm. - Electrolux

varenr: 314132

Org.bet: 4055172003, 50292411001, 50292412009, 50292414005, 50292415002, 50292416000, 50292417008,
50292418006, 50292419004, 9029791770, 9029793677

Electrolux

94637301000 - EXH09HL1WI • 94637301100 - EXH12HL1WI

Filter i Electrolux inderdel som er vaskbart. Filteret kan være bidragende til et forbedret indeklima, ved at
opfange de små støvpartikler fra luften. Husk at skifte filteret jævnligt.
Bemærk at der ofte sidder 2 filtre i hver maskine.

Filter i inderdel - Electrolux

varenr: 314149

Org.bet: 4055172011

Mitsubishi
Filterne i Mitsubishi inderdel, kan bidrage til et bedre indeklima. Grov filteret opfanger større støvpartikler,
mens det mere finmaskede filter, fanger de små partikler som f.eks. pollen.
Husk at skifte det jævnligt.

Filter i inderdel 53 x 210 mm. - Mitsubishi

varenr: 314133

Panasonic
1 elektrostatisk filter + 1 kulfilter til inderdelen af Panasonic varmepumper.
Jævnligt filterskift er en forudsætning for, at varmepumpen også bidrager til et forbedret indeklima ved at
opfange de små støvpartikler fra luften.

Filter i inderdel 41 x 273 mm. - Panasonic
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varenr: 314131

I det trykte katalog vises kun udvalgte modeller og data.

Universalfjernbetjening
Universal fjernbetjening KT518 med koder til 90 fabrikater, og mere end 500 forskellige modeller af
varmepumper.
KT518 har også manuel søgemulighed.

varenr: 314079
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Fjernbetjening KT518 universal til varmepumper

Flere modeller og yderligere information på www.tridan.dk
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Tridan kan andet og mere end levere dele til varmepumper / klimaanlæg og
små køleanlæg.
Tridan har mere end 40 års erfaring som grossist med reservedele og tilbehør til hårde
hvidevarer. Tridan er kendt og anerkendt som en seriøs, pålidelig, hurtig og serviceminded samarbejdspartner.
Tridan er medejer af Europart-gruppen, en sammenslutning af grossister som Tridan fra
4 førende industrilande i Europa. Det giver os en solid international erfarings- og vidensdatabase, og sammen kan vi købe ind de rigtige steder til de rigtige priser.
Du skal ikke vente i kø, når du ringer til os. Vi tager telefonen, når den ringer, og vi har
faguddannet personale, der ved, hvad de taler om, ved telefonen.
Hos os er personlig betjening med kompetent teknisk råd og vejledning en selvfølge, der
ikke koster ekstra.
Vi ved, at hurtig og korrekt levering er alfa og omega.
Vi tilstræber derfor, at alle ordrer ekspederes samme dag.

Tridan er Danmarks største uafhængige grossist med reservedele til hårde hvidevarer m.m..
En dansk ejet virksomhed uafhængig af andre
interesser.
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Fynsgade 12 - 14
DK-6400 Sønderborg
MEDLEM AF

Telefon: (+45) 74 42 40 81
Telefax: (+45) 74 43 38 34

info@tridan.dk
www.tridan.dk
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