
Constantvermogen Verwarmingskabel –

Parasil

De Parasil is een zone verwarmingskabel welke in het werk op maat geknipt
en afgewerkt kan worden.
Deze kabel is een rond en zeer flexibel en makkelijk te monteren op o.a.
dunnere meetleidingen met veel bochten en appendages en in profielen. De
Parasil wordt aan 1 zijde aangesloten.

De kabel is gemakkelijk door u zelf op lengte te knippen en af te werken, met
de bijgeleverde afwerksets. Hierdoor blijft u flexibel, wat voordelen biedt in
situaties waarin exact inmeten lastig is.

De Parasil is in verschillende vermogens met of zonder omvlechting vanuit

voorraad leverbaar.

Algemeen

 Aansluitspanning : 230V
 Aansluitkabels : Elke gewenste lengte is leverbaar

 Temperatuur bestendig :180°C
 Type : 10W/m, 20W/m, 30W/m en 40W/m

 
                Aansluitspanning:120V of 400V Op aanvraag.

Voordelen

 Snelle levertijd (voorraad)
 Kan worden afgesneden van de Rol
 Constant vermogen per meter
 Zeer flexibel
 Met of zonder omvlechting

leverbaar
 Makkelijk te monteren
 1 zijdige aansluiting

Toepassing

 In profielen, koelindustrie voor het
vorstvrij houden van vriescel deuren

 Dunnere leidingen
 Laboratorium opstellingen
 Appendages. (door de ronde vorm

en buigzaamheid v/d kabel.
 Bescherming tegen vorst en

temperatuur onderhoudend.

Technische Specificatie

 Vermogens 10, 15, 20, 40 en 50W/m.
 Lengte zone’s <30W/m 500mm >30W/m

250mm
 Temperatuur bestendigheid -30 tot 180°C

uitgeschakeld
 Vochtbestendig Ja
 Minimum buigradius 5 mm
 Diameter 3,5mm(zonder omvlechting,

4,1mm (met omvlechting)
 Aansluitspanning 230V (andere

spanningen leverbaar)
 ATEX certificaat Nee
 Bevestiging met BB2 glasvezeltape en

BB3 alumimiumtape

Huikeshoven Service:

 Engineering/Ontwerp en Advisering
 Montage op Lokatie
 Inspectie van tracinginstallaties
 Groot assortiment aan voorraad
 Snelle leveringen

Huikeshoven BV is specialist in industriële elektrowarmte
Als importeur/groothandel leveren wij de volgende producten

 Tracing systemen
 Ribbenbuiskachels
 Vatverwarmers
 Verwarmde dekens en slangen
 Verwarmingselementen

Voor ons volledige programma, bezoek onze websites www.huikeshoven.nl

Ook beschikbaar in Atex, zone 2


