ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

НАГРЕВАТЕЛНИ КАБЕЛИ
ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ И УСЛОВИЯ
• Отоплителната част от нагревателния кабел не може да
бъде скъсявана или променяна по никакъв начин. Само
захранващият кабел (студеният им край) може да бъде
скъсяван, ако е необходимо.
• Захранващата свръзка към студения край и отоплителния
кабел не трябва да бъдат поставяни огънати. Отоплителните
кабели не могат нито да се докосват, нито да се пресичат
помежду си. Диаметърът на огъване трябва да бъде наймалко осем пъти по-голям от диаметъра на кабела.
• Ако отопителните или захранващите кабели са повредени,
те трябва да бъдат подменени или ремонтирани от
производителя, техник или от квалифицирано лице, за
предотвратяване на опасна ситуация.
• Отоплителният кабел трябва да бъде захранен от излаз със
защита за остатъчен ток с праг 30 mA и автоматичен
прекъсвач. Ние препоръчваме всеки отделен отоплителен
елемент да бъде оборудван с отделен прекъсвач, комбиниран
с ДТЗ.
• Отоплителните кабели може да се съхраняват при
температура до 70°C и да се монтират при температура повисока от - 5°C. При употреба, кабелите не могат да бъдат
изложени на температури по-високи от 70°C.
• Инсталацията трябва да позволява изключването на
кабелите и на двата полюса.
• Преди и след полагане на кабелите, е необходимо да се
измери съпротивлението на отоплителните кръгове.
Измерените стойности трябва да бъдат еднакви. Измерените
стойности се записват в сертификатът за гаранция.
Допустимото отклонение на измерените стойности, от
посоченото на етикета, е ± 5-10%.
• Преди и след полагането на кабелите, е необходимо да се
измери съпротивлението на изолацията между отопленият
проводник и екранировката. Тази измерена стойност не може
да бъде по-малка от 0,5 MΩ. Запишете измерената стойност в
сертификата за гаранция.
• В случай на евентуални несъответствия, трябва да
докладвате това незабавно на производителя или доставчика
и да прекратите монтажът.
• Преди да използвате нагревателния кабел, е необходимо да
се провери дали данните върху етикета са в съответствие с
заявеният от вас продукт.
•Доставчикът трябва да информира останалите строители за
мястото, където отоплителният елемент е инсталиран и за
свързаните с него рискове.
•Всякакъв друг начин на употреба, различен от посочените в
настоящото указание за употреба, трябва да бъде консултиран
с производителя.
•Наличието на нагревателния кабел трябва да бъде
обозначено от предупредителни знаци или маркировки в
кутията с предпазители и да бъде част от ел. документацията.

Описание и Свързване
• Отоплителните

кабели трябва да бъдат свързани към 230V,
50Hz електрическа мрежа. Клас на защитеност: IP67.

• Покритието на кабела е устойчиво на ултравиолетови лъчи,
температурното съпротивление на покритието е 70 °C, и не
поддържа горенето.
• Защитната

екранировка трябва да бъде свързана към РЕпроводника на ел.инсталацията.

Конструкция:
• Ядро: два едножични съпротивителни проводника
• 1-ва изолация: флуорополимер (FEP) - 0.3 mm
• 2-ра изолация: омрежен полиетилен (XLPE) - 0.6 mm
• Защитна екранировка: CuSn проводници + AlPET фолио
• Покритие: PVC 105 ° C - 0.8 mm
Употреба при размразяване на улуци, воронки
и покриви, където снегът не се топи от
самосебеси:

• Кабели

инсталирани в улуци осигуряват защита срещу щети,
причинени от замръзналата вода. Отоплителните кабели топят
леда, така че водата да може да тече свободно.

• Инсталираните кабели на покрива осигуряват защита в следните
случаи:
a) Когато снега не може да се плъзга от самосебеси от покрива в
улуците и натрупалият се сняг води до претоварване на покрива.
b) Когато снега не може да се плъзга от самосебеси от покрива в
улуците и така натрупаната вода под снежната бариера пълзи под
покривното покритие и образува течове в сградата.
c) Когато снегът се плъзга надолу от покрива, формирайки снежна
маса, която не се влива в улуците.
Тези системи са винаги в съчетание с полагане на кабел в
улуците и водостоците и чрез полагане на кабелите
по трионо-образен начин на покрива.
Ако е инсталиран на покрива, нагревателния кабел трябва да бъде
предпазен от повреждане (скъсване) от плъзгащия се сняг.

a) Оразмеряване
За обикновенни улуци и водостоци (∅ 150 мм), необходимата
мощност за инсталиране е около 30-40 W/м. За надморски височини
от 1000м и повече, отоплителната мощност трябва да бъде въз
основа на местните условия, но да бъде най-малко 60 W/м.
Разстоянието между кабелите в улуците и водостоците не трябва да
бъде повече от 80 мм. Мощността на кабела в улуците и по
покривите трябва да е от 250 W/м2 до 300 W/м2, и не по-малко от
300W/м2 за надморски височини повече от 1000м.

b) Инсталация
• За да прикрепите нагревателния кабел в стандартен улук или
водосток (Ø 150мм), използвайте "клипс за улук" или "клипс за
водосток"(клипсовете на водостоците се фиксират към PVC
верига или стоманено въже). Разстоянието между клипсовете
не трябва да бъде повече от 25см.
• За да се свърже кабела за отопление в нетипични улуци,
водостоци и на покриви, използвайте покрив клипс "С" или
специален метод за подрязване в съответствие с местните
условия. Нагревателния кабел е фиксиран използвайки четири
клипса на метър по дължина на кабела.

Пример за поставяне на ADPSV кабели.

c) Управление
За икономична работа на системата е необходимо да
инсталирате термостатичен регулатор, като например
EBERLE EM 524 89 + сензор за влага ESD 524 003 + сензор за
температура TFD 524 004. Или можете да инсталирате
диференциален регулатор, който е подходящ за по-малките
приложения и покриви, които са добре изолирани отвън:
EBERLE DTR - E 3102, ОВ Elektronik ETR/F- 1447A.
Препоръчително е температурата да се настройва от - 5 °C
до +3 °С.

Производителя на нагревателни кабели Ecofloor осигурява
гаранционен период от 24 месеца, който започва да тече от датата
на продажбата. Оторизираните от ЕКОФЛОР БЪЛГАРИЯ техници и
фирми ползват условията за удължена гаранция /посочена в
гаранционната карта/. За да бъде валидна гаранцията е
необходимо:
• Да се съхранява и предоставя прилежно попълнена
гаранционна карта заедно с документ от продажбата.
• Да бъдат спазени всички предписания в инструкциите.
• Да бъдат направени всички необходими измервания, да
има отразена дата на монтаж.
• При отклонение в измерването да бъдат взети мерки
своевременно – в срок до 5 дни /уведомяване на
доставчика и подмяна/
• Да бъде ссъобразен вида на настилката върху
нагревателния кабел с оглед загряването й.
Рекламации се приемат при търговеца извършил продажбата или
директно на www.ecofloor-bg.com.
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