
ECOFLOOR
РАЗМРАЗЯВАНЕ НА СНЯГ И ЛЕД 
ОТ ПОКРИВИ, УЛУЦИ И ТРЪБИ

ECOFLOOR Bulgaria
www.ecofloor-bg.com

ECOFLOOR Bulgaria

София 1000 
бул. Дондуков 57 б
тел. / факс : 02 943 41 58
моб.:  0889 666 413
моб.:  0889 666 415
e-mail: info@ecofloor-bg.com  

ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА FENIX
www.ecofloor-bg.com

R

Препоръчителната изходяща мощност при външните ин-
сталации е между 200 и 300 W/m². 
Например, ако искате да инсталирате инсталация с мощ-
ност 300 W/m², използвайки кабел с мощност 30 W/m, тряб-
ва да направите серпентина със стъпка 10 см. Когато пре-
смятате мощността, трябва да се вземе предвид позицията 
на сградата, снегонавяването, конструкцията на алеите и 
монтажната дълбочина на кабела.

Отоплителният кабел/мрежа може да бъде монтиран във 
всички видове материали – бетон, асфалт, пясък. Все пак 
конструкцията и монтирането на отоплителните елементи 
трябва да бъдат съобразени с натовареността на алеята. 
Ако тя е пешеходна, кабелите могат да бъдат монтирани 
с носещия пясъчен слой. При алеи с по-голяма натоваре-
ност кабелите трябва да бъдат монтирани в слоя бетон или 
асфалт.

ПЕШЕХОДНИ АЛЕИ

МОЩНОСТ

КОНТРОЛ

   ПРЕДПАЗВА УЛУЦИ И СТРЕХИ

   СПИРА ВРЕДИТЕ ПО ФАСАДИТЕ

   НАПЪЛНО АВТОМАТИЧЕН КОНТРОЛ

   ПРЕДОТВРАТЯВА НАВЛИЗАНЕТО НА ВОДА

   ПРЕДОТВРАТЯВА СКЪПИТЕ РЕМОНТНИ РАБОТИ

НАТОВАРЕНИ АЛЕИ

СТЪЛБИ



Отоплителните кабели предпазват от натрупване на сняг по покриви, 
улуци и други места, където това не е желателно. По този начин те 
предотвратяват възможността за нанасяне на скъпи щети. Отопли-
телните кабели са подходящи най-вече за улуци и водосточни тръби 
на покриви с обитаемо подпокривно пространство, а също и за южния 
скат на покривите, при които снегът се топи дори и при ниски темпе-
ратури, водата се стича в улуците, замръзва и прави бариера от лед. 
В резултат на това водата прелива и се образуват ледени висулки, 
„красящи” покрива, но представляващи опасност за пешеходците. 
Двужилните отоплителни кабели ADPSV и MADPSP с екранировка 
и UV защита са създадени именно за приложение в такива случаи. 
Тези кабели имат много добри механични свойства и висока мощност 
достигаща до 30 W/m.

За обикновени улуци и водосточни тръби ( до Ø 150 мм) се инсталира 
отоплителна мощност от 30-40 W/m, а за места с надморска височина 
над 1000 м се препоръчва да се инсталира мощност от поне 60 W/m. 
От конструктивна гледна точка е по-добре да се монтират два кабела 
с по-малка мощност, отколкото един с по-голяма, тъй като по този 
начин се покрива по-голяма площ. За фиксиране на отоплителния ка-
бел към улуците и водостоците се използват специализирани скоби. 
Разстоянието между два кабела в улук трябва да е между 50 и 80 
мм. По покривите отоплителният кабел се поставя по зигзагообразен 
начин (както е показано на схемата) на такова разстояние, при което 
отоплителната мощност е приблизително 250 W/м2 или поне 300 W/м2  
за надморска височина над 1000 метра.

Отоплителните кабели Екофлор могат да се използват също така за 
предпазване на метални и пластмасови тръби от замръзване. Кабе-
лът се фиксира директно за металните тръби, а пластмасовите тръби 
първо се увиват в алуминиево фолио, след което кабелът се фиксира 
за тръбите и се покрива с алуминиева лепенка по цялата си дължина. 
Ако използвате самозалепващо се алуминиево фолио, е възможно 
първо да фиксирате кабела за тръбата и след това да положите фо-
лиото около кабела. Фолиото осигурява равномерно разпределение 
на топлината по цялата повърхност на тръбата. Тръбите винаги тряб-
ва да бъдат термоизолирани (около отоплителния кабел). Кабелът не 
е заместител на термоизолацията, той просто балансира топлинните 
загуби, които не могат да се предотвратят напълно от която и да е 
изолация.

  
 ВНИМАНИЕ !

 Никога не режете отоплителните кабели !

   ИЗЧИСЛЯВАНЕ МОЩНОСТА НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ КАБЕЛ
Мощността на отоплителния кабел зависи от температурата на околна-
та среда, дебелината на топлоизолацията и нейния вид и желаната тем-
пература на флуида. Обикновено за отопление на тръби се използват 
отоплителните кабели с мощност 10-15 W/м  - ADPSV, MADPSP, MPSV, 
ELSR и PFP. Отоплителният кабел PFP включва термостат с датчик и 
захранващ кабел със щепсел. За другите видове отоплителни кабели 
термостатът и датчикът трябва да се поръчат отделно (Kabloberg A1, 
ITR 3, ETV 1991 и др.).
Мощността на кабела на линеен метър може да бъде грубо пресметна-
та по долната таблица, като данните покриват мощността при изисква-
не за желаната температура на флуида да е 5 °С.

   ПРИМЕР
Диаметър на тръбата G 1” (DN 25), дължина на тръбата 48 м, външна 
температура -25 оС, топлоизолация 20 мм.
Температурата на флуида не трябва да пада под 5 °С.

   РЕЗУЛТАТ ОТ ТАБЛИЦАТА
Спрямо дебелината на изолацията, минималната външна температу-
ра и диаметъра на тръбата, от таблицата се вижда, че необходимата 
отоплителна мощност за 1 линеен метър е 10 W. 

Цялата изисквана мощност е приблизително 480 W (48x10 W/м).Отоп-
лителният кабел Екофлор ADPSV, модел 10550, може да се използва 
(мощност 550, дължина 56,1 м) с ETV 1991 регулатор.

 

ВНИМАНИЕ! Дължината на кабела трябва също да се проверява. Ка-
белът не трябва да е по-къс от тръбата (това може да се случи ако 
изберете кабел с по-висока мощност на линеен метър).

Системите Екофлор могат да се използват също така и при външни 
инсталации - за отоплението на стълби, алеи, товарни рампи, гаражи 
и др.,като ги предпазват от натрупването на сняг и лед.

ОТОПЛЕНИЕ НА ТРЪБИ

УПРАВЛЕНИЕ

ВЪНШНИ ИНСТАЛАЦИИ

САМОРЕГУЛИРАЩИ СЕ КАБЕЛИ ELSR

ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ

ОРАЗМЕРЯВАНЕ

Слънчевата топлина, както 
и топлината от къщата 
предизвикват топенето на 
снега и водата се стича по 
улуците

Докато водата достигне 
улука, замръзва отново 
и се преобразува в лед, 
който продължава да се 
разширява

Чрез отоплителните кабели 
покривите и улуците не се 
заледяват и по този начин 
не се повреждат

TFD 524 004
Температурен датчик

ESD 524 003 
Датчик за лед и сняг

EBERLE EM 52489
Регулатор

За правилната и ефикасна работа на системата регулаторът играе 
най-важна роля. Той е оборудван със сензор за измерване на темпе-
ратурата на въздуха и сензор, следящ натрупването на лед и сняг в 
улуците. Така потреблението на електроенергия е минимално и само 
в случаи, когато е необходимо. 

Благодарение на конструкцията си тези специални отопли-
телни кабели могат да контролират топлинното си действие 
автоматично спрямо температурата на околната среда, като 
това качество е характерно за всяка част от кабела. Отопли-
телният кабел се състои от два медни проводника и ядро от 
полупроводник помежду им. С повишаването на температу-
рата на околната среда съпротивлението на ядрото се уве-
личава, което автоматично намалява неговото действие. От 
друга страна, кабелът се задейства при намаляване на тем-
пературата на околната среда. По този начин кабелите могат 
да са един до друг или да се пресичат, както и да преминават 
през околни среди с различни температури, без риск от прег-
ряване или изгаряне. Конструкцията на кабела позволява да 
се реже на всякакви дължини според желанията на потре-
бителите (само максималната дължина на кабела е ограни-
чена). Кабелите се произвеждат с предпазна екранировка и 
термопластичен защитен слой. Двойната изолация осигурява 
голяма диелектрична сила, предпазва от влажност и е устой-
чива на механични повреди. Поради тези причини кабелът е 
най-подходящ за размразяване на лед и сняг от покриви, улу-
ци и отливни тръби.
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Диаметър на тръбата (G/мм)

½” ¾” 1” 1¼” 1½” 2” 2½” 3” 4” 6” 8”

15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 200

Мощност на отоплителния кабел на линеен метър (W)

10 -15 7 9 11 13 15 19 23 28 34 50 66

-25 11 14 16 19 23 28 35 42 52 75 99

20 -15 5 6 7 8 9 11 13 15 19 27 34

-25 7 9 10 12 14 16 20 23 28 40 52

30 -15 4 5 5 6 7 8 10 11 13 19 24

-25 6 7 8 9 10 12 14 17 20 28 36

Таблицата важи за изолации с топлинна проводимост λ – 0,05 W/mK
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10 -15 7 9 11 13 15 19 23 28 34 50 66

-25 11 14 16 19 23 28 35 42 52 75 99

20 -15 5 6 7 8 9 11 13 15 19 27 34

-25 7 9 10 12 14 16 20 23 28 40 52

30 -15 4 5 5 6 7 8 10 11 13 19 24

-25 6 7 8 9 10 12 14 17 20 28 36

Таблицата важи за изолации с топлинна проводимост λ – 0,05 W/mK
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Препоръчителната изходяща мощност при външните ин-
сталации е между 200 и 300 W/m². 
Например, ако искате да инсталирате инсталация с мощ-
ност 300 W/m², използвайки кабел с мощност 30 W/m, тряб-
ва да направите серпентина със стъпка 10 см. Когато пре-
смятате мощността, трябва да се вземе предвид позицията 
на сградата, снегонавяването, конструкцията на алеите и 
монтажната дълбочина на кабела.

Отоплителният кабел/мрежа може да бъде монтиран във 
всички видове материали – бетон, асфалт, пясък. Все пак 
конструкцията и монтирането на отоплителните елементи 
трябва да бъдат съобразени с натовареността на алеята. 
Ако тя е пешеходна, кабелите могат да бъдат монтирани 
с носещия пясъчен слой. При алеи с по-голяма натоваре-
ност кабелите трябва да бъдат монтирани в слоя бетон или 
асфалт.

ПЕШЕХОДНИ АЛЕИ

МОЩНОСТ

КОНТРОЛ

   ПРЕДПАЗВА УЛУЦИ И СТРЕХИ

   СПИРА ВРЕДИТЕ ПО ФАСАДИТЕ

   НАПЪЛНО АВТОМАТИЧЕН КОНТРОЛ

   ПРЕДОТВРАТЯВА НАВЛИЗАНЕТО НА ВОДА

   ПРЕДОТВРАТЯВА СКЪПИТЕ РЕМОНТНИ РАБОТИ

НАТОВАРЕНИ АЛЕИ

СТЪЛБИ


