Proþ systémy ochrany
venkovních ploch?
Sníh a náledí na chodnících,
nakládacích rampách,
pľíjezdových cestách, schodech
a jiných pľístupových místech
mohou pľedstavovat závažný
problém, zpœsobující nehody a
zpoždüní. Aby se tomuto riziku
pľedešlo, spoleînost Raychem
nabízí kompletní škálu ľešení
ochrany venkovních ploch
k zamezení tvorby náledí a
hromadüní snühu.

Výrobky spoleînosti Raychem
jsou speciálnü navrženy tak, aby
splġovaly požadavky aplikací v
komerîním a prœmyslovém sektoru i
v sektoru bydlení. Aň v betonu, písku
nebo asfaltu, systém Raychem je tu
proto, aby poskytl rychlé, spolehlivé
ľešení se snadnou montáží.

Každé Raychem systémové
ľešení ochrany venkovních ploch
je doplnüno inteligentní ľídicí a
monitorovací jednotkou, která spolu
s vynikající energetickou úîinností
poskytuje maximální uživatelský
komfort. ídicí a monitorovací
zaľízení (VIA-DU-20) je kompatibilní
se všemi ľešeními pro ochranu
venkovních ploch.

Aplikace do betonu
Snímaî teploty okolí*
VIA-DU-A10 (souîástí dodávky)

Snímaî teploty a vlhkosti
VIA-DU-S20

Pľipojovací a ukonîovací souprava
(VIA-CE1)
Pľipojovací kabel (VIA-L1)
ídicí jednotka (VIA-DU-20)

Pľipojovací a ukonîovací
souprava (VIA-CE1)
Samoregulaîní topný kabel (EM2-XR)
nebo topný kabel s konstantním výkonem
(EM4-CW)

* Volitelný, nutný pouze v pľípadü volby lokální detekce.

Raychem ľešení pro betonové povrchy
Výrobek

Popis

Rampa - železobeton

EM2-XR

Samoregulaîní topný kabel s vysokou mechanickou
odolností

Vytápüní pruhœ
sjezdy/parkovací rampy/garáže

EM2-CM

Topná rohož s pľipraveným zakonîením a konstantním
výkonem pro vytápüní ramp, chodníkœ a stop

EM4-CW

Topný kabel 400 V s pľipraveným zakonîením
a konstantním výkonem, ľešení pro vütší betonové plochy a
schody

Schody, pľístupové rampy
pro invalidní vozíky
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Aplikace do asfaltu

Snímaî teploty okolí*
VIA-DU-A10 (souîástí dodávky)
Snímaî teploty a vlhkosti
VIA-DU-S20

Spoj topného kabelu a studeného vodiîe
(pľipravený z výroby)
Samoregulaîní topný kabel odolný proti ropným
látkám pro odvodġovací kanálky (8BTV2-CT)
Topný kabel s minerální izolací (EM2-MI)
Napájecí kabel - souîástí výrobku

ídicí jednotka (VIA-DU-20)

* Volitelný, nutný pouze v pľípadü volby „lokální detekce.“

Raychem ľešení pro asfaltové povrchy

Nájezdová rampa s
asfaltovou vrstvou

Výrobek

Popis

EM2-MI

Topný kabel s minerální izolací, odolný proti vysokým
teplotám, možný pľímý pojezd finišerem

ochrana venkovních ploch
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Systémy s minerální izolací

1. Aplikace

Venkovní plochy s asfaltovým povrchem.
»
»
»
»

1

2

3

4

Mimoľádná mechanická a teplotní odolnost
Dlouhá životnost
Topný kabel pľipravený k montáži
Provüľená kvalita a schopnost snášet vysoké teploty
Malé plochy,
chodníky

Velké plochy, vjezdy
do garáží

Typický požadavek na výkon

180 W/m2 (50 W/m)

300 W/m2 (50 W/m)

Rozestupy

275 mm

165 mm

KonÞgurace topného kabelu od 26 m do 88 m
Výkon kabelu = 50 W/m

Provedení:
1. Topný prvek
2. Minerální izolace
3. Ochranný plášň, slitina müdi
4. Vnüjší plášň odolný proti
teplu (bez PVC)

Obsah balení
» Topný kabel s pľedem nainstalovanými napájecími kabely (2 x 3 m)
» Montážní návod
Snímaî teploty vzduchu
VIA-DU-A10 (souîástí dodávky)

Snímaî teploty a vlhkosti
zemü VIA-DU-S20
(souîástí dodávky)

Fixaîní pásek

Elektroinstalaîní
chrániîka
Topný kabel (EM2-MI)

Topný kabel
(8BTV2-CT)

5.1

Volitelná:
SBS-xx-MV-20
Obsahuje: Elektrická
skľíġ s proudovým
chrániîem (RCD 30
mA), jistiîem (charakteristika C), ľídicí
jednotkou VIA-DU-20

Ukonîovací
souprava
(E-06)

Napájecí kabely

Pľipojovací krabice
(JB16-02)
Pľipojovací
souprava
(C25-21)

ídicí jednotka (VIA-DU-20)
v elektrické skľíni
Pľipojovací krabice
VIA-JB2
Elektroinstalaîní chrániîka

ochrana venkovních ploch
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2. Rozteîe topných kabelœ

Asfalt
165 mm (300 W/m2)
275 mm (180 W/m2)
25-70 mm

Beton
Asfalt

Správné a rovnomürné rozestupy topného kabelu docílíte použitím Þxaîního
pásku VIA-SPACER.

3. Stanovení vytápüné plochy

Odtokový
kanálek

Topný kabel nepokládejte pľes
dilataîní spáry.
Topný kabel instalujte
co nejblíže k vnüjšímu
oblouku.
Zastľešení

Vždy je dobré
vytápüt alespoġ
1 m krytých ploch.

Vytápüní je dobré
aplikovat i do prostor
za vjezdem, a to z
dœvodu odpadávání
snühu z podbühœ kol
motorových vozidel.

Nezapomeġte
na vytápüní
odtokového
žlabu!
Vytápüjte rovnüž plochy, kde lze oîekávat
brzdüní vozidel (napľ. pľed budkami
pro výbür poplatkœ nebo îteîkami
magnetických karet.)

Topné kabely instalujte
vždy až k odtokovému
žlabu.

ochrana venkovních ploch
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4. Pokládka topného kabelu

» Fixaîní pásek musí být pľipevnün k podkladu s rozestupem 0,5 m.
» Topný kabel musí být položen rovnobüžnü po smüru dopravy.
» Rozestupy musí být alespoġ 50 mm. Topné kabely se nesmüjí
pľekrývat ani kľížit.
» Topný kabel nezkracujte ani nespojujte.
» Topný kabel nepokládejte pľes dilataîní spáry.
» Kabel veñte tak, aby oba konce topného kabelu byly pľipojeny ve
stejném místü.
» Topný kabel musí být úplnü pokryt asfaltem, zatímco pľívodní/napájecí
kabel nesmí být s asfaltem v kontaktu (uložte jej do písku nebo do
chrániîky.

Dodržte vzdálenost
min. 50 mm od
pľekážek.

Zachovejte udané
rozestupy.

Fixaîní pásek

Rozestupy mezi
Þxaîními pásky
± 0,5 m

Pľipojení
(topný kabel k
napájecímu kabelu)
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»
»
»
»

Vytápünou plochu rozdülte na îásti.
Topný kabel nepokládejte pľes dilataîní spáry.
Vypoîítejte velikost plochy jednotlivých îástí.
Podle velikosti plochy zvolte z tabulky jedno nebo více balení.

Pľíklad

Šíľka

A
B
C
R

5. Správná volba délky kabelu

Oblouk

» Výpoîet plochy îástí A, B a C:
A: Délka x šíľka = 6 m x 3 m = 18 m2
C: Délka x šíľka = 8 m x 3 m = 24 m2
B: Prœmürná délka x šíľka = 3,53 m x 3 m = 10,6 m2
» Stanovení poîtu Þxaîních páskœ pro jmenovitý výkon 300 W/m2
Rozestupy = 0,165 m
Šíľka rampy = 3 m
Poîet Þxaîních páskœ = 3 / 0,165 => 18 Þxaîních páskœ
» Volba velikosti balení
Pravoúhlé plochy: Potľebná min. délka = délka x poîet Þxaîních páskœ
A = 6 m x 18 = 108 m (EM-MI-PACK-48M + EM-MI-PACK-60M)
C = 8 m x 18 = 144 m (EM-MI-PACK-60M + EM-MI-PACK-48M
+ EM-MI-PACK-36M nebo EM-MI-PACK-60M + EM-MI-PACK-88M
(Jestliže plocha není pľerušena dilataîními spárami.)

Oblouky:
B = EM-MI-PACK-60M nebo EM-MI-PACK-26M + EM-MI-PACK-36M

ochrana venkovních ploch
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6. Elektrická ochrana

» Dodržujte místní normy a pľedpisy.
» Je potľeba proudový chrániî (RCD).
» Vezmüte v úvahu prœľez vodiîe a zatížení pľi nábühu systému.

Objednací îísla
300 W/m2
rozteî mezi
kabely 165 mm

180 W/m2
rozteî mezi
kabely 275 mm

Jmenovitý
výkon (W)

Plocha
(m2)

Via Spacer
(m)

EM-MI-PACK-26M

1270

4,5

10

7,0

10 A

2,5

EM-MI-PACK-36M

1835

6,0

10

10,0

10 A

2,5

EM-MI-PACK-48M

2450

8,0

25

13,0

13 A

2,5

EM-MI-PACK-60M

2800

10,0

25

15,0

16 A

2,5

EM-MI-PACK-70M

3435

11,5

25

19,0

20 A

2,5

EM-MI-PACK-88M

4290

14,5

25

24,0

25 A

6,0

Plocha
(m2)

Vypínaî
Prœľez pľipojovacího
(charakteristika C)
kabelu (mm2)

Min. aktivaîní teplota -10 °C, AC 230 V.
Pľi použití standardních elektrických skľíní použijte pouze EM-MI-PACK 26M
až 70M (pro jistiî až 20 A, charakteristika C).
7. ídicí panely

8. ídicí jednotky

Skľíġ v nástünném provedení z oceli, vybavená hlavním vypínaîem. Kombinace
30 mA / C32 A, jistiî/e, kontrolky „zapnuto“ a „alarm“. Kompletnü sestavena,
propojena kabely, pľipravena k zapojení. Dno skľínü obsahuje místo prœchod
kabelœ. Každá skľíġ je vybavena ľídicí jednotkou pro nükolik snímaîœ
VIA-DU.
SBS-03-MV-20 Skľíġ pro 1 až 3 topné okruhy (3 x 32 A)

PCN: 1244-000219

SBS-06-MV-20 Skľíġ pro 4 až 6 topných okruhœ (6 x 32 A)

PCN: 1244-000220

SBS-09-MV-20 Skľíġ pro 7 až 9 topných okruhœ (9 x 32 A)

PCN: 1244-000221

SBS-12-MV-20 Skľíġ pro 10 až 12 topných okruhœ (12 x 32 A)

PCN: 1244-000222

SBS-15-MV-20 Skľíġ pro 13 až 15 topných okruhœ (12 x 32 A)

PCN: 1244-000223

SBS-18-MV-20 Skľíġ pro 16 až 18 topných okruhœ (12 x 32 A)

PCN: 1244-000224

Elektronická ľídicí jednotka zajišňuje, aby se vytápüní plochy zahajovalo
pouze pľi souîasném poklesu teploty pod urîitou mez a výskytu vlhkosti na
pľíslušných plochách, což zajišňuje efektivní využívání energie.

VIA-DU-20
ídicí jednotka s kombinovaným snímaîem teploty a vlhkosti a volitelným
snímaîem teploty okolí
»
»
»
»
»
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Montáž na lištu DIN
Délka kabelu snímaîe: 15 m
Opatľení proti námraze
Volitelné pľipojení BMS
Reléové kontakty alarmu

9. Souîásti a pľíslušenství
VIA-SPACER-10 M
Fixaîní a montážní pásek (10 m)
» Je potľeba pro:
EM-MI-PACK-26M
EM-MI-PACK-36M
» Potľeba: 2 m/m2
» Pľedem naľezaný kovový pásek

VIA-SPACER-25 M
Fixaîní a montážní pásek (25 m)
» Je potľeba pro:
EM-MI-PACK-48M
EM-MI-PACK-60M
EM-MI-PACK-70M
EM-MI-PACK-88M
» Potľeba: 2 m/m2
» Pľedem naľezaný kovový pásek

ochrana venkovních ploch

21

Systémy s minerální izolací

1

Kabel nepokládejte
pľes dilataîní spáry.

Topný kabel položte
co nejblíže k vnüjšímu
oblouku.

2

Vytápüjte alespoġ
jeden metr kryté plochy.

Krytá
plocha

1

Nezapomínejte na ochranu
odtokových žlabœ.

Vytápüní je dobré aplikovat
i do prostor za vjezdem, a to
z dœvodu odpadávání snühu
z podbühœ kol motorových
vozidel.
Vytápüjte rovnüž plochy, kde se oîekává
brzdüní vozidel (napľ. pľed závorami,
budkami pro výbür poplatkœ nebo
îteîkami magnetických karet.)

1a

Topný kabel instalujte vždy až k odtokovému žlabu.

1b

Dodržte vzdálenost
min. 50 mm od
pľekážky.

Zeñ

Spojka
tuhý/ohebný kabel
a ohebný kabel

Dodržujte potľebné
rozestupy mezi kabely.

1c
Topný kabel MI

Ohebný
kabel
Tuhý kabel

Tuhé kovové trubky

1c

Bez asfaltu

Ohebný
kabel

Asfalt

5-20 cm

3m

Spojka ohebný/
tuhý kabel

Tuhý Pľechod tuhý kabel/
kabel
topný kabel MI

Topný
kabel MI

2
Pľehnutím jazýîku
dozadu pľes topný
pás se topný pás
pľipevní.

Rozestupy,
dle zadání

Fixaîní pásek
délka a vzdálenost
dle zadání

1b

mm
Jazýîek
Pľipojení
(topný kabel k
silnoproudému
kabelu)
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Fixaîní pásek

Rozestupy mezi
Þxaîními pásky
± 0,5 m
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Ohyb jazýîku dozadu
pľes topný pásek

Fixaîní pásek

Topný kabel

