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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Chodníky, rampy, schody, garáže v suterénu, nakládací rampy.

1. Aplikace

1

2

Typ kabelu
EM2-XR
ízení
VIA-DU-20 / ľídicí panel SBS-XX-VV-20
Výkon
90 W/m pľi 0°C.
* Ve stadiu projektování: Ovüľte si spouštücí výkon topného kabelu v závislosti na
teplotü.

3

4

5

» Nevhodné pro použití do litého asfaltu.
» Pľi pokládce pľímo do betonu s krycí vrstvou alespoġ 20 mm
lze na betonový povrch aplikovat asfaltovou vrstvu max. 40 mm
(teplota max. 250°C).

Provedení
1. Velký müdüný vodiî
2. Samoregulaîní topné jádro
3. Izolace
4. Opletení z pocínované oceli
5. Ochranný vnüjší plášň

Snímaî teploty
a vlhkosti
VIA-DU-S20
Pľipojovací a ukonîovací
souprava (VIA-CE1)
Snímaî
teploty okolí
VIA-DU-A10
(souîástí dodávky)

Pľipojovací
kabel
(VIA-L1)
Volitelná:
SBS-xx-VV-20
Obsahuje: elektrická
skľíġ s proudovým
chrániîem (RCD 30
mA), jistiîem (charakteristika C), ľídicí
jednotkou VIA-DU-20
ídicí jednotka
(VIA-DU-20)

Pľipojovací krabice
(VIA-JB1)
Samoregulaîní topný kabel
(EM2-XR)

Pľipojovací a
ukonîovací
souprava (VIA-CE1)
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2. Rozmístüní kabelœ

Beton

Písková vrstva

300 mm (EM2-XR)

250 mm (EM2-XR)
50 –
70 mm

150 mm

60 mm
50 –
60 mm
20 –
30 mm

Beton

Výztuha

Pœda

Pœda

Výztuha

Dlažební
kameny

Asfalt

300 mm (EM2-XR)
40 mm
20 mm
150 mm

Beton

Asfalt

Pœda

Výztuha

Betonové schody

~ 5
m1
m0
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~50
mm

Písková
vrstva

3. Stanovení vytápüné plochy

Nezapomeġte na
odvodġovací kanál
(viz îást 10).
Topný kabel nepokládejte
pľes dilataîní spáru. Stanovte otápünou
plochu tüsnü k vnüjší
stranü obloukœ.
Krytá plocha

Otápüná plocha
by müla zasahovat
min. 1 m pod krytou
plochu.
Z dœvodu zanášení
snühu vozidly
doporuîujeme vyhľívat
i pľilehlé kryté prostory
u vjezdu.

Kombinovaný snímaî
teploty a vlhkosti.

4. Propoîet vytápüné plochy

Vyznaîte odtokový
kanálek.
Odtokový kanálek musí být zapezpeîen proti
zamrzání spec. topným kabelem.

A. Rampy a chodníky
Délka topného kabelu (m) =

Celková plocha k vytápüní
rozestupy topného kabelu (m)

B. Schody
Délka topného kabelu (m) = [2 x šíľka stupnü (m) + 0,4] x poîet stupġœ +
1 m (pľipojení)

5. Elektrická ochrana

Max. délky topného kabelu
» Podle místních norem a pľedpisœ.
» Je nutný proudový chrániî (RCD) 30 mA, max. 500 m
topného kabelu na RCD.
» Vezmüte v úvahu velikost vodiîe a max. dovolené zatížení.
» Ke zvýšení zátüže mœže dojít pľi spuštüní vytápüní
(napľ. pľi vytápüní samoregulaîním kabelem)

Výkon pľi spuštüní
» Pro stanovení instalovaného výkonu s projektantem elektrického systému
se musí vzít v úvahu jmenovitý proud sériovü zapojené pojistky nebo
hodnota proudu pľi spuštüní systému za urîité teploty.
(napľ. 32 A pro 55 m EM2-XR pľi -10°C).
ochrana venkovních ploch
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Maximální délky okruhœ
» Podle místních norem a pľedpisœ.
» Je nutné použít proudový chrániî (RCD) 30 mA, max. délka topného
kabelu 500 m na RCD.
Vezmüte v úvahu velikosti vodiîœ a max. dovolené zatížení.
Velikosti jistiîœ
(MCBS podle BS EN 60898, typ C)

Max. délka okruhu: EM2-XR
(pro spuštüní pľi -10°C)

10 A

17 m

16 A

28 m

20 A

35 m

25 A

45 m

32 A

55 m

40 A
50 A

Nejekonomiîtüjší ľešení se dozvíte u Vašeho zástupce
spoleînosti Tyco Thermal Controls.

Projektantovi elektrického systému poskytnČte veškeré potĜebné údaje.

6. Poîet okruhœ

Min. poîet topných okruhœ =

Délka topného kabelu (viz îást 4)
max. délka topného okruhu (viz îást 5)

» Topný kabel nesmí být položen pľes dilataîní spáry.
» Topný kabel je nutno rozložit co nejsymetriîtüji.

7. Elektrické zapojení

» Podle místních norem a technických pľedpisœ.
» Prœľez se stanoví podle jmenovitého proudu jistiîœ a maximálního
dovoleného poklesu napütí.

8. Pľedem vyrobené
topné soupravy

» Pro rychlejší instalaci v místü montáže doporuîujeme použití pľedem
pľipravených sad EM2-XR.
– Souprava obsahuje:
– X m (potľebná délka) topného kabelu EM2-XR
– X m spojovacího kabelu, vhodného pro velké zatížení – VIA-L1
(Maximálnü 5 m spojovacího kabelu studeného vodiîe s topným
kabelem v délkách nad 50 metrœ.)
– Pľedem nainstalované pľipojení a ukonîení kabelu
Název výrobku
Topná jednotka Raychem Viagard
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Objednací îíslo
1244-005360

9. Montážní pokyny
Topný kabel se nesmí pokládat pĜes
dilataþní spáry. Na každou stranu
dilataþní spáry instalujte samostatný
topný okruh.

1

1a
Topný kabel je nutno
pokládat spíše v delších
než kratších smyþkách.

U ramp s obloukem vždy oblouk
kopírujte (tímto zpĤsobem
zajistíte zachování rozestupĤ pĜi
pokládání).

1b

Vždy je dobré vytápČt
alespoĖ 1 m krytých ploch.
VytápČní odtokového kanálku

Snímaþ teploty a vlhkosti
se nainstaluje do vytápČné
plochy alespoĖ 2,5 cm od
topných kabelĤ (viz nákres).
Snímaþ musí být schopen pĜímo
detekovat povČtrnostní situaci
(déšĢ, sníh, rozpuštČný sníh
a náledí).
Snímaþ nesmí být zakrytý (napĜ.
pĜi odklízení snČhu).

VytápČní je dobré
aplikovat i do prostor za
vjezdem, a to z dĤvodu
odpadávání snČhu z
podbČhĤ kol motorových
vozidel.

Topné kabely instalujte vždy až k
odtokovému žlabu.

VytápČjte rovnČž plochy, kde se oþekává
brzdČní vozidel (napĜ. pĜed závorami,
budkami pro výbČr poplatkĤ nebo
þteþkami magnetických karet.)

* Dbejte na to, aby VIA-DU-S20 NEBYLA nainstalována v prostoru, který je stále zaplavován vodou
(napĜ. z výtokového potrubí), nebo v prostoru, který je stále pod ledem v dĤsledku vnČjších vlivĤ
(napĜ. chlazení kondenzátu v chladírnČ).

S/2
S

S/2

Naplocho nebo
na hranu
na rovných trasách
Na hranu
v obloucích

1a

Plocha k vytápČní

Rozestupy (S)
EM2-XR

1b

Beton
300 mm

Písek
250 mm

ochrana venkovních ploch
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Zeć
Ochranná el.
trubka ø 25 mm
PĜipojovací a
ukonþovací souprava

Silnoproudý kabel
200 mm

2

10. ídicí panely

11. ídicí jednotky

Topný kabel

3

~50
mm

~ 5
m1
m0

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 pro prœchod kabelœ. Každá skľíġ je vybavena ľídicí jednotkou pro nükolik
snímaîœ VIA-DU.
SBS-03-VV-20 Skľíġ pro 1 až 3 topné okruhy (3 x 32 A)

PCN: 1244-000215

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

PCN: 1244-000216

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

PCN: 1244-000217

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

PCN: 1244-000218

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

VIA-DU-20
ídicí jednotka s kombinovaným snímaîem teploty a vlhkosti
a volitelným snímaîem teploty okolí
»
»
»
»
»

Montáž na lištu DIN
Délka kabelu snímaîe: 15 m
Opatľení proti námraze
Volitelné pľipojení BMS
Reléové kontakty alarmu

12. Souîásti a pľíslušenství
VIA-CE1
Vodotüsné pľipojení a ukonîení
» Tüsnící hmota a teplem smrštitelné pouzdro
» Topný okruh = jedna souprava.
» Pľipojení topného kabelu a kabelu studeného vodiîe VIA-L1
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VIA-L1
Teplotnü odolný kabel (studený vodiî), müdüné vodiîe 3 x 6 mm2
» K instalaci do elektroinstalaîní trubky
» Maximální délka studeného vodiîe pro standardní spojovací skľínü: 65 m
» Maximální délka studeného vodiîe s jistiîi C 40 A a C 50 A: 5 m
(norma VDE)

KBL-09
Kabelové pľíchytky pro pľipevnüní topného kabelu k vyztužené síti
» Potľeba je jedno balení na 30 m samoregulaîního topného kabelu.
» Balení 100 ks
» Délka 200 mm

VIA-JB2
Teplotnü odolné pľipojovací krabice

VI
A-

AC
IP 66
66 0
V

JB

2

»
»
»
»
»

Pro topné okruhy až po jistiîe C 50 A
Rozmüry: 125 x 125 x 100 mm
Svorky 3 x 16 mm2
IP 66
4 x M20/25 + 2 x M32 na protilehlých stranách a 6 x M20/25 na
protilehlých stranách

VIA-CTL-01
» Spojovací kleštü na spojovací prvky v pľipojovací a ukonîovací
sadü VIA-CE1

ochrana venkovních ploch
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13. Odtokový kanálek

Připojovací krabice JB16-02

Zakončení
CCE-04-CT

Připojovací krabice JB16-02

Zakončení E-06

8BTV-2-CT

Připojovací souprava
C25-21

Studený vodič
Připojení studeného vodiče
CCE04-CT

Samoregulační topný
kabel pro odtokové kanály 8BTV2-CT

8BTV-2-CT
Topný kabel pro odtokové kanálky s vnüjším pláštüm z ßuorpolymeru,
odolným proti ropným produktœm a UV záľení

JB16-02
Teplotnü odolná pľipojovací a spojovací krabice
Rozmüry: 94 x 94 x 57 mm

JB
AC 1
IP 66 666 0 0
V
2

» IP66
» Svorky 6 x 4mm²
» Vytlaîovací prœchody 4 x Pg 11/16 a 4 x M20/25

C25-21
Pľipojovací souprava pro BTV-CT
» Systém tepelného smrštüní (M25)

E-06
Ukonîovací souprava pro BTV-CT
» Systém tepelného smrštüní

Systém vytápüní odtokových kanálkœ lze ovládat pomocí stejné ľídicí jednotky jako systém vytápüní ploch.
» K jistiîi 16 A typu C lze pľipojit max. 70 m 8BTV-2-CT.
» Nutná proudová ochrana (rcd) 30 mA.
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