Zabezpieczenie przeciwzamro¿eniowe ruroci¹gów
Ochrona przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustowych na dachach
Ochrona przeciwoblodzeniowa powierzchni chodników, podjazdów schodów

SAMOREGULUJ¥CE PRZEWODY
(TAŒMY) GRZEJNE TYPU ESR
NIEZAWODNE ROZWI¥ZANIE PROBLEMÓW OCHRONY PRZED
ZAMARZANIEM
ORAZ UTRZYMANIA TEMPERATURY
Kable grzejne ESR
Kable grzejne typu ESR przeznaczone s¹ do instalacji przeciwmrozowych i przeciwoblodzeniowych. Stosujemy
kable samoreguluj¹ce o nastêpuj¹cych mocach w temperaturze 10°C: 40 W/m, 30 W/m oraz 12 W/m.
Samoreguluj¹cy kabel grzewczy zmienia swój wydatek ciep³a w zale¿noœci od temperatury otoczenia. Iloœæ ciep³a
wydzielana w elemencie grzewczym roœnie wraz ze spadkiem temperatury, (czyli: im cieplej, tym kabel s³abiej
grzeje), dlatego kabel samoreguluj¹cy bywa nazywany kablem inteligentnym. Do instalacji
przeciwoblodzeniowych na dachach, w rynnach i rurach spustowych mo¿emy stosowaæ kabel samoreguluj¹cy
typu ESR - 30 o mocy 30 W/m w temperaturze 10°C (36 W/m w 0°C) a do instalacji przeciwmrozowych (np.,
ruroci¹gi wodne) stosujemy kabel ESR - 15 o mocy 15 W/m w 5°C (12 W/m w 10°C). Kabel o mocy 40 W/m ma
zastosowanie w miejscach gdzie wymagany jest wiêkszy wydatek energetyczny na przyk³ad spusty substancji
³atwo krzepliwych, klapy zasypowe, zawory wodoci¹gowe itp.
Zastoswoanie:
Samoreguluj¹ce taœmy grzejne typu ESR przeznaczone s¹ do:
ochrony ruroci¹gów wodnych przed zamarzaniem,
zabezpieczenia rynien i rur spustowych przed oblodzeniem
Utrzymywanie ruroci¹gów w odpowiedniej temperaturze:
podgrzewania ciep³ej wody u¿ytkowej w instalacjach domowych,
podtrzymywanie temperatury ciep³ej wody obiegowej w instalacjach rozleg³ych (bez u¿ycia pompy obiegowej),
podgrzewanie wody do picia kablem ESR umieszczonym wewn¹trz ruroci¹gu,
ochrona instalacji tryskaczowych przed zamro¿eniem
podgrzewanie i utrzymywanie temperatury ruroci¹gów i zbiorników w instalacjach przemys³owych.
Zalety:
£atwoœæ i szybkoœæ u¿ycia.
Przycinanie na wymiar w miejscu instalowania.
Zmienna moc chroni¹ca przed przegrzaniem.
Zró¿nicowanie zakresów pracy kabli ESR umo¿liwia ró¿norodne zastosowania w szerokim zakresie temperatur.
Mo¿liwoœæ doboru pow³oki kabla do œrodowiska pracy.
Mo¿liwoœæ dezynfekcji (70°C) instalacji ciep³ej wody.
Dyspozycyjnoœæ magazynowa - przechowanie taœmy na szpulach.
Mo¿liwe wykorzystanie systemu zestawów po³¹czeniowych do wykonywania szybkich i pewnych po³¹czeñ.
Zastosowanie kabla samoreguluj¹cego optymalizuje zu¿ycie energii oraz zmniejsza nak³ady na robociznê
zwi¹zan¹ z monta¿em. Instalacja przewodu ESR jest bardzo ³atwa i mo¿na j¹ wykonaæ bez specjalistycznych
narzêdzi (np. w puszcze instalacyjnej); Zalecamy u¿ywanie praski rêcznej do wykonania po³¹czeñ z przewodem
zasilaj¹cym (zimnym). Konstrukcja kabla samoreguluj¹cego typu ESR zapewnia d³ug¹ i niezawodn¹ pracê. Kabel
jest ekranowany taœm¹ aluminiow¹ oraz specjaln¹ link¹ s³u¿¹c¹ do po³¹czenia z zaciskiem (przewodem) PE.
Os³ona zewnêtrzna wykonana jest z poliolefiny a dziêki dodatkowi wêgla jest uodporniona na dzia³anie promieni
UV. Podkreœliæ trzeba, ¿e utrzymywanie w³aœciwej temperatury na ca³ej d³ugoœci kabla eliminuje ryzyko
przegrzania i przepalenia przewodów w miejscach, w których siê stykaj¹ lub krzy¿uj¹ ze sob¹.
Do zabezpieczenia obwodu elektrycznego z kablami grzejnymi samoreguluj¹cymi nale¿y stosowaæ
zabezpieczenia zw³oczne, zalecana jest charakterystyka C lub D w zale¿noœci od warunków pracy kabla.
W tabeli podane sa wartoœci bezpiecznika dla maksymalnej d³ugoœci kabla.
W zastosowaniach przeciwmrozowych instalacja grzewcza powinna byæ za³¹czona ju¿ przy dodatniej
temperaturze np. +3°C, aby kabel nie by³ za³¹czany przy silnych mrozach, gdy¿ grozi to udarem pr¹dowym.
Za³¹czenie kabla przy silnym mrozie mo¿e spowodowaæ zadzia³anie bezpieczników wywo³ane du¿ym pr¹dem
rozruchowym, dlatego przy silnym mrozie kabel powinien juz pracowaæ i byæ rozgrzany.

Cechy kabla samoreguluj¹cego typu ESR:
wystarczy uk³adaæ tylko jeden przewód w rurze
i w rynnie - nie trzeba uk³adaæ podwójnie, jak
w przypadku przewodów sta³ooporowych,
przycinanie na miejscu monta¿u pozwala dobraæ
precyzyjnie d³ugoœæ przewodu do potrzeb
konkretnego obiektu lub jego czêœci bez
uprzednich obmiarów,
³atwoœæ monta¿u, mo¿liwoœæ odga³êziania
i krzy¿owania przewodów pozwala na szybki
monta¿ w ka¿dej konfiguracji instalacji,
nie wymaga siê stosowania ³añcucha do monta¿u
przewodów grzejnych w rurach spustowych,
zmienna moc przewodu nie tylko chroni przed
przegrzaniem, ale równie¿ umo¿liwia zwiêkszenie
wydatku ciep³a w miejscach szczególnie
wych³adzanych, wiêc i szczególnie nara¿onych na
oblodzenie
przy ochronie ruroci¹gów: ³atwoœæ monta¿u zalecamy u¿ycie samoprzylepnej taœmy
aluminiowej;
do ochrony wodoci¹gów preferujemy u¿ycie
(ESR-15), którego moc jest wystarczaj¹ca
w wiêkszoœci zastosowañ domowych.
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Przytaczane moce znamionowe odnosz¹ siê do przewodów suchych. Przewody mokre maj¹
zdecydowanie wiêksze mo¿liwoœci oddania ciep³a, wiêc ich moc mo¿e wzrosn¹æ nawet dwukrotnie.

Przyk³ady zamówieñ:
ESR – 15W 5/3 - przewód grzejny 15W/m d³. 5m, przewód zasilaj¹cy 3 m z wtyczk¹;
ESR – 30W 1,5/6 - przewód grzejny 30W/m d³. 1,5m, przewód zasilaj¹cy 6 m (bez wtyczki);
ESR – 30W 1,5/6 - jak wy¿ej lecz z wtyczk¹.
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