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Informacje ogólne
Przeznaczenie podræcznika
Niniejszy podræcznik przeznaczony jest dla systemów opartych na
samoregulujåcych przewodach grzejnych oraz przewodach
ograniczajåcych moc, produkcji Tyco Thermal Controls,
instalowanych tylko na izolowanych termicznie rurociågach i
zbiornikach.
W celu uzyskania informacji na temat innych aplikacji prosimy o
kontakt z przedstawicielem firmy Tyco Thermal Controls.
Samoregulujåce przewody grzejne BTV, QTVR, KTV i XTV

L
Sekcja
ch¬odniejsza

Sekcja
cieplejsza





N

Moc grzewcza przewodu zmienia siæ wraz z temperaturå. Je∂li
temperatura rurociågu ro∂nie to moc grzewcza przewodów maleje.
W wysokiej temperaturze, ∆aµcuchy polimerowe rozszerzajå siæ,
ograniczajåc liczbæ ∂cie†ek przewodnictwa, co powoduje
ograniczenie przep∆ywu prådu.
W niskiej temperaturze, liczba ∂cie†ek przewodnictwa ro∂nie,
powodujåc wzrost natæ†enia prådu p∆ynåcego pomiædzy †y∆ami
przewodzåcymi.
Przewody grzejne ograniczajåce moc VPL

Zimno Ciep∆o

®y¬a przewodnika

Punkt styku

Czæ∂ç ogrzewana

L
N
Nieaktywna Aktywna
strefa grzejna strefa grzejna

D¬ugo∂ç
strefy

Element grzejny

Wa†ne
Aby zachowaç gwarancjæ firmy Tyco Thermal Controls, muszå byç
przestrzegane wszystkie zalecenia zawarte w niniejszym
podræczniku, jak i w instrukcjach monta†owych dostarczanych z
poszczególnymi akcesoriami. Monta† musi odpowiadaç lokalnym
przepisom zwiåzanym z elektrycznymi systemami grzewczymi.
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Warunki bezpiecznego u†ytkowania: Nale†y zapoznaç siæ z certyfikatami
dla stref zagro†onych wybuchem.
BASEEFA
Nr Certyfikatu
BTV:

Oznaczenie

BAS98ATEX2338X

II 2 GD EExe II T6

QTVR: BAS98ATEX2337X

II 2 GD EExe II T4

KTV:

BAS98ATEX2335X

II 2 GD EExe II 226°C(T2)

XTV:

BAS98ATEX2336X

II 2 GD EExe II T3 and 240°C(T2)

VPL:

BAS00ATEX2163X

II 2 GD Ex es II T*
*zgodnie z projektem
PTB

Nr Certyfikatu
BTV:

Oznaczenie
II 2 G/D EEx e(m) II T6 IP66 T80°C

PTB 98 ATEX 1102 X

QTVR: PTB 98 ATEX 1103 X
KTV:

II 2 G/D EEx e(m) II T4 IP66 T130°C
II 2 G/D EEx e(m) II T4/T3/226°C(T2)

PTB 98 ATEX 1104 X

IP66 T130°C, T195°C, T226°C
XTV:

PTB 98 ATEX 1105 X

II 2 G/D EEx e(m) II T4/T3/250°C(T2)
IP66 T130°C, T195°C, T250°C

Napiæcie znamionowe
BASEEFA

BTV1, QTVR1, KTV1, XTV1, VPL1: 110V, 120V
BTV2, QTVR2, KTV2, XTV2, VPL2: 230V, 254V

PTB

BTV2, QTVR2, KTV2, XTV2: 230V, 254V
BTV

XTV-T3

XTV-T2

15 mm 15 mm
35 mm 50 mm

15 mm
50 mm

QTVR

KTV

VPL

Minimalny promieµ giæcia
przy 20°C
przy –60°C

15 mm
35 mm

25 mm 20 mm
50 mm 20 mm

Minimalna temp. monta†u

–60°C

–60°C

–60°C

–60°C

–60°C

–60°C

Maksymalna temp. utrzymania
(zasilanie w∆åczone)

65°C

110°C

120°C

120°C

150°C

Patrz
tabela
poni†ej

Maks. temp. oddzia∆ywania
(skumulowane 1000 godzin
oddzia∆ywania, zasilanie w∆åczone)

85°C

110°C

215°C

215°C

215°C

–

Maks. temp. oddzia∆ywania
(zasilanie wy∆åczone)

–

–

–

–

–

250°C

Klasa temperaturowa
zgodnie z
EN50 019, F.1.2
(*zgodnie z projektem)

T6

T4

T3

T2

T2

T*

Specyfikacja dla przewodów VPL1 & VPL2
Typ przewodu

110V

Typ przewodu

230V

5VPL1-CT

235°C

5VPL2-CT

230°C

254V
225°C

10VPL1-CT

215°C

10VPL2-CT

210°C

200°C

15VPL1-CT

190°C

15VPL2-CT

180°C

145°C

20VPL1-CT

150°C

20VPL2-CT

150°C

stosowanie
niedozwolone
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Uwaga!
Jak w przypadku ka†dego urzådzenia elektrycznego lub
instalacji pracujåcej pod napiæciem, uszkodzenie przewodów
grzejnych, osprzætu lub ich nieprawid∆owy monta†
dopuszczajåcy zawilgocenie lub zanieczyszczenie przewodów mo†e prowadziç do przewodzenia prådu, iskrzenia
lub powstania po†aru.
Nie wolno ∆åczyç †y∆ przewodzåcych w zakoµczeniach przewodów - prowadzi to do zwarcia w obwodzie.
Wszystkie zakoµczenia muszå byç uszczelnione zestawami
koµcowymi firmy Tyco Thermal Controls.
Aby uniknåç po†aru lub eksplozji w strefach zagro†onych
wybuchem, nale†y upewniç siæ, †e maksymalna temperatura
os∆ony przewodu grzejnego jest mniejsza od temperatury
samozap∆onu gazów znajdujåcych siæ w strefie instalacji. W
celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o sprawdzenie specyfikacji projektu.

2

Dobór przewodów grzejnych
Sprawdziç specyfikacjæ projektu dla ka†dego rurociågu lub
zbiornika pod kåtem prawid∆owo∂ci zastosowanych przewodów.
Nale†y odwo∆aç siæ do literatury firmy Tyco Thermal Controls oraz
oprogramowania TraceCalc w celu dobrania odpowiedniego przewodu grzejnego dla ka†dego ∂rodowiska pod wzglædem termicznym, chemicznym, elektrycznym i mechanicznym.

3

Monta† przewodów grzejnych

3.1

Przechowywanie przewodów grzejnych


Przewody przechowywaç w czystym i suchym miejscu.



Zakres temperatur: –40°C do +60°C.



Przewody grzejne chroniç przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3.2

Procedury wstæpne
Kontrola otrzymanych materia∆ów:


Sprawdziç specyfikacje projektowå przewodów grzejnych i porównaç zestawienie materia∆owe z otrzymanymi przewodami oraz
komponentami systemu w celu potwierdzenia, †e wszystkie
wymagane elementy zasta∆y dostarczone. Typ przewodu grzejnego jest wydrukowany na jego os∆onie zewnætrznej.
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Temperatura oddzia∆ywania nie mo†e przekraczaç warto∂ci
okre∂lonej w materia∆ach firmy Tyco Thermal Controls.
Przekroczenie tej temperatury mo†e pogorszyç charakterystykæ
przewodu grzejnego. Nale†y upewniç siæ, †e spodziewane temperatury znajdujå siæ w dopuszczalnym przedziale.



Sprawdziç, czy napiæcie znamionowe przewodu grzejnego
odpowiada dostæpnemu napiæciu z sieci.



Nie wolno pod∆åczaç zasilania do przewodu zwiniætego bådΩ te†
znajdujåcego siæ na szpuli.



Dokonaç przeglådu przewodów grzejnych i komponentów w celu
upewnienia siæ, †e w czasie transportu nie uleg∆y uszkodzeniu.
Dla przewodów grzejnych zalecane jest badanie rezystancji izolacji (patrz czæ∂ç 8) dla ka†dej szpuli dostarczonych przewodów.

Sprawdzenie rurociågu przeznaczonego do ogrzewania:


Rurociågi muszå byç po wszystkich próbach ci∂nieniowych i
ostatecznym malowaniu.



Dokonaç przeglådu rurociågów i wytrasowaç przebieg przewodów
grzejnych na rurociågach.



Porównaç stan rzeczywisty z projektem. W razie rozbie†no∂ci
nale†y skontaktowaç siæ z kierownikiem projektu.



Przeprowadziç wizualnå kontrolæ rurociågu, aby upewniç siæ, †e
na jego powierzchni nie wystæpujå zadziory, chropowate
powierzchnie, ostre krawædzie, itp., które mog∆yby uszkodziç
przewód grzejny. Je∂li takie wystæpujå, nale†y je wyg∆adziç,
pokryç foliå aluminiowå lub warstwå ta∂my na bazie z w∆ókna szklanego.

3.3

Postæpowanie z przewodami grzejnymi


Wskazówki postæpowania z przewodami grzejnymi:



Przed instalacjå przewodów grzejnych nale†y upewniç siæ, †e
malowane powierzchnie rurociågów så suche.






Podczas rozwijania przewodu nale†y unikaç:
kontaktu z ostrymi krawædziami,
nadmiernego napinania przewodów przy rozwijaniu,
zaplåtania siæ przewodów lub ich zgniecenia, chodzenia po przewodach, przeciæcia przewodów lub zgniecenia ich przez
narzædzia.
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Wskazówki przy rozwijaniu przewodów:


U†ywaç stojaka na szpule umo†liwiajåcego ∆atwe rozwijanie przewodów bez du†ych napræ†eµ.



Podczas monta†u przewód powinien byç napræ†any tylko na tyle,
†eby przylega∆ do rurociågu i nie zahacza∆ o podpory i
wyposa†enie.



Przestrzegaç d∆ugo∂ci przewodów przewidzianych w projekcie i
znakowaç odcinki przewodu (np. przy pomocy ta∂my monta†owej)
znajdujåcego siæ jeszcze na szpuli.



Dla wszystkich przy∆åczy elektrycznych, po∆åczeµ, rozga∆æzieµ i
uszczelnieµ nale†y pozostawiç odcinki odpowiedniej d∆ugo∂ci.
(Nale†y zapoznaç siæ z instrukcjami monta†u poszczególnych
komponentów.)



Nale†y przewidzieç dodatkowe d∆ugo∂ci przewodów dla
ko∆nierzy, podpór lub do nawijania spiralnego, je†eli jest
wymagane w specyfikacji projektu, lub odwo∆aç siæ do materia∆ów firmy Tyco Thermal Controls dotyczåcych zagadnieµ
projektowych.



Wszystkie koµcówki przewodów muszå byç zabezpieczone przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym lub innymi czynnikami, na które bædå nara†one przed
instalacjå akcesoriów.

3.4

Zalecenia dotyczåce mocowania przewodów grzejnych


Przewody grzejne mogå byç instalowane wzd∆u†nie, spiralnie lub
wielokrotnie wzd∆u†nie w zale†no∂ci od wymagaµ specyfikacji projektowej, materia∆ów firmy Tyco Thermal Controls lub programu
TraceCalc.



Przewodów grzejnych nie mo†na mocowaç opaskami metalowymi, izolacyjnymi ta∂mami winylowymi czy te† ta∂mami do
kana∆ów, które mogå doprowadziç do uszkodzenia przewodów.
Samoregulujåce przewody grzejne mogå byç wielokrotnie
krzy†owane.
Przewody grzejne ograniczajåce moc mogå byç krzy†owane tylko
jednokrotnie.




Tylko dla przewodów grzejnych VPL:
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Przewody grzejne mocowaç do rurociågów minimum dwoma
owiniæciami samoprzylepnej ta∂my na bazie w∆ókna szklanego
(patrz rysunek 1) lub specjalnymi kablowymi opaskami plastikowymi, co 300 mm lub czæ∂ciej, je∂li to konieczne.



Opaski kablowe z tworzywa sztucznego muszå wytrzymywaç
temperaturæ równå temperaturze, na jakå nara†ony jest ca∆y system grzewczy.



Podczas mocowania maksymalny promieµ giæcia przewodów
grzejnych nie mo†e zostaç przekroczony (patrz tabela na str. 2)
Przewody zginaç tylko w po∆o†eniu bocznym



3.4.1

Przewód grzejny zgina siæ bardzo trudno wzd∆u† swojej p∆askiej
czæ∂ci. Nie nale†y stosowaç tego typu zgiæç, gdy† mo†e
doprowadziç to do uszkodzenia przewodów grzejnych.

Uk∆adanie wzd∆u†ne


Przewody mocowaç wzd∆u† rurociågu chyba, †e projekt wymaga
po∆o†enia spiralnego. (patrz punkt 3.4.2).



Na rurach poziomych przewody nale†y uk∆adaç na dolnej çwiartce
rurociågu jako pokazano to na Rysunku 1, nie za∂ na spodzie
rury.



Aby uniknåç przegrzania, nale†y siæ upewniç, †e wszystkie komponenty sytemu znajdå siæ poza aktywnå strefå grzania przewodów ograniczajåcych moc. Przed ostatecznym monta†em
przewodu na rurze nale†y zapoznaç siæ z instrukcjami
monta†owymi poszczególnych elementów systemu i zaplanowaç
ich lokalizacjæ.
Aktywne strefy grzania powinny znajdowaç siæ tylko tam gdzie
grzanie jest konieczne np. na rurociågu.



Nale†y zapewniç izolacjæ termicznå i zabezpieczenie przed
warunkami atmosferycznymi zgodnie ze specyfikacjå.
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Rysunek 1
300
mm

Góra
Rurociåg

Ta∂ma na bazie
w¬økna szklanego
Zaci∂niæta na rurze

Izolacja
termiczna
(typowo)

45°
(nominalnie)

Ta∂my mocujåce firmy Tyco Thermal Controls:
GT-66

Samoprzylepna ta∂ma z w∆ókna szklanego. Ta∂ma do zastosowaµ ogólnych.

GS-54

Samoprzylepna ta∂ma z w∆ókna szklanego. Zalecana do
wykorzystania na powierzchniach ze stali nierdzewnej i
miedziowo-niklowych oraz do zastosowaµ w aplikacjach
wysokotemperaturowych.

Rysunek 2

ATE-180

Samoprzylepna ta∂ma aluminiowa. Stosowaç tylko w przypadku, gdy wymaga tego projekt. ATE-180 poprawia
oddawanie ciep∆a przez przewód grzejny i zwiæksza jego moc.
Przewód grzejny mocowaç do rury jak pokazano na
Rysunku 2.

3.4.2.

Uk∆adanie spiralne


Alternatywna metoda u∆o†enia przewodu spiralnie pokazana jest
na Rysunku 2a i 2b.



Spiralne po∆o†enie przewodów grzejnych na rurociågu stosowane
jest tylko wtedy, gdy projekt tego wymaga.
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Aby uniknåç przegrzania, nale†y siæ upewniç, †e wszystkie komponenty sytemu znajdå siæ poza aktywnå strefå grzania przewodów ograniczajåcych moc. Przed ostatecznym monta†em
przewodu na rurze nale†y zapoznaç siæ z instrukcjami
monta†owymi poszczególnych elementów systemu i zaplanowaç
ich lokalizacjæ.
Aktywne strefy grzania powinny znajdowaç siæ tylko tam gdzie
grzanie jest konieczne np. na rurociågu.
Tabela skoku spirali (mm)
NB
NPS
Wspó∆czynnik spiralno∂ci (cale) metry przewodu na metr rury
(mm)
1.3
1.4
1.1
1.2
140
110
25
1
250
170
170
140
32
11/4
310
210
190
160
40
11/2
350
240
300
240
200
50
2
430
65
21/2
520
360
290
240
80
3
630
430
350
290
90
31/2
720
490
390
330
100
4
800
560
440
370
550
460
125
5
990
680
650
550
150
6
1180
810
840
710
200
8
1520 1050

1.5
100
130
140
180
210
260
290
330
400
480
620

Przyk∆ad: Dla rury o NB 80 mm (3” NPS) wymagajåcej 1,3 metra
przewodu grzejnego na metr rury, skok wynosi 350 mm.
Rysunek 2a

D¬ugo∂ç rury
Rura

Ta∂ma z w¬økna
szklanego
Skok
Przewød
grzejny

Mocowanie
przewodu do
rurociågu przed
uk∆adaniem
spiralnym

D¬ugo∂ç
przewodu
grzejnego

Zawijaç koµce
w przeciwnym
kierunku

Mocowanie przy pomocy
ta∂my po spiralnym
u¬o†eniu przewodu

D∆ugo∂ç przewodu grzejnego = d∆ugo∂ç rury x wspó∆czynnik spiralno∂ci
W celu ustalenia skoku spirali nale†y odnie∂ç siæ do specyfikacji
projektu.
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Krok 1

Pierwszå pætlæ wykonaç jak pokazano na rysunku

Krok 2

Chwyciç pætlæ i owinåç wokó∆ rury

Krok 3

Rozmie∂ciç równomiernie i przymocowaç do rury.
Za∆o†yç izolacjæ termicznå i zabezpieczyç przed warunkami
atmosferycznymi zgodnie ze specyfikacjå.

Rysunek 2b

Przewød grzejny

Skok

Ta∂ma na bazie
w¬økna szklanego
Rura

W celu ustalenia skoku spirali nale†y odnie∂ç siæ do specyfikacji
projektu.
Oznaczyç na rurze skok spirali lub stosowaç przymiar okre∂lonej
d∆ugo∂ci.
Przewód grzejny mocowaç wraz z postæpem instalacji.
Za∆o†yç izolacjæ termicznå i zabezpieczyç przed czynnikami
atmosferycznymi zgodnie ze specyfikacjå.
3.5

Ciæcie przewodu grzejnego



3.6

Przewód grzejny przyciåç na †ådanå d∆ugo∂ç po jego przymocowaniu do rury. Przed obciæciem przewodu, upewnij siæ, †e
pozostawiono zapasy przewodu zgodnie z punktami 3.3 i 3.6.
Przewody grzejne Raychem mo†na ciåç do odpowiedniej d∆ugo∂ci
bez ingerencji w zmianæ mocy grzewczej na metr przewodu.
Typowe szczegó∆y monta†owe



Typowe szczegó∆y instalacyjne dotyczåce mocowania przewodów
grzejnych na armaturze pokazano poni†ej.
Uwagi ogólne:



W celu zapewnienia ∆atwej konserwacji, mocowanie przewodów
na armaturze nale†y przeprowadziç wed∆ug przedstawionych
wskazówek.



Nale†y odwo∆aç siæ do specyfikacji projektu, materia∆ów firmy
Tyco Thermal Controls lub programu TraceCalc Pro dotyczåcych
ilo∂ci przewodów grzejnych przewidzianych dla armatury i podpór.



Przestrzegaç zaleceµ dotyczåcych ciæcia i zakaµczania przewodów grzejnych. Zalecenia te znajdujå siæ w instrukcjach
monta†owych poszczególnych komponentów.
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3.6.1

Zawory

Rysunek 3
Rura

Zawør

Przewød grzejny

Ta∂ma na bazie w¬økna szklanego
Rysunek przedstawia ogølny sposøb
monta†u.
Konfiguracja przewodu grzejnego b∑dzie
rø†niç si∑ w zakresie rø†nych kszta∆tøw
zaworøw i d¬ugo∂ci przewodøw.



Nale†y odnie∂ç siæ do specyfikacji projektu w celu uzyskania
informacji o dodatkowych d∆ugo∂ciach przewodu grzejnego.



Przewód przymocowaç za pomocå samoprzylepnej ta∂my na
bazie w∆ókna szklanego.



Za∆o†yç izolacjæ termicznå i zabezpieczyç przed czynnikami
atmosferycznymi zgodnie ze specyfikacjå (∆åcznie z trzpieniem
zaworu).

3.6.2

Kolanka i ∆uki

Rysunek 4

Rura

Ta∂ma na bazie
w¬økna szklanego
Przewød grzejny

Izolacja termiczna
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Przewód grzejny przymocowaç do zewnætrznego (d∆ugiego) ∆uku
kolanka.



Przymocowaç samoprzylepnå ta∂må na bazie w∆ókna szklanego.



Za∆o†yç izolacjæ termicznå i zabezpieczyç przed czynnikami
atmosferycznymi zgodnie ze specyfikacjå.

3.6.3

Ko∆nierze
Ta∂ma na bazie
Rura w¬økna szklanego

Rysunek 5

Przewød grzejny



Dodatkowa d∆ugo∂ç przewodu grzejnego odpowiada 2-3 ∂rednicom rury (typowo).



Przymocowaç samoprzylepnå ta∂må na bazie w∆ókna szklanego.



Za∆o†yç izolacjæ termicznå i zabezpieczyç przed warunkami
atmosferycznymi zgodnie ze specyfikacjå.

3.6.4

Zawiesia
Zawiesia

Rysunek 6
Uszczelnienie

Zabezpieczenie
przed czynnikami
atmosferycznymi
Izolacja termiczna
Rura
Przewød grzejny
Zawiesia
Uszczelnienie

Ta∂ma na bazie w¬økna szklanego

Przewød grzejny
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Nie zaciskaç zawiesiami przewodu grzejnego. Przewód musi byç
prowadzony ponad zawiesiem.



Dla zawiesi prætowych i p∆askownikowych nie så wymagane
†adne dodatkowe d∆ugo∂ci przewodu grzejnego chyba, †e specyfikacja projektu stanowi inaczej - wtedy nale†y zastosowaç
d∆ugo∂ç zalecanå w specyfikacji.



Przewód grzejny przymocowaç ta∂må samoprzylepnå na bazie
w∆ókna szklanego.



Za∆o†yç izolacjæ termicznå i zabezpieczyç przed czynnikami
atmosferycznymi zgodnie ze specyfikacjå.

3.6.5

Podpory

Rysunek 7

Widok z boku

Ta∂ma na bazie
w¬økna szklanego

Podpora

Rura

Widow z do¬u

Przewød grzejny

Rura



Nale†y odnie∂ç siæ do specyfikacji projektu w celu uzyskania
informacji o dodatkowych d∆ugo∂ciach przewodu grzejnego.



Przewód grzejny przymocowaç samoprzylepnå ta∂må na bazie
w∆ókna szklanego.



Za∆o†yç izolacjæ termicznå i zabezpieczyç przed czynnikami
atmosferycznymi zgodnie ze specyfikacjå.
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4

Monta† akcesoriøw
Uwagi ogólne:
Wymagane akcesoria wybraç na podstawie Katalogu
Technicznego Tyco Thermal Controls lub przy u†yciu programu
TraceCalc.
Zestawy akcesoriów Raychem (takie jak skrzynki przy∆åczeniowe,
zestawy po∆åczeniowe i zestawy koµcowe) muszå byç stosowane
zgodnie z normami i wymaganiami jednostek certyfikujåcych.
Nale†y przestrzegaç instrukcji instalacyjnych zawartych w zestawie, ∆åcznie ze wskazówkami dotyczåcymi przygotowania †y∆
przewodów grzejnych do pod∆åczenia. Przed monta†em nale†y
skorzystaç z wytycznych przedstawionych w instrukcjach w celu
upewnienia siæ, †e zastosowany zestaw jest odpowiedni dla przewodu grzejnego i ∂rodowiska jego monta†u.



4.1

Przewody grzejne samoregulujåce oraz przewody ograniczajåce
moc så przewodami o równoleg∆ej budowie. W †adnym wypadku
nie wolno skræcaç ze sobå koµcówek przewodu, gdy† spowoduje
to zwarcie.
Wymagane komponenty



Aby zainstalowaç jakikolwiek element obwodu grzejnego nale†y
zapoznaç siæ z instrukcjå jego monta†u.



Komponenty wymagane dla obwodu przewodu grzejnego:
zestaw zasilajåcy i wej∂cie pod izolacjæ,
zestaw zakoµczeniowy.



Stosownie do potrzeb:
zestaw po∆åczeniowy;
zestaw rozga∆æΩny (trójnik): skrzynka przy∆åczeniowa, trzy
zestawy przy∆åczeniowe i trzy zestawy wej∂cia pod izolacjæ;
akcesoria (obejmy rurowe, ta∂my mocujåce, wsporniki, etykiety
itp.)
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4.2

Typowy system

Rysunek 8a: Typowy system modularny
Monta† na∂cienny
IEK-25-04
Zestaw wej∂cia pod
izolacj™
Zawør
JBU-100
Uniwersalna skrzynka
przy¬åczeniowa
C25-100
Zestaw przy¬åczeniowy
zimmy

SB-100

Przewød grzejny

JBU-100
Zestaw
po¬åczeniowy

Izolacja termiczna

Ta∂ma na bazie
w¬økna szklanego

Przewød grzejny

Wej∂cie pod izolacj∑
SB-101
Zestaw zakoµczeniowy
Termostat

Interex Katowice ul. Strzelców Bytomskich 8 40-310 Katowice Tel 32 2039241 Fax 32 7900785 www.interexkatowice.pl www.interex.strefa.pl
E-mail: interexkatowice@gmail.com / Szybki kontakt w sprawach technicznych: tel. 602551555

14

15

Rysunek 8b
E-100-L
Zestaw zakoµczeniowy
zimny z sygnalizacjå pracy

JBM-100
Zintegrowany zestaw
zasilajåco-przy¬åczeniowy
dla trzech obwodøw
E-100
Zestaw
zakoµczeniowy
zimny

T-100
Zintegrowany zestaw
rozga∆æΩny dla trzech
obwodøw

S-150
P¬askoprofilowy
zestaw
po¬åczeniowy

JBS-100
Zintegrowany zestaw
zasilajåco-przy¬åczeniowy
dla jednego obwodu
(z modu∆em ∂wietlnym)

E-150
P¬askoprofilowy zestaw
koµcowy zimny
®

C-150
P∆askoprofilowy zestaw
zasilajåcy

IEK-25-04
Zestaw wej∂cia pod izolacj∑
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17

4.3

Wskazówki dotyczåce monta†u akcesoriów


O ile to mo†liwe, na poziomych odcinkach rurociågu skrzynki
przy∆åczeniowe umieszczaç pod rurå.



Do skrzynek powinien byç zapewniony ∆atwy dostæp, ale
równocze∂nie nie powinny byç one nara†one na uszkodzenia
mechaniczne.



Skrzynki przy∆åczeniowe nale†y zamontowaç tak, †eby d∆awiki
przewodu zasilajåcego i przewodów grzejnych nie wychodzi∆y ku
górze.



Tam gdzie dostæp do skrzynek przy∆åczeniowych nie jest ju†
konieczny, powinny byç zainstalowane pokrywy zamykajåce.



Nale†y upewniç siæ, czy za∂lepki skrzynki przy∆åczeniowej så
odpowiednie do okre∂lonej aplikacji oraz czy zosta∆y dokræcone
solidnie.



Przewód grzejny na odcinku pomiædzy skrzynkå przy∆åczeniowå,
a wej∂ciem pod izolacjæ nale†y prowadziç w sposób minimalizujåcy mo†liwo∂ç uszkodzenia mechanicznego.



Nie nale†y napræ†aç przewodu grzejnego w miejscu
wej∂cia/wyj∂cia skrzynek przy∆åczeniowych i wej∂ç pod izolacjæ.



Nale†y upewniç siæ, †e przewód grzejny jest zamocowany nad
obejmami rurowymi, stosowanymi do monta†u wsporników
skrzynek przy∆åczeniowych.



Wszystkie elementy p∆asko-profilowe (np. termokurczliwe zestawy
zakoµczeniowe) muszå byç zamocowane przy pomocy samoprzylepnej ta∂my na bazie w∆ókna szklanego.

5

Termostaty


W aplikacjach wra†liwych temperaturowo, regulacja termostatyczna mo†e byç niezbædna. Je∂li temperatura maksymalna jest czynnikiem ograniczajåcym, proszæ skontaktowaç siæ z przedstawicielem firmy Tyco Thermal Controls w celu uzyskania pomocy
projektowej.



Nale†y przestrzegaç instrukcji monta†owych dostarczonych z termostatem. U†yj w∆a∂ciwego schematu elektrycznego dla uk∆adu
przewodów grzejnych i wybranego sposobu sterowania.
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6

Izolacja termiczna i oznaczenia

6.1

Kontrola wstæpna


Nale†y wzrokowo skontrolowaç przewód grzejny i komponenty w
celu upewnienia siæ, †e instalacja wykonana jest prawid∆owo i nie
ma uszkodzeµ. (Je∂li instalacja zosta∆a uszkodzona nale†y
zapoznaç siæ z rozdzia∆em 10.)



Zalecane jest przeprowadzenie pomiarów rezystancji izolacji
(zgodnie z rozdzia∆em 8) przed pokryciem rurociågu izolacjå termicznå.

6.2

Wskazówki przy monta†u izolacji


Zachowanie prawid∆owej temperatury utrzymania jest mo†liwe
tylko przy prawid∆owo zainstalowanej i suchej izolacji termicznej.



Izolacjæ termicznå po∆o†yç i zabezpieczyç przed warunkami
atmosferycznymi zgodnie ze specyfikacjå.



Porównaç typ i grubo∂ç izolacji ze specyfikacjå projektowå.



W celu minimalizacji potencjalnych uszkodzeµ przewodów grzejnych, nale†y przeprowadziç izolacjæ jak najszybciej po u∆o†eniu
przewodów.



Sprawdziç, czy ca∆y rurociåg, ∆åcznie z armaturå, przej∂ciami
przez ∂ciany i innymi fragmentami, zosta∆ w pe∆ni pokryty izolacjå.



Upewniç siæ, †e przewód grzejny nie zosta∆ zniszczony podczas
instalacji os∆on izolacji termicznej na przyk∆ad przez wiert∆a, ∂ruby
samozaciskowe i ostre krawædzie os∆on.



Sprawdziç, czy wszystkie zestawy wej∂cia pod izolacjæ zosta∆y
prawid∆owo umocowane i uszczelnione.



Upewniç siæ, †e wszystkie miejsca, w których trzpienie zaworów,
wsporniki, kapilary termostatów itp. wychodzåce z os∆on izolacji,
så odpowiednio uszczelnione.
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6.3

Oznaczenia



Dla przewodów grzejnych ograniczajåcych moc nale†y zainstalowaç naklejki ostrzegawcze: LAB-I-35 tak jak zosta∆o to
pokazane (typowo) na rysunku 9a i 9b

Rysunek 9a
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Rysunek 9b

LAB-I-35



Umie∂ciç naklejki ostrzegawcze "Raychem – Ogrzewane
Elektrycznie" wzd∆u† rurociågu w odpowiednich odstæpach (zalecane, co 3 metry) w widocznych miejscach naprzemiennie po obu
stronach rury.



Zaleca siæ zaznaczyç na zewnåtrz warstwy izolacyjnej lokalizacjæ
komponentów przewodów grzejnych.
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7
7.1

Zasilanie i zabezpieczenia
elektryczne
Zabezpieczenie prådowe / nadmiarowe
Urzådzenia zabezpieczajåce przed przeciå†eniem powinny byç
zgodne ze specyfikacjå projektowå lub stosownymi materia∆ami
firmy Tyco Thermal Controls. Je∂li stosowane så urzådzenia inne
od zalecanych przez powy†sze Ωród∆a, nale†y skontaktowaç siæ z
przedstawicielem firmy Tyco Thermal Controls w celu uzyskania
informacji na temat po†ådanych prådów znamionowych.

7.2

Zabezpieczenie ró†nicowoprådowe
Firma Tyco Thermal Controls zaleca stosowanie wy∆åczników
ró†nicowoprådowych 30 mA dla zapewnienia maksymalnego
poziomu bezpieczeµstwa i ochrony. Aczkolwiek, w szczególnych
przypadkach, mo†liwe jest zastosowanie, wy∆åczników
ró†nicowoprådowych maksymalnie 300 mA.
W przypadku monta†u przewodów grzejnych w strefach
zagro†onych wybuchem stosowanie wy∆åczników ró†nicowoprådowych jest warunkiem dopuszczenia przewodów do ich
stosowania.

8
8.2

Pomiary przewodøw grzejnych
Zalecenia
Firma Tyco Thermal Controls zaleca przeprowadzenie pomiaru
rezystancji izolacji:
Przed monta†em przewodów grzejnych;
Przed monta†em izolacji termicznej;
Przed wstæpnym uruchomieniem;
Jako czæ∂ç okresowej obs∆ugi konserwacyjnej (patrz rozdzia∆ 9.2)

8.2

Metoda badaµ
Po zakoµczeniu monta†u przewodów grzejnych, nale†y sprawdziç (patrz rysunek 10) rezystancjæ izolacji pomiædzy †y∆ami przewodzåcymi i oplotem ochronnym przy pomocy miernika z
u†yciem napiæcia 2500 VDC. Minimalna warto∂ç rezystancji
powinna wynosiç 10 MΩ niezale†nie od d∆ugo∂ci przewodu grzejnego. Monter powinien zapisaç odczytane warto∂ci dla ka†dego
obwodu na arkuszu kontrolnym. (patrz strona 26)
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Rysunek 10
Pomiar rezystancji izolacji pomi∑dzy †y¬ami przewodzåcymi a
oplotem ochonnym.

9

Eksploatacja, konserwacja i naprawa
rurociågøw

9.1

Eksploatacja przewodów grzejnych




9.2

Temperatura, na którå nara†one så przewody grzejne, nie
mo†e przekraczaç warto∂ci okre∂lonej w materia∆ach firmy
Tyco Thermal Controls. Przekroczenie takiego ograniczenia
mo†e skróciç †ywotno∂ç przewodu lub trwale go uszkodziç.

10


Nie nale†y naprawiaç uszkodzonego przewodu grzejnego.
Nale†y usunåç ca∆å zniszczonå czæ∂ç przewodu i przy wykorzystaniu zestawów po∆åczeniowych Raychem uzupe∆niç do
odpowiedniej d∆ugo∂ci.



Uszkodzony przewód nale†y niezw∆ocznie wymieniç.
Uszkodzenia u∆atwiajåce wnikanie wilgoci lub zanieczyszczeµ do
wnætrza przewodu grzejnego, mogå spowodowaç iskrzenie i
stanowiå potencjalne Ωród∆o po†aru.



Przewód grzejny nara†ony na kontakt z ogniem lub p∆omieniem
mo†e stanowiç wtórne, potencjalne Ωród∆o po†arów w przypadku
jego zasilenia.
Niezw∆ocznie nale†y wy∆åczyç z eksploatacji taki przewód i
wymieniç go przed ponownym w∆åczeniem do pracy.

W celu utrzymania odpowiedniej temperatury, izolacja rury musi
byç kompletna i sucha.
Przeglåd i konserwacja
Kontrola wizualna: nieos∆oniæte przewody grzejne i izolacja rur
powinny byç okresowo sprawdzane w celu upewnienia siæ, †e nie
ma mechanicznych uszkodzeµ.





9.3

Pomiary rezystancji izolacji: system powinien byç testowany regularnie. Kiedy pomiar rezystancji dokonywany jest od strony
g∆ównego panelu zasilajåcego, zaleca siæ wykonanie pomiaru
pomiædzy przewodami L/N (∆åcznie) a przewodem PE. Systemy
ochrony przed zamarzaniem powinny byç kontrolowane przed
miesiåcami zimowymi, co rok (patrz rozdzia∆ 8). Systemy utrzymania temperatury nale†y sprawdzaç, co najmniej dwa razy w roku.
Badania zabezpieczeµ elektrycznych i systemów kontroli temperatury nale†y przeprowadzaç w regularnych odstæpach czasu.

Uszkodzenia przewodu grzejnego

11

Rozwiåzywanie problemów
Nale†y odwo∆aç siæ do wytycznych na stronach 28 - 31. Je∂li
problem powtarza siæ mimo realizacji zalecanych procedur
naprawczych, nale†y skontaktowaç siæ niezw∆ocznie z przedstawicielem firmy Tyco Thermal Controls.

Zamieszczony na kolejnych stronach Arkusz Przeglådów i
Konserwacji nale†y wype∆niaç podczas przerw konserwacyjnych
dla ka†dego obwodu sk∆adajåcego siæ na system.
Naprawa i konserwacja systemów na rurociågach



Od∆åczyç od zasilania obwód grzejny.



Chroniç przewody grzejne i ich obwody przed uszkodzeniem
mechanicznym i termicznym podczas prac zwiåzanych z naprawå
rurociågu.



Sprawdziç instalacjæ przewodów grzejnych po zakoµczonej
naprawie rurociågu i przywróciç oryginalnå izolacjæ termicznå
zgodnie z zaleceniami z rozdzia∆u 6. Nale†y upewniç siæ, †e systemy zabezpieczenia elektrycznego dzia∆ajå prawid∆owo.
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23

24

26

Skrzynka
Koµcówki
przy∆åczenia
Podpis
Data
Podpis
Data

Napiæcie znamionowe obwodu

Izolacja termiczna kompletna i szczelna
Lokalizacja systemu grzewczego
oznaczona na os∆onach izolacji
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Podpis
Data

Podpis
Data
Odczyt
Podpis
Data
Skrzynka nr
Koµcówki
przy∆åczenia
Podpis
Data
Podpis
Data

W systemie przy∆åczeniowym:
D∆awiki przewodów grzejnych i
zasilajåcych så dokræcone
Zaciski przy∆åczeniowe dokræcone
Pod∆åczenie uziemienia dokræcone
Izolacja w dobrym stanie
Termostaty odpowiednio ustawione
a kapilary zabezpieczone
Badanie rezystancji izolacji przewodu
grzejnego (pominåç termostat,
je∂li zosta∆ zastosowany)
Napiæcie znamionowe obwodu

Wszystkie skrzynki i termostaty
så prawid∆owo zamkniæte
Lokalizacja systemu grzewczego
oznaczona na os∆onach izolacji

Uwagi i komentarze:

Podpis
Data

Brak oznak przegrzania,
zawilgocenia, korozji itd.

Kontrole:

miesiåc:

ARKUSZ PRZEGLÅDÓW I KONSERWACJI

Odczyt
Podpis
Data

Badanie rezystancji izolacji przewodu
grzejnego po monta†u izolacji termicznej
rurociågu (pominåç termostat, je∂li zosta∆
zastosowany)

Uwagi i komentarze:

Odczyt
Podpis
Data

Badanie rezystancji izolacji przewodu
grzejnego przed monta†em izolacji
termicznej rurociågu (pominåç termostat,
je∂li zosta∆ zastosowany)

Nr schematu

Nr wy∆åcznika nadmiarowego

Kontrola instalacji nr:

ARKUSZ KONTROLI INSTALACJI W CZASIE MONTA®U
NU
OBW MER
ODU
:
NU
OBW MER
ODU
:

25
rok:

Wytyczne w zakresie usuwania uszkodzeµ
A

Objaw: Wy∆åcznik nadmiarowy wy∆åcza siæ lub ulega
uszkodzeniu
Dzia∆ania naprawcze:

Prawdopodobne przyczyny:
1

Zwarcie elektryczne w:
a uszkodzonym przewodzie grzejnym
b uszkodzonych po∆åczeniach lub rozga∆æzieniach
c zakoµczeniach przewodu
d elementach przy∆åczeniowych

1

ZnaleΩç przyczynæ i zastosowaç ∂rodki zaradcze (patrz, uwaga 1)

2

Zbyt d∆ugi obwód

2

Zmieniç d∆ugo∂ç obwodu lub ponownie zaprojektowaç obwody zgodnie z
informacjami zawartymi w katalogu technicznym. (Je∂li wymagany jest
wy∆åcznik o wiækszym prådzie znamionowym upewniç siæ, †e przewody
zasilajåce majå odpowiednie przekroje).

3

Rozruch poni†ej temperatury obliczeniowej okre∂lonej na etapie
projektowania

3

a Zaprojektowaç system ponownie z ni†szymi temperaturami rozruchu.
b Wstæpnie ogrzewaç ruræ z innego Ωród∆a ciep∆a, aby osiågnåç temperatury
podane w kartach katalogowych przewodów.
c Stopniowo zasilaç czæ∂ci obwodu, np. w okre∂lonej kolejno∂ci

4

Wadliwie zabezpieczenie nadmiarowe

4

Wymieniç

B

Objaw: Wy∆åcznik ró†nicowoprådowy RCD wy∆åcza siæ
Prawdopodobne przyczyny:

Dzia∆ania naprawcze:

1

Zwarcie elektryczne w:
a uszkodzonym przewodzie grzejnym
b uszkodzonych po∆åczeniach lub rozga∆æzieniach
c zakoµczeniach przewodu
d elementach przy∆åczeniowych

1

ZnaleΩç przyczynæ i zastosowaç ∂rodki zaradcze (patrz, uwaga 1)

2

Nadmierne zawilgocenie w:
a skrzynkach przy∆åczeniowych
b po∆åczeniach i rozga∆æzieniach
c zakoµczeniach przewodu

2

Wysuszyç i niezw∆ocznie uszczelniç lub zainstalowaç ponownie.
Przeprowadziç badanie rezystancji izolacji (minimum 10 MΩ)

3

Znaczny up∆yw prådu spowodowany nadmiernå d∆ugo∂ciå kabli
zasilajåcych i przewodów grzejnych

3

Zaprojektowaç ponownie zgodnie z informacjami zawartymi w katalogu
technicznym

4

Zak∆ócenia sieci zasilajåcej

4

Zaprojektowaç ponownie system zasilania elektrycznego, wytyczne
dostæpne w firmie Tyco Thermal Controls

5

Wadliwy RCD

5

Wymieniç
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C

Objaw: Brak zasilania elektrycznego
Dzia∆ania naprawcze:

Prawdopodobne przyczyny:

1

Spadek napiæcia spowodowany:
a Zadzia∆aniem wy∆åczników nadmiarowych lub zabezpieczeµ
ró†nicowoprådowych
b LuΩnymi koµcówkami w zaciskach skrzynki przy∆åczeniowej
c Utratå ciåg∆o∂ci przewodu zasilajåcego (np. przerwany obwód
w wyniku uszkodzenia)

1

Przywróciç napiæcie zasilania:
a Postæpujåc zgodnie z punktami A i B (strona 31)
b Dokræciç luΩne koµcówki zacisków
Uwaga: Je∂li mia∆o miejsce nadmierne nagrzanie spowodowane
wysokå rezystancjå wymieniç zaciski lub tulejki.
c Zlokalizowaç uszkodzenia i naprawiç je

2

Termostat kontrolny jest pod∆åczony w pozycji normalnie otwartej

2

Ponownie pod∆åczyç do pozycji normalnie zamkniætej

3

Po∆åczenie o wysokiej rezystancji w:
a Zaciskach skrzynki przy∆åczeniowej
b Po∆åczeniach i rozga∆æzieniach

3

Zlokalizowaç i usunåç usterki poprzez:
a Dokræcenie luΩnych po∆åczeµ
b Naprawæ
Uwaga: Je∂li mia∆o miejsce przegrzanie spowodowane wysokå
rezystancjå wymieniç zaciski lub tulejki.

D

Objaw: Niska temperatura rury
Dzia∆ania naprawcze:

Prawdopodobne przyczyny:

1

Mokra izolacja termiczna

1

Usunåç izolacjæ i wymieniç na suchå zgodnå ze specyfikacjå
oraz zapewniç kompletne zabezpieczenie przed czynnikami
atmosferycznymi (os∆ona zewnætrzna)

2

B∆åd projektowy

2

a Sprawdziç warunki projektowe u kompetentnych osób
b Zaprojektowaç ponownie zgodnie z wytycznymi firmy
Tyco Thermal Controls

3

B∆ædne ustawienia lub dzia∆anie systemów kontroli, np.
termostatów

3

Naprawiç lub przywróciç odpowiednie nastawy

4

Przewód grzejny by∆ nara†ony na temperatury oddzia∆ywania
spoza dopuszczalnego zakresu.

4

Wymieniç przewód

Uwagi:
Tok postæpowania przy usuwaniu usterek:
1 Skontrolowaç wizualnie pod kåtem poprawno∂ci monta†u przy∆åczenia
zasilania, zestawy po∆åczeniowe i zakoµczeniowe.
2 Poszukaç oznak uszkodzenia:
a) na zaworach, pompach, ko∆nierzach i podporach
b) w miejscach, gdzie przeprowadzano prace konserwacyjne i naprawcze.
3 Przeszukaç wzd∆u† rury miejsca zgniecionej lub uszkodzonej izolacji termicznej i jej os∆ony.

4 Je∂li po realizacji punktów 1, 2 i 3 usterka nie zosta∆a zlokalizowana, wtedy
nale†y:
a) skontaktowaç siæ z firmå Tyco Thermal Controls w celu uzyskania dalszej
pomocy.
b) tam gdzie lokalne praktyki i warunki na to pozwalajå (np. poza strefami
zagro†onymi wybuchem), odizolowaç jednå czæ∂ç przewodu od drugiej przecinajåc go w po∆owie i wykonaç pomiary (np. rezystancji izolacji) obydwu odcinków
przewodu a† do momentu znalezienia uszkodzenia.
Usunåç izolacje i ods∆oniç uszkodzenie.
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