JAKOSC POTWIERDZONA DOSWIADCZENIEM

STEROWANIE OGRZEWANIEM RUR SPUSTOWYCH - RYNIEN - KORYT DACHOWYCH
Model

Kontroler temperatury i wilgoci

Nr katalogowy

EMDR 10

Czujnik temperatury VIA-DU-A10 w komplecie
Czujnik wilgotności HARD 45 w komplecie

449554-000

Cena brutto PLN

2076,55

Regulator elektroniczny EMDR 10 został specjalnie zaprojektowany do kontroli pracy systemu ogrzewania rynien, rur spustowych,
koryt dachowych. W zależności od panującej na zewnątrz temperatury oraz poziomu wilgotności w rynnie EMDR 10 załącza
przewody grzejne, umożliwiając swobodne odprowadzenie wody powstającej na skutek rozpuszczania sie śniegu.
•Sposób regulacji przyjazny dla użytkownika.
•Bezobsługowa, pewna i energooszczedna eksploatacja.
•Do montażu na szynie, szerokość 6 jednostek podziału.
Zasada działania: regulator wyposażony jest w dwa czujniki: temperatury i wilgotności. Zawsze pierwsza sprawdzana jest
temperatura i po otrzymaniu informacji że temperatura zewnętrzna jest niższa od ustawionej np 2stC, regulator zaczyna kontrolować
wilgotność i dopiero po wykryciu opadu śniegu, marznącej mżawki regulator załącza system przeciwoblodzeniowy.
System przeciwoblodzeniowy zostanie wyłaczony w przypadku ustania opadów lub wzrostu temperatury zewnętrznej.
Maksymalne obciążenie - 10A ( lub sterowanie poprzez stycznik )

Model

EM50-1

Kontroler temperatury i wilgoci
Czujnik wilgotności itemperaturyw komplecie

Nr katalogowy

231523

Cena brutto PLN

1776.20

Regulator elektroniczny EM został specjalnie zaprojektowany do kontroli pracy systemu ogrzewania rynien, rur spustowych,
koryt dachowych. W zależności od panującej na zewnątrz temperatury oraz poziomu wilgotności w rynnie EM załącza
przewody grzejne, umożliwiając swobodne odprowadzenie wody powstającej na skutek rozpuszczania sie śniegu.
•Sposób regulacji przyjazny dla użytkownika.
•Bezobsługowa, pewna i energooszczedna eksploatacja.
•Do montażu na szynie, szerokość 3 jednostek podziału.
Zasada działania: regulator wyposażony jest w czujnik: temperatury i wilgotności. Zawsze pierwsza sprawdzana jest
temperatura i po otrzymaniu informacji że temperatura zewnętrzna jest niższa od ustawionej np 2stC, regulator zaczyna kontrolować
wilgotność i dopiero po wykryciu opadu śniegu, marznącej mżawki regulator załącza system przeciwoblodzeniowy.
System przeciwoblodzeniowy zostanie wyłaczony w przypadku ustania opadów lub wzrostu temperatury zewnętrznej.
Maksymalne obciążenie - 10A ( lub sterowanie poprzez stycznik )

Model
ATE 30 T

Kontroler temperatury
Czujnik temperatury w komplecie

Nr katalogowy
184 913

Cena brutto PLN
846,07

Regulator temperatury w wyświetlaczem.
Steruje systemem przeciwoblodzeniowym na podstawie odczutu temperatury.
Odczyt aktualnej temperatury oraz zadanej.
Zasada działania: regulator ATE 30 T załączy system przeciwoblodzeniowy w przypadku spadku temperatury zewnętrzej
poniżej temp. nastawionej np 2st.C i wyłaczy system przy wzroście temperatury zewnętrznej powyżej 2stC.
Maksymalne obciążenie - 6A ( lub sterowanie poprzez stycznik )

Model
ATE 50

Kontroler temperatury
Czujnik temperatury w komplecie

Nr katalogowy
231532

Cena brutto PLN
299,00

Regulator temperatury w wyświetlaczem.
Steruje systemem przeciwoblodzeniowym na podstawie odczutu temperatury.
Odczyt aktualnej temperatury oraz zadanej.
Zasada działania: regulator ATE 50 załączy system przeciwoblodzeniowy w przypadku spadku temperatury zewnętrzej
poniżej temp. nastawionej np 2st.C i wyłaczy system przy wzroście temperatury zewnętrznej powyżej 2stC.
Maksymalne obciążenie - 6A ( lub sterowanie poprzez stycznik )

Model
HTS-D

Kontroler temperatury

Nr katalogowy

Czujnik temperatury wbudowany w regulator HTS-D

C71431-007

Cena brutto PLN
610,20

Regulator temperatury do montażu na zewnątrz budynków. Podłączenie zasilania przez dławik M 25 oraz dwóch przewodów
grzewczych przez dławiki M 20. Regulator należy montować na elewacji zewnętrznej w miejscu zacienionym.
Zasada działania: regulator HTS-D ma dwa progi nastawcze:
temperatura zewnętrzna przy której ma się włączyć np 5st C
temperatura zewnętrzna przy której ma się wyłączyć np -10st C
Regulator będzie włączał przewody grzewcze w wybranym zakresie temperatur.
Maksymalne obciążenie - 16A

PRZEDSTAWIAMY SCHEMAT BLOKOWY OGRZEWANIA RYNIEN

lub lancuch antykorozyjny

Zdjęcia pracującego systemu przeciwoblodzeniowego rynien i rur spustowych wykonane kamerą termowizyjną

JAKOSC POTWIERDZONA DOSWIADCZENIEM

PRZEWODY GRZEWCZE DO OGRZEWANIA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH No ICE P-BK-C
Długość (mb)

Moc (W)

Numer katalogowy

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

Przewody No Ice P-BK-C-...m-20W/mb zasilanie jednostronne

,

11

220

P-BK-C-11M

161,80

223,32

14

280

P-BK-C-14M

174,11

214,16

18

360

P-BK-C-18M

192,28

236,50

21

420

P-BK-C-21M

206,54

254,04

28

560

P-BK-C-28M

256,91

316,00

35

700

P-BK-C-35M

298,77

367,49

Przewód grzewczy Interex serii No Ice P-BK-C przeznaczony jest do instalacji
przeciwoblodzeniowych rynien, rur spustowych, koryt dachowych,
ochrony dachów przed zaleganiem śniegu i lodu.

43

860

P-BK-C-43M

340,17

418,41

50

1000

P-BK-C-50M

379,04

466,22

Przewody grzewcze Interex serii No Ice P-BK-C powinny być stosowane w połączeniu z
termostatami przeznaczonymi do wybranego typu aplikacji.

57

1140

P-BK-C-57M

411,47

506,11

63

1260

P-BK-C-63M

444,82

547,13

Moc nominalna - 20W/mb
Napięcie zasilania - 1/N/PE~230V
Srednica - 5,5 mm
Moc - od 220W do 2300W
Długość przewodu zasilającego - 2,5 mb
Gwarancja 2 lata
Odporny na promieniowanie UV

71

1420

P-BK-C-71M

553,61

680,94

86

1720

P-BK-C-86M

671,60

826,07

101

2020

P-BK-C-101M

784,99

965,54

115

2300

P-BK-C-115M

895,85

1101,90

AKCESORIA DO PRZEWODÓW SERII No ICE
Uchwyt UR
Stosowany do montażu przewodów
w systemach przeciwoblodzeniowych

Taśma aluminiowa TAL
Stosowana do montażu przewodów
w systemach przeciwoblodzeniowych

Taśma miedziana TAM
Stosowana do montażu przewodów
w systemach pr zeciwoblodzeniowych

Uchwyt DHZ ST No Ice

Numer katalogowy

Cenanetto
netto(zł)
(zł)
Cena

Cena brutto (zł)

do instalacji przewodu No Ice w rynnach PCW (PVC)
INT 002

3,72 / szt.

4,57 / szt.

do instalacji przewodu No lce w rynnach blaszanych
5,94 / mb
4,83 / mb
INT 003

do instalacji przewodu No lce w rynnach z miedzianych
28,63 / mb
INT 004
23,28 / mb

do instalacji przewodu No lce w rynnach, rurach spustowych
28,50 / mb
INT 006
23,17 / mb

Stosowany do utrzymania dystansu
pomiędzy przewodami grzejnymi w rurach spustowych, rynnach, docinany wg. zapotrzebowania

Linka nośna LO No lce

do montażu przewodu No lce w rurach spustowych

Stosowana do montażu przewodów
26,14 / mb
21,25 / mb
lNT 008
w rurach spustowych ,
zakończona oczkiem dla nośnika. Linki wykonujemy na zamawianą długość od 1mb do 30mb

Nośnik antykorozyjny LN 30cm do instalacji linki nośnej LO

Stosowany do montażu linki LO No Ice

Płaskownik PKD

INT 009

16,00 / szt

19,68 / szt

do instalacji przewodu No lce w korytach dachowych

Długość: 500mm; Szerokość: 25 mm
29,40 / szt
INT 010
23,90 / szt
Materiał: stal ocynkowana o grubości 0,8 mm
łączenia
z
powierzchniami
metalowymi
i
PCV
podklejona specjalną taśmą samoprzylepną do trwałego

