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Rază variabilă

Adrian
Typewritten text
Denumire            : Manșetă de încălzire  230V 	           Heizmanschette  230VCod produs         :  5931Versiune	         : ZG 178Data	         : 01.09.2013

Adrian
Typewritten text
SIC Tehnică de Fixare SRLŞos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, Ştefăneşti, ArgeşTel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042www.fixari.ro

Adrian
Typewritten text
Receptori pentru acoperișuriiterasăă

Adrian
Typewritten text
Cablu de legătură cca. 1,0 m lungime:    230V AC - 3 fire!

Adrian
Typewritten text
Manșetă cca. 190 mm lungime!  

Adrian
Typewritten text
Cablu de legătură pentru fixarecca. 840 mm lungime!  
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230V

Senzor de 
temperatură  
Grumbach

Exemplu de montaj dispozitiv pentru dezghețare cu încălzire receptoare Grumbach

Doză de distribuție
Dispozitiv pentru 
dezghețare Grumbach

Dimensiune | Articol Nr.  

Manșetă de încălzire
Instalația de încălzire universală pentru  
receptoarele din PUR cu diametrul 
nominal DN 70 sau mai mult. Ideal 
pentru post-echipare. Se alimentează 
prin intermediul dispozitivului pentru 
dezghețare sau, autonom, cu 
autoreglare la 230V.

� Încălzire cu accesorii

Manșetă de încălzire 230 V, 10 W
autonom
  5931
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Secțiuni

Montaj și 
instrucțiuni de utilizare

Protecție antiîngheț și 
regulator pentru încălzirea 
în jgheab

CiT3)CUKV3>AJA

!i#$%!&'($)*+*

Cleme 1-2: Încălzire
!83J?D3X3AE3^F_3!

Cleme 1-3: Răcire
!83J?D3X3?3^J_3!

Atenție !
Dispozitivul

Posibilitățile de aplicare și dimensionare, în special datele 
tehnice, decurg din prezentările noastre din prospect. 
Acesta este utilizat pentru a controla temperatura în 
mediu uscat și umed, cu vânt liber.
El este în conformitate cu VDE 0875 sau EN 55014 și 
funcționează în conformitate cu 1C.

  se instalează numai de către un electrician, în 
conformitate cu schema de circuit din interiorul capacului 
carcasei. În acest timp trebuie să fie respectate   toate 
reglementările existente pentru siguranță.

Articol nr. )CUKV3>AJA
AHA3?IDA3?HHDD

Interval de temperatură  KJD3[3J?Z8
Tensiunea nominală3  J>D3X3!83?DGED36.
Curent de comutare la !83J?D3X        AE3^F_3!3Încălzire3G?3^J_3!3Răcire

Dimensiuni AJJ3L3AJD3L3??355
            (conform VDE 0100).

J:3R9"&*j

A:3Utilizare

F:3Date tehnice

!i#$%!&'($)*+*

Acest dispozitiv va controla încălzirea sau ventilarea în 
spații umede sau cu praf, de ex. garaje, depozite, spații 
de spălare, hangare, sere, etc.

Vă rugăm să acordaţi atenţie diagramei de conectare din 
partea interioară a carcasei. Conexiunile se vor face 
conform următoarei diagrame de circuit.

>:3Diagramă circuit de conectare

Instrucțiuni                        Receptori pentru 
    acoperișuri terasă

                                                            montaj corespunzător

Locaţia pentru montajul dispozitivului trebuie aleasă astfel 
încât să nu fie expus la radiațiile termice și să asigure 
circulația aerului liber.
Înălțimea de montaj cca.3A`?35:
Pentru instalarea în exterior, este de preferat partea de 
nord a clădirii.
Se va proteja cu tablă, ca scut de protecție împotriva 
radiațiilor solare directe!

Capacitate de comutare3^P=_ K
3Încălzire3^Cleme3AKJ_ >`E
3Răcire3^Cleme3AK>_ A`A
Contact3^contact cu arc_ A3cu comutator
Histereză a3>32
Recirculare termică standard
Setarea temperaturii            sub capacul carcasei
Temperatura  ambientală            K>D3:::3?DZ8
Senzor de temperatură ;%5$&*#ic
Clasă de protecție conform 
  

WeY3FDD?D            ef3E?
Umiditatea relativă max.
admisibilă în cameră            max.3H?h`3fără condensare este 
îndeplinită prin instalare sau
     

Denumire            : Senzor exterior 
           Aussenfühler

Cod produs         : 
Versiune          : AG 001
Data          : 05.01.2005

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042
www.fixari.ro
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3 m

1 m 3 m

1 m

Previne deteriorările clădirilor şi faţadelor acestora provocate de apa 
îngheţată și de dezghețarea acesteia.
Previne accidentele şi daunele cauzate, de exemplu, de căderea  
ţurţurilor. 
Nu necesită întreținere. Operare fără griji (autoreglare).

Protecție la muchii

Sistem cu canal plat
din oțel inoxidabil

Intrare

2 m

Ieșire 1

2 m
Ieșire 2

� Încălzire cu accesorii

Exemplu de montaj bandă de încălzire

Kituri preasamblate (set de bază din bandă de încălzire 
și termostat), extensibile/cu prelungitor.
Asamblare ușoară chiar și în post-echipare.
Costuri scăzute pentru achiziție și operare.

Bandă de încălzire pentru receptoare, țevi, jgheaburi și sisteme cu canal plat

Plan de montaj: Schema de asamblare a setului cu bandă de încălzire

Piesă de suspendare
            Cablu rece

Cablu încălzit
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��

Symbol Bezeichnung Art. Bild

5925.KH

Symbol Bezeichnung Art. Bild

5935.BIT

5922

� Încălzire cu accesorii 

Dimensiuni | Articol Nr.

 5932.BIT

Set bandă de încălzire
 5932
compatibil cu bitum 

Protecție pentru muchii
pentru a preveni deteriorarea cablului  
de încălzire
 5925

Piesă de suspendare
pentru suspendarea cablului de 
încălzire în burlane
 5926

Date tehnice pentru Set bandă de încălzire

60 m la 16 A (în combinație cu un set 
termostat mecanic)
80 m la 20 A (fără termostat mecanic)

Tip bandă de încălzire       FT 18/36

Putere       18W/m la 0ºC în aer
          36W/m în apă cu gheață

Lungime max. circuit      ��

Dimensiune       13,7x6,2 mm 
Randament                                                aprox. 70 %

Asigurarea de măsuri de protecție cu întrerupătoare automate.
Pentru jgheaburi cu mai mult de 20 cm sau suprafețe de acoperiș se recomandă   

   dispunere la fiecare 15 cm. 

Temperatură max. admisă a mediului ambiant  65° C (pornit)

Temperatură max. admisă a mediului ambiant  85° C (oprit) 

Temperatura minimă la instalare       5° C
Protecție max. la rezistența electrică       10 Ω/km 

Tip termostat DTR-E 3102 (mecanic)

Tensiunea nominală AC 230 V

Comutator de putere                              3,6 KW

Interval de temperatură de la -20° C la +25° C

Contact 1 deschis (NC) 
1 închis NO (contact cu arc)

Comutator de curent la AC 250 V 16(4) A

Temperatură admisă -25° C … +55° C

Diferența de temperatură de comutare     1–3K

Carcasă de protecție IP65

Umiditatea relativă permisă în cameră max. 95 %, fără condensare

Se instalează în nordul construcției (ferit de intemperii).  
În caz contrar se va proteja cu tablă!

Cutie de branșament 5923 Final circuit 5925.E

Mufă trecere cablu 5923.H
de încălzire

Mufă trecere cablu rece 5923.K Bandă de încălzire  
(compatibilă cu bitum)

Bandă de încălzire 5935

Ramificație în Y 5925.Y Cablu rece 5936

gata pentru montaj de către client  
(vezi planul de montaj de mai sus), 
constând din:
–  mufă trecere cablu rece
–  cabluri de încălzire
–  cablu rece
–  conector cablu rece/cablu încălzit 
–  cutie branșament
–  etanșări de capăt  

Conector 
cablu rece/cablu încălzit

Set termostat
 5922
constând din: 
1 termostat 
2 mufe trecere cablu rece 
1 cablu rece (1 m)

Date tehnice Set termostat

Set termostat

Banda de încălzire se poate suspenda până la lungimea maximă de 25 m.

Raza minimă de îndoire       25 mm (Încălzire fără cute!)

Tensiunea nominală       230 V




