ă ire u a e orii

D cumentație
tehnică
aa iă i

Te i ă e ixare
o
u ure ti ite ti r
orp
et
te ă e ti

Te e o
r e

i

ixari ro

ncăl ire cu acces rii

n truc iuni e in talare
SIC Tehnică de Fixare SRL
os. Bucure ti-Pite ti, nr. 161bis, corp D, et. 2,
tefăne ti, Arge
Tel. +40 728 010 701 +40 757 577 042
www.fixari.ro

Ex. de instalare

erti icate

apacitate e renare

e criere te nică

Technische Änderungen vorbehalten.

Desene

etu u a ă e
ă ire pe tru mai mu te ur eri
o e tat a etu ta ar u termo tat pre um i
utia e ra ame t a etu ui u a ă e
ă ire

SIC Tehnică de Fixare SRL
os. Bucure ti-Pite ti, nr. 161bis, corp D, et. 2,
tefăne ti, Arge
Tel. +40 728 010 701 +40 757 577 042
www.fixari.ro

Technische Änderungen vorbehalten.

ncăl ire cu acces rii

etu u a ă e
ă ire pe tru mai mu te ur eri
o e tat a etu ta ar u termo tat pre um i
utia e ra ame t a etu ui u a ă e
ă ire

SIC Tehnică de Fixare SRL
os. Bucure ti-Pite ti, nr. 161bis, corp D, et. 2,
tefăne ti, Arge
Tel. +40 728 010 701 +40 757 577 042
www.fixari.ro

Technische Änderungen vorbehalten.

ncăl ire cu acces rii

Instrucțiuni de montaj

Încălzire pentru guri de scurgere, jgheaburi, burlane, conducte plate și acoperișuri șarpantă
Set de bază
termostat (Art.-Nr. 5922)

Set bandă de încălzire
(Art.-Nr. 5932 / 5932.BIT)
Când comandați, specificați lungimea
dorită și compatibilitatea cu bitum!

1m + ?m

1m + ?m

Preasamblat, constând din:
- Cutie de branșament
- Mufă trecere cablu rece
- Mufă trecere cablu de încălzire
- 1m Bandă de încălzire
(Art. 5932 incompatibil cu bitumul)
(Art. 5932.BIT compatibil cu bitumul)
- Final circuit

Când comandați, specificați lungimea
dorită!
Preasamblat, constând din:
- 1 termostat
- 2 mufe trecere cablu rece
- 1 cablu rece (1 m)

Date tehnice:
FT18/36
► 18W/m la 0ºC în aer
►36W/m în apă cu gheață
Lungime max. circuit:
►60m la 16A
(în combinație cu un set
(Protecția caracteristică C și întrerupătorul
de circuit cu circuit rezidual (FI))
termostat mecanic)
►80m la 20A
(fără termostat mecanic))
25mm
Raza minimă de îndoire:
230V
Tensiunea nominală:
Temp. max. admisă a mediului ambiant: 65°C (pornit)
Temp. max. admisă a mediului ambiant: 85°C (oprit)
Temperatura minimă la instalare:
5ºC
Protecție max. la rezistența electrică:
10Ω/km
Dimensiune:
13,7 x 6,2mm
cu 2 x 1,2mm² cablu cupru lițat
aprox. 70%
Randament:
Tip bandă de încălzire:
Putere:

Date tehnice:
DTR-E 3102 (mecanic)
Tip termostat:
Interval de temperatură: de la -20°C până la +25°C
Tensiunea nominală:
AC 230V
Comutator curent la AC 250 V: 16(4)A
Comutator de putere:
3,6 KW
Contact:
1 deschis
1 contact NO (contact cu arc)
Temperatură admisă:
-25°C...+55°C
Diferența de temperatură de comutare: 1-3K
IP65
Clasă de protecție:
Umiditatea relativă
max. 95%, fără condensare
permisă în cameră:
Controler mecanic de temperatură cu două puncte de
comutare reglabile separat. Montați fațada nord a clădirii
(protejat de vreme). În caz contrar, montați placa de acoperire.

Pentru jgheaburi cu mai mult de 20 cm sau suprafețe de acoperiș se
recomandă dispunere la fiecare 15 cm. Banda de încălzire se poate
suspenda până la lungimea maximă de 25 m!

Pasul 1: instrucțiuni de instalare
1.1

Descriere și destinație:

1.2

Pentru treceri peste muchii ascuțite, asigurați o protecție
dedesubt și legați cablul de aceasta.
min. r = 25mm

► Cablul de încălzire este un dispozitiv de urmărire paralelă flexibil, care
limitează capacitatea de încălzire în funcție de temperatura ambiantă.
Supraîncălzirea este exclusă.
► Mantaua de protecție exterioară este fabricată din poliolefină rezistentă la
UV și este rezistentă la umiditate și la substanțe chimice anorganice
apoase.
Utilizarea în mediu agresiv și în zone periculoase nu este permisă.
► Certificare CE conform Directiva CE 2006/95/EG.
► Banda de încălzire este testată în conformitate cu VDE - 0254 și are un
număr de înregistrare VDE.
► Aparatul de curent rezidual (FI) cu 300mA este obligatoriu.
► Întrerupător cu caracteristică C necesar.
►Conexiuni / siguranțe cu 16A / 20A instalate numai de către un electrician
autorizat.

1.3

Verificați după îndoire

min. r = 25mm

Utilizați numai legături pentru cabluri rezistente la UV!

În cazul cablurilor de încălzire verticale, dacă este necesar,
se asigură suplimentar pentru o atenuare a tensiunii.

Banda de încălzire se
poate suspenda
până la lungimea
maximă de 25 m!
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Instrucțiuni de montaj
Pasul 2: Definiți zona dorită, fără gheață și
măsurați lungimea benzii de încălzire
2.1 În general:
Dacă este necesar, conduceți
cablurile de încălzire într-o
zonă fără îngheț!

(I.)

În canalele cu lățimea de 20 cm, se recomandă
instalarea multiplă la fiecare 15 cm!

(II.)

... utilizați distanțiere!

>1m
(= frostfrei)

ca.

50

cm
m

15c

9cm

ală
on
iag ă
n d cular
î
re
di
tala en
Ins perp
u
sa

... utilizați numai legături pentru
cabluri rezistente la UV!

cm

15

(III.)

Determinați poziția cutiei de branșament a cablului de încălzire, rezistentă la intemperii și în apropierea canalului de
drenaj.
De exemplu, în zona
streșinii ...

2.2

Exemplu de montaj:
Instalarea încălzitorului în jgheab și burlan

... sau pe zidărie, lângă
partea de admisie a
canalului plat.

2.3

Exemplu de montaj:
Instalarea încălzitorului în canalul plat (și sub podea)

Măsurați lungimea benzii
de încălzire "HL" din
cutia de branșament, în
zona fără îngheț!
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Măsurați lungimea
benzii de încălzire "HL"
din cutia de
branșament, în zona
fără îngheț!

...ex. de montaj fără cutia
de branșament, bandă de
încălzire continuă.
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Instrucțiuni de montaj
2.4

Exemplu de montaj:
Instalarea încălzitorului prin scurgere laterală prin atic.

2.5

Exemplu de montaj:
Instalarea încălzitorului în gură de scurgere verticală.

Măsurați lungimea
benzii de încălzire
"HL" din cutia de
branșament, în zona
fără îngheț!

Pasul 3 (opțional): montați controlerul de
temperatură și măsurați lungimea cablului rece
poziția protejată de intemperii a
3.1 Determinați
controlerului de temperatură în fațada nord a clădirii.

3.2

Măsurați lungimea dorită a cablului rece "KL"(

)

„KL“
(de ex. 2m)

Fațada
NORD

Pasul 4: Tensiune și protecție
3.5

230V (pe perete)

fără controler de
temperatură

SAU

PROTECȚIE:
► Modul de întrerupere a
curentului rezidual (FI)!
► Carcteristica C!

PROTECȚIE:
► Modul de întrerupere a
curentului rezidual (FI)!
► Carcteristica C!

cu controler

230V
(pe perete)

de temperatură
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Încălzire 230V pentru
receptoare
e riere

eme tu e
ă ire a u artu e
ă ire T
oe i ie t e
temperatură po iti
u o tro i epe e t i imitare a temperaturii
temperatura exterioară re te o umu e e er ie e te re u
automat i i er
eme tu e
ă ire pă trea ă o temperatură
i ter ă o ta tă e

o e tare:

o e tare ire tă a
e e ar pre ă ut u u

i ura ă e e ară

pri

u imea a u ui e
o e tare
ateria u a u ui e
o e tare

i po iti

ără e or up ime tar exterior a ă e te
omutator up ime tar por it oprit

e ure t re i ua

m
ii o

re i te t a temperaturi ri i ate

Temperatura e operare

Temperatura exterioară
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plan

¢

1m

Ieșire 1

3m

3m

Intrare
1m

2m

2m

Ieșire 2

Symbol

r crt

Bezeichnung

Art.

Cutie de branșament

Bezeichnung

Art.

5923

Final circuit

5925.E

Mufă trecere cablu
de încălzire

5923.H

Bandă de încălzire

5935

Mufă trecere cablu rece

5923.K

Bandă de încălzire
(compatibilă cu bitum)

5935.BIT

Ramificație în Y

5925.Y

Cablu rece

5936

Conector
cablu rece/cablu încălzit

5925.KH

Set termostat

5922

u

me

Bild

od rodus

Symbol

Bild

e um re

1

5923

Cutie de branșament

3

5923.K

Mufă trecere cablu rece

1

5923.H

Mufă trecere cablu de încălzire

2

5925.KH

Conector cablu rece/cablu încălzit

1

6m

5936

Cablu rece

1

2m

5935.BIT

Bandă de încălzire (compatibilă cu bitum)

1

4m

5935

Bandă de încălzire

1

5925.Y

Ramificație în

3

5925.E

Final circuit

1

5922

Set termostat
Set de

că z re, calculat complet la cerere
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Preasamblat, ata de conectat în uncție
de cerințele clienților, constând dintro ̀
cutie de branșament, un cablu rece
lexibil și un cablu cald plat, ambele din
cupru lițat de ,2 ̀ mm , element
intermediar din material plastic, protecție
cu împletitură din cupru lițat ezistență
speciicắ max. ,
m / m în
con ormitate cu VD
2
și o manta de
protectie exterioară din polioleinắ
modi icată, rezistentă la UV, la umiditate
și substanțe c imice anor anice apoase.
Culoare ̀ ne ru
Putere nominală ̀
/m la C în aer
/m în apă cu eață
un imea circuitului de încălzire ̀
m la 2 A
m la A în combinație cu set
termostat mecanic
emperatura max. admisă a mediului
ambiant
C pornit
emperatura max. admisă a mediului ̀
ambiant
C oprit
emperatura ̀ min. la instalare
C
aza ̀ min. de îndoire 2 mm
ensiunea nominală 2 VAC
rosime cablu de încălzire ,2 mm
ățime ̀ cablu de încălzire
, mm
reutate aprox. ,
/m
andament ̀ min.
Protecție max la rezistența el.
/ m
Protecția caracteristică C, cu întrerupător
de circuit rezidual
.
anda de încălzire se poate suspenda ̀
până la lun imea maximă de 2 m.
ivrare și instalare pro esională.
Denumire: Set bandă de încălzire
(incompatibil cu bitumul)
Lungime cablu de încălzire: 1m
(extensibil și expandabil)
Cod produs: 5932
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co
KG
SIC Tehnică de Fixare SRL
os. Bucure ti-Pite ti, nr. 161bis, corp D, et. 2,
tefăne ti, Arge
Tel. +40 728 010 701 +40 757 577 042
www.fixari.ro

5932.BIT GR
Set ba dă de că z re (com at b
cu b tumu )
Preasamblat, ata de conectat în uncție
de cerințele clienților, cu manta exterioară
extrem de robustă, compatibilă cu
bitumul. ezistent la ulei, acid și UV.
Constă dintro cutie de branșament, un ̀
cablu rece lexibil și un cablu cald plat, ̀
ambele din cupru lițat de ,2 mm ,
manta izolatoare P , element
intermediar din polimer, protecție cu
împletitură din cupru lițat ezistență ́̀
speci ică max. ,
m / m în
con ormitate cu VD
2
și o manta de
protectie exterioară din material modiicat, ̀
din polioleină rezistentă la UV, la ̀
umiditate și substanțe c imice anor anice
apoase.
Culoare ri
Putere nominală ̀
/m la C în aer
/m în apă cu eață
un imea circuitului de încălzire
m la 2 A
m la A în combinație cu set
termostat mecanic
emperatura max. admisă a mediului ̀
ambiant
C pornit
emperatura max. admisă a mediului ̀
ambiant
C oprit
emperatura min. la instalare
C
aza min. de îndoire 2 mm
ensiunea nominală 2 VAC
rosime cablu de încălzire , mm
ățime cablu de încălzire
, mm
reutate aprox. ,
/m
andament min.
Protecție max la rezistența el.
,2 / m
Protecția caracteristică C, cu întrerupător
de circuit rezidual
.
anda de încălzire se poate suspenda ̀
până la lun imea maximă de 2i m.
ivrare și instalare pro esională.
Denumire: Set bandă de încălzire
(compatibil cu bitumul)
Lungime cablu de încălzire: 1m (extensibil
și expandabil)
Cod produs: 5932.BIT
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co
KG

5922 GR
Set de bază cu termostat
ermostat pentru încălzire în j eab,
pentru interval de temperatură între 2
C până la
C, tensiune nominală AC
2 V, comutator pentru înc is /
comutator cu arc pentru înc is,
A.
eulator mecanic de temperatură ́̀
pentru montare pe perete clasă de ̀
protecție P . ste ideal pentru
încălzirea j eabului cu limită
superioară și in erioară re labilă.
e nolo ie bimetal ără răspuns termic.
nclude un cablu de conectare de m
conexiune prin cablu rece pentru ̀
controlul temperaturii și 2 mu ede
trecere pentru cu cablu rece.
Preasamblat, ata de conectare. ̀
xtensibil și expandabil.
ivrare și instalare pro esională.
Denumire: Set de bază cu termostat
Lungime: 1m (extensibil și expandabil)
Cod produs: 5922
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co
KG

Technische Änderungen vorbehalten.

5932 GR
Set ba dă de că z re
( com at b cu b tumu )

ncăl ire cu acces rii
6999 GR
tensie and de n zire pentr
Set ba dă de că z re
( com at b cu b tumu )

6999 GR
tensie and de n zire
pentr Set ba dă de că z re
(com at b cu b tumu )

6999 GR
tensie a
re e pentr
et and
de n zire sa
et de az
ter ostat o pati i
it

xtinderea benzilor de încălzire ̀
incompatibile cu bitumul, cu ̀
metru lun ime.
ivrare și instalare pro esională.

xtinderea benzilor de încălzire ̀
compatibile cu bitumul, cu metru ̀
lun ime.
ivrare și instalare pro esională.

Denumire: xtensie bandă de încălzire ̀
pentru Set bandă de încălzire
(incompatibil cu bitumul)
Lungime: ___ metri
Cod produs: 6999
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co
KG

Denumire: Grumbach HeizbandVerlängerung von Set bandă de
încălzire(compatibil cu bitumul)
Lungime: ___ metri
Cod produs: 6999
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co
KG

Pentru extinderea în lunime a cablului ̀
de conectare cablu rece a seturilor cu
bandă de încălzire sau a seturilor de
control al temperaturii.
ivrare și instalare pro esională.

Technische Änderungen vorbehalten.
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Denumire: xtensie cablu rece pentru ̀
et bandă de încălzire sau et de bază ́̀
cu termostat (compatibil cu bitumul)
Lungime: ___ metri
Cod produs: 6999
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co
KG

ncăl ire cu acces rii
zire

a

Conectarea cablului rece și a cablului de
încălzire între ele.
ivrare și instalare pro esională.
Denumire: Conexiune bandă de încălzire
cablu rece
umăr
conexiune i
Cod produs: 6999
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co
KG

SIC Tehnică de Fixare SRL
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5925 GR
rote ie pentr

ar ini distan iere

abricat din oțel inoxidabil pentru treceri ̀
peste muc ii ascuțite de exemplu, de la
j eab până la burlan pentru
cablu / bandă de încălzire sau
bucată de cablu de , m / lun ime
de bandă de încălzire ca distanțier
cm ̀
și pentru ixarea a 2 benzi de încălzire în ̀
supra ață.
ivrare și instalare pro esională.
Denumire: Protecție pentru marini / ̀
distanțiere
Lungime: 30cm
Cod produs: 5925
Producător: Karl Grumbach GmbH &
Co KG

6999 GR
Distan iere

tip e

abricat din oțel inoxidabil. bucată pe ̀
cablu de , m / lun ime de bandă de
încălzire ca un distanțier la iecare
cm și pentru ixarea a până la benzi
de încălzire în supra ață.
ivrare și instalare pro esională.
Denumire: Distanțiere multiple
Lungime: 1m
Cod produs: 6999
Producător: Karl Grumbach GmbH &
Co KG

Technische Änderungen vorbehalten.

6999 GR
one i ne and de n
re e

ncăl ire cu acces rii
5926 GR
Dispozitiv de detensionare
Pentru reducerea tensiunii, pentru până la
2 benzi de încălzire în conducta de
evacuare. Cu tub de sprijin din oțel
inoxidabil, cleme CU / V2A și cablu de
suspensie din nailon.
ivrare și instalare pro esională.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Denumire: Dispozitiv de detensionare
Lungime: 30cm
Cod produs: 5926
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co
KG

