donmaya karşı
koruma
Sabit elektrik güçlü ısıtma kabloları
Kendi kendini düzenleyen ısıtma kabloları

Termostatlar

Isıtma sistemleri en soğuk kış koşullarına karşı boruları,
vanaları, aktüatörleri ve düşük sıcaklıkların zararlı etkilerine
açık diğer bileşenleri korur. Hasar görmüş borular ve
vanalardan kaynaklanan mali kayıplar tüm ısıtma
sistemlerinin yatırım maliyetini bile aşabilmektedir.

Bu ısıtma sistemleri aşağıdakileri
donmaya karşı korur :
•

su tesisatı,

•

kanalizasyon sistemleri,

•

sulama sistemleri,

•

yangın muslukları,

•

iklimlendirme ve havalandırma

sistemler en zorlu
kış koşulları altında
bile koruyucu
işlevlerini yerine
getirebilecektir

boru sistemleri.
Tüm metal (çelik, bakır, demir) ve plastik
borular ile tüpler ısıtılabilir.

Boru ve boru hattının ısıtması
için aşağıdakiler uygulanabilir:
•

•

sabit elektrik
kabloları

gücüne

sahip

ısıtma

1. ELEKTRA VCD10 ısıtma kabloları
2,5 metre uzunluğunda güç kaynağı
bağlantısına sahip 10 W/m ısı kapasitesine
sahip kablodan oluşan hazır birimlerdir. Isıtma

ELEKTRA VCD10 ve ELEKTRA

sistemi tasarlanırken mevcut kablo uzunlukları

FreezeTec®, her bir metre başına sabit ısı

dikkate alınmalıdır.

kapasitesi sağlar,

ELEKTRA VCD10 kablo ısıtma sistemleri

kendi kendini düzenleyebilen kablolar

termostat gerektirir. Bunlar, hassas sıcaklık

ELEKTRA SelfTec®,

kontrolüne sahip ısıtma sistemlerinde kullanım

dışarıdaki sıcaklık değişimine göre ısı

için imal edilmiştir.

kapasitesini ayarlayabilecektir.

Sabit elektrik güçlü kablolar
•

Tek uçlu tedarik edilen ELEKTRA VCD10
ısıtma kabloları kullanıma hazır birimlerdir

•

ELEKTRA FreezeTec® ısıtma
kabloları yerleşik termostatları ile
hazır birimlerdir

ELEKTRA VCD ısıtma kablosu
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Çok telli ısıtma kablosu damarı
XLPE yalıtım maddesi
PET kaplı alüminyum folyo kablo zırhı
Kalaylı bakır örgü
Isıya dayanımlı PVC dış kılıfı

ELEKTRA VCD ısıtma kablosu yapısı

2. ELEKTRA FreezeTec® ısıtma kabloları;
bir ucunda fişi ile 1,5 metre uzunluğunda güç

ELEKTRA FreezeTec® ısıtma kablolarının işletimi için
herhangi bir ilave kontrol sistemine gerek yoktur.

kaynağı iletkeni ve diğer ucunda ise

Bu kablolar özellikle maksimum 50 mm

termostat ile 12 W/m ısı kapasitesine sahip

çapındaki borular veya aktüatörler ile basit

olan ve belirli uzunluklarda tedarik edilebilen

ısıtma sistemleri için tasarlanmıştır.

kablolardır.

Kurulum herhangi bir montaj

Termostat, sistemi otomatik olarak +3°C

personelinin yardımı gerekmeden

sıcaklıkta çalıştıracak ve +10°C sıcaklıkta ise

yapılabilir.

kapatacaktır.

ELEKTRA FreezeTec® ısıtma kablosu

3

Kendi kendini düzenleyen kablolar
•

ELEKTRA SelfTec®PRO kendi kendini

Isı kapasitesi değişiklikleri sadece

düzenleyen ısıtma kabloları doğrudan

sıcaklık değişikliğinin fark

inşa sahalarında mevcut boru hatlarının

edilebilir düzeyde olduğu

uzunluğuna göre işlem yapılabilecek
bobinler halinde mevcuttur. Bu kablolar
güç kaynağı bağlantısı ve bağlantı uçları
•

yerlerde olacağından ve kablonun
geriye kalan kısmının ısı kapasitesi

gerektirir.

etkilenmeyeceğinden kablolar aşırı ısınma

ELEKTRA SelfTec® kendi kendini

tehlikesine maruz kalmayacaklardır ve bu sebeplerden

düzenleyen ısıtma kabloları priz

dolayı kablolara dokunulmasında veya çaprazlama

bağlantılı 1.5 metre uzunluğunda güç
kaynağı iletkeni ile sonlandırılmış belirli

yapılmasının bir mahsuru yoktur.

uzunluklarda kullanıma hazır birimlerdir.
Bunlar da yine alternatif olarak bobinler

Kendi kendini düzenleyebilen
kabloların avantajları

üzerinde tedarik edilebilir.
•

ELEKTRA SelfTec®DW kendi kendini
düzenleyen ısıtma kabloları bobinler

•

İhtiyaç duyulan uzunlukların elde

üzerinde mevcuttur ve bunlar hem su

edilebilmesi için kablonun yerinde

borularının içinde hem de dışındaki

kesilebilmesi mümkündür ( maksimum

uygulamalar için tasarlanmıştır.

kablo uzunluğu tabloda gösterilmektedir ).
Bu seçenek yoluyla ısıtma kablosunun

Kendi kendini düzenleyen kablolar grafit

uzunluğu kurulum aşamasında tasarlanan

eklenmiş çapraz bağlı polimerden oluşan

ısıtılan eleman uzunluğu ile kolay bir

bir damar ile bağlı paralel olarak

şekilde eşleştirilir.

konumlandırılmış iki bakır kablodan

•

Kabloların çaprazlanabilmesi

oluşur.

mümkün olduğundan vanalar ve

Kablo damarı sıcaklığa bağlı olarak direnci

flanşlar üzerinde

değişen bir kendi kendini ayarlayan ısıtma

konumlandırılmaları kolaydır.

bileşenine sahiptir.
Bu özellik sayesinde, kablolar ısıtılan
malzemenin sıcaklığında düşüş olduğunda ısı
kapasitesini artıracak ve yine benzer şekilde
ısıtılan malzeme üzerinde sıcaklık artışı
algılandığında ise ısı kapasitesini düşürecektir.
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•

Ortam sıcaklığındaki düşüşler
otomatik olarak kablonun ısı
kapasitesini artıracaktır.

Kalay kaplı çok telli bakır iletken
Kendi kendini düzenleyen iletken kablo damarı

ELEKTRA SelfTec® kablolara
dokunulabilir ve bunlar
çapraz bağlanabilir

Modifiye edilmiş poliolefin izolasyon
PET kaplı alüminyum folyo kablo zırhı
Kalaylı bakır örgü
UV dayanımlı halojensiz poliolefin dış kılıf

ELEKTRA SelfTec®PRO 20
ELEKTRA SelfTec®PRO 10
ELEKTRA SelfTec®DW 10

Çıktı [W/m]

ELEKTRA SelfTec®

16

40

20

0
-20

0

20

40

60
Sıcaklık [°C]

ELEKTRA SelfTec® kendi kendini düzenleyen kabloların
sıcaklığa karşılık ısıtma gücü grafiği
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ELEKTRA SelfTec®
ısıtma kablosu

ELEKTRA SelfTec®PRO
ısıtma kablosu

Çıkış gücü / tipi

SelfTec®DW

SelfTec®

SelfTec®PRO

SelfTec®PRO

(+10°C)

10 W/m

16 W/m

10 W/m

20 W/m

230 V ~ 50/60 Hz

Güç kaynağı

~ 6 x 9mm

Kablonun dış boyutları

~ 6 x 11mm

Minimum kurulum sıcaklığı

-25°C

Maksimum çalışma sıcaklık

65°C

Maksimum maruz kalınabilecek
sıcaklık

65°C

85°C

( güç açık, 1000 saat - kümülatif )

Kendi kendini düzenleyen, iletken ekranlanmış, tek uçlu

Isıtma kablosunun tipi

0,6mm2

İletken, kalay kaplamalı bakır

1mm2

1mm2

Modifiye edilmiş poliolefin

Yalıtım
Dış kablo kılıfı

Çift katmanlı, halojensiz
poliolefin + harici LDPE,
içme suyu uygulamaları
için onaylı

UV dayanımlı halojensiz poliolefin
3,5 D

Minimum kıvrılma yarıçapı
Her bir devre başına maksimum
kablo uzunluğu

Aşağıdaki tabloda detayları verilmiştir

SelfTec®DW

Açılma sıcaklığı

SelfTec® 16

SelfTec®PRO 10

SelfTec®PRO 20

Sigorta tipi, C-tipi
10A

10A

10A

16A

10A

16A

Her bir devre başına maksimum kablo uzunluğu [m]
-20°C

-

52

79

118

42

58

-15°C

-

55

90

136

49

71

0°C

95

66

100

145

55

85

+10°C

100 (su içinde 60)

72

118

154

79

110

55

36

-

-

42

45

0°C
Buzlu su içinde

6

SelfTec®DW: su dağıtım bu
hattı içinde ve dışında
uygulamalar için kendi
kendini düzenleyen ısıtma
kablosu
Bu yalıtım tipi aşağıdaki hatların donmaya karşı korunmasını sağlar:
•

yalıtımın sökülmesi
gerekmeden işletimde olan
boru hatlarında,

•

yeraltı boru hatlarında.

SelfTec®
kablo geçişi

Özellikler
10 W/m'lik kablo çıkışı (at +10°C'ta) suyun
ısı kapasitesi hesaba katılarak özel olarak
seçilmiştir.
ELEKTRA SelfTec®DW ısıtma kabloları iki
katmanlı dış kılıfa sahiptir - bunlardan birincisi
halojensiz poliolefinden imal edilmiştir ve ilave
kısım ise yiyeceklere temas eden uygulamalar
için LDPE onaylıdır, bu şekilde içme suyu boru
hatlarında kullanıma uygundur.

ELEKTRA SelfTec®DW
ısıtma kablosu

Bir RCD ile korunan güç devresi anti-şok koruma
sağlayacaktır.
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Isıtma kablosunun seçimi
Boru ısıtma amaçları doğrultusunda uygun ısıtma

Tablodaki veriler aşağıdaki varsayımlardan yola

kablosunun doğru bir biçimde seçimi, boru hattının ısı

çıkılarak elde edilmiştir:

•

kayıplarının doğru bir biçimde değerlendirilmesini
gerektirir. Eğer detaylı hesaplama yapılamıyorsa,

verilen kalınlıktaki poliüretan köpük
yalıtım (10 ila 40 mm),

aşağıdaki tablo bir genel değerlendirme için

•

kullanılabilir.

∆T - 30°C: minimum harici sıcaklık ve
boru hattı içindeki sıcaklık arasındaki
fark.

Boru hattının ısı kayıplarına karşılık gelen ısı
yalıtımı kalınlığı

Isı kayıpları belirlendikten sonra, ısıtma kablosu
seçimi işlemine geçilebilir. Isıtma kablosu

Boru hattının çapı

10
13
16
19
20
25
30
32
40

λ = 0.035W/mK

Yalıtım kalınlığı

∆T
["] [°C]
[mm]

30

tahmini ısı kayıplarından yüksek veya en
¼

½

¾

1

1¼

1½

2

8

15

20

25

32

40

50

5.8
5.0
4.5
4.1
4.1
3.7
3.4
3.3
3.0

8.6
7.2
6.4
5.7
5.6
4.9
4.5
4.4
3.9

10.5 12.3 14.9 17.9 21.6
8.7 10.2 12.2 14.5 17.3
7.6 8.8 10.5 12.3 14.7
6.8 7.9 9.3 10.9 12.8
6.6 7.6 8.9 10.5 12.3
5.8 6.6 7.7 8.9 10.5
5.2 5.9 6.9 7.9 9.2
5.1 5.7 6.6 7.6 8.8
4.5 5.1 5.8 6.6 7.6

azından eşit ısı kapasitesi değerlerini sisteme
sağlamalıdır. Isıtma kablosunun uzunluğu
seçilirken, kablo konumlandırma seçeneklerinin
de hesaba katılması gereklidir.

sıcaklık sensörü

Isıtma kabloları aşağıdaki şekillerde boru boyunca konumlandırılabilir :

•

tek kablo ile uygulama,

•

çift (veya daha fazla) kablo ile uygulama,

•

spiral uygulama.
45º

ısıtma kablosu
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Isıtma kablosunun seçim yöntemi
•

basit sistemler için 50 mm maksimum çap ile:
-

ELEKTRA FreezeTec® kullanıma hazır
birimler,

-

ELEKTRA SelfTec® kullanıma hazır
birimler,

-

ELEKTRA VCD10 kullanıma hazır
birimler,
•

daha uzun boru hatları için :

-

ELEKTRA VCD10 kullanıma hazır

-

ELEKTRA SelfTec®PRO kendi kendini

birimler,
düzenleyebilen ısıtma kabloları,
•

dallara ayrılan, vanalar ve flanşlar bulunduran
uzun boru hatlarında ise :
-

ELEKTRA SelfTec®PRO kendi kendini
düzenleyebilen ısıtma kabloları
kullanılmalıdır.

Isı kayıpları
değerlendirmesinin
ardından, ısıtma kablosunun
seçimi işlemine geçilebilir

ELEKTRA SelfTec®PRO kendi kendini düzenleyebilen
ısıtma kabloları bobinler halinde mevcuttur. Gerekli kablo
uzunluğu belirlendikten sonra, bu kablolara güç kaynağı
bağlantısı ve sonlandırma işlemleri uygulanmalıdır.
Bağlantılar için toplamda 0.5 metrelik bir kablo fazlalığına
ihtiyaç vardır.
ELEKTRA EC-PRO bağlantı seti

Kendi kendini düzenleyebilen kablolar için enerji
aşağıdaki iki yoldan bir tanesi yoluyla sağlanabilir :
•

bir güç kaynağı iletkeni ile ("soğuk uç") bağlantı uçları yalıtımın altından ısıtılan
boru hattı üzerine konumlandırılmalıdır.
Kendi kendini düzenleyen kablonun
sonlandırılması için ve "soğuk uç" güç
kaynağı bağlantısı için, ELEKTRA ECPRO bağlantı seti gereklidir, ELEKTRA
ECM 25-PRO bağlantı seti ile ELEKTRA
KF 5045-PRO bağlantı kutusu yoluyla güç
kaynağı devresine doğrudan bağlantı
yapılacaktır.
ELEKTRA ECM 25PRO bağlantı seti

Halojensiz termoplastik
bağlantı kutusu, koruma
derecesi IP 66
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Isıtma sisteminin kontrolü
Sabit elektrik gücüne sahip ELEKTRA VCD10 kablolar ve

Yerleşik termostat ile ELEKTRA FreezeTec®

kendi kendini düzenleyen ELEKTRA SelfTec®PRO ve

ısıtma kabloları ilave kontrol gerektirmez.

SelfTec®DW kabloları ile boru hattının ısıtılabilmesi için
sıcaklık sensörlerini destekleyen termostatların

ELEKTRA SelfTec® kendi kendini düzenleyen

kullanılması gereklidir.

kablo birimleri termostat kullanımını gerektirmez,

DIN veri yolu kurulumu için tavsiye edilen ELEKTRA

sistem kapanır.

ancak ortam sıcaklıkları 0°C'ı aştığında manuel
termostatlar şu şekildedir : ETV-1991, ETN4-1999,
ETI-1544, ETI-1522 ve aynı zamanda duvar yüzeyine
montaj için UTR 60-PRO gereklidir.

Tipi

ETV-1991

ETN4-1999

ETI-1544

ETI-1522

UTR 60-PRO

Sıcaklık kontrol
aralığı [°C]

0 ila +40

-19.5 ila +70

-10 ila +50

-10 ila +50

0 ila +60

İşletim sıcaklığı
(°C)

0 ila +50

-20 ila +55

-20 ila +50

-20 ila +50

-20 ila +50

3600

3600

2300

2300

3600

Maksimum yük [W]

10

IP koruma
sınıfı
Montaj

20

20

20

20

65

DIN bus

DIN bus

DIN bus

DIN bus

Duvar yüzeyine,
kart üzerine

Sıcaklık
sensörleri

ETF-144/99

ETF-144/99T

ETF-144/99

ETF-622

F 892 002

ELEKTRA ETV
DIN bus kurulumu. Sıcaklık sensörü ile termostat.

ELEKTRA ETV-1991
termostat

Kompakt boyutlar (2 modül). Sistem işletiminde LED
yanar.

ELEKTRA ETN4
DIN bus kurulumu. Bir sınırlayıcı olan da dahil olmak

ELEKTRA ETN4-1999
termostat

üzer termostat iki sıcaklık sensörünü destekler.
Arkadan aydınlatmalı büyük ekran termostatın
işletme parametrelerini gösterir. Ayarlanabilir
gecikme sıcaklık ölçümlerinin hassasiyetinin
tanımlanabilmesine olanak verir.
Bir açma / kapama anahtarı ile donatılmıştır.

ELEKTRA ETI
DIN bus kurulumu. Sıcaklık sensörü ile termostat.

ELEKTRA ETI-1544
termostat

Ayarlanabilir gecikme detaylı sıcaklık ölçümü
doğruluğunun değerlendirilebilmesine olanak verir.
Kompakt boyutlar (2 modül). Sistem işletiminde LED
yanar.
Özel durumlarda (yağlı borular veya sifon
çekildiğinde ya da yıkanılırken boru içindeki sıcaklık
geçici olarak örneğin +70°C'ı aştığında), ELEKTRA
ETI-1522 termostat tavsiye edilmektedir, bu -40°C
ila +120°C sıcaklık aralığında güvenli işletimin

ELEKTRA ETI-1522
termostat (montaj açıklığı
ile sıcaklık sensörü)

sağlanabilmesi amacıyla özel olarak tasarlanmış
sensörle donatılmıştır.

UTR 60-PRO
Elektrik dağıtım panosuna bağlanabilir. Termostat

ELEKTRA UTR 60-1544
termostat

özellikle ELEKTRA SelfTec®PRO kendi kendini
düzenleyen kablo boru ısıtma sistemleri için
tasarlanmıştır. -40°C ila +120°C güvenli işletim
sıcaklığı aralığı ile boru üzerinde kurulum için
sıcaklık sensörüne sahiptir. Ayarlanabilir gecikme
detaylı sıcaklı ölçümü hassasiyetinin elde
edilebilmesine olanak verir.
Sistem işletiminde LED'ler yanar.
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ELEKTRA VCD
tek ucuna enerji tatbik edilmiş ısıtma kabloları 10 W/m
Tip

12

Uzunluk
[m]

Güç Çıktısı
[W]

VCD 10/70

7.5

70

VCD 10/90

9.0

90

VCD 10/110

11.0

110

VCD 10/135

13.5

135

VCD 10/170

16.5

170

VCD 10/200

20.0

200

VCD 10/235

23.5

235

VCD 10/265

27.0

265

VCD 10/315

32.0

315

VCD 10/370

36.5

370

VCD 10/415

42.0

415

VCD 10/460

46.0

460

VCD 10/570

57.0

570

VCD 10/700

70.0

700

VCD 10/910

92.0

910

VCD 10/1100

111.0

1100

VCD 10/1220

122.0

1220

VCD 10/1450

144.0

1450

VCD 10/1560

156.0

1560

VCD 10/1740

174.0

1740

VCD 10/1920

191.0

1920

VCD 10/2030

203.0

2030

VCD 10/2260

225.0

2260

ELEKTRA FreezeTec®
tek ucuna enerji tatbik edilmiş ısıtma kabloları
Tip

Uzunluk
[m]

Güç Çıktısı
[W]

FreezeTec® 12/2

2

24

FreezeTec® 12/3

3

36

FreezeTec® 12/5

5

60

FreezeTec® 12/7

7

84

FreezeTec® 12/10

10

120

FreezeTec® 12/15

15

180

FreezeTec® 12/21

21

252

FreezeTec® 12/30

30

360

FreezeTec® 12/42

42

504

ELEKTRA SelfTec®
kendi kendini düzenleyebilen kablolar
Tip

Uzunluk
[m]

Güç Çıktısı
[W]

SelfTec® 16/1
SelfTec® 16/2
SelfTec® 16/3
SelfTec® 16/5
SelfTec® 16/7
SelfTec® 16/10
SelfTec® 16/15
SelfTec® 16/20
SelfTec® 16/X

1
2
3
5
7
10
15
20
72 metreye
kadar

16
32
48
80
112
160
240
320

Tip

Siparişe göre

Bilgi

SelfTec®PRO 10

İleri uygulamalar için kendi kendini
düzenleyebilen ısıtma kablosu,

SelfTec®PRO 20

İleri uygulamalar için kendi kendini
düzenleyebilen ısıtma kablosu,

10 W/m (+10°C)

SelfTec®DW

20 W/m (+10°C)
İçme suyu uygulamaları için kendi kendini
düzenleyebilen ısıtma kablosu,
10 W/m (+10°C)

13

Ürün Seçim Kılavuzu
Isıtma Kabloları
Sabit elektrik
güçlü

Kendi kendini düzenleyen
İleri düzeyde
uygulamalar

Plastik

Boru
çapı
[mm]

SelfTec® PRO
20

Çelik

Kablo
konumu

SelfTec® PRO
10

Formül
sonucuna
göre veya
tablo
okumasına
göre

Boru
mater
yali

SelfTec® 16

Boru
hatlarının
donmaya
karşı
korunması

Yangın
musluğu,
sulama,
soğuk su,
yağmur
borusu,
temiz su,
kanalizas
yon

Kablo
çıktısı (Q)

SlfTec®DW

Sistemler

FreezeTec®

Uygulama

VCD10

Temel uygulamalar

Borunun
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