kar ve buza karşı

koruma
Sabit elektrik güçlü ısıtma kabloları
Kendi kendini düzenleyen ısıtma kabloları

Termostatlar

Çatılar, çatı olukları ve yağmur iniş
borularının korunması
Kar ve buz koruma sistemleri
aşağıdakilere karşı koruma
sağlar :
•
•

çatı üzerinde biriken kar ve buz,
çatı olukları ve yağmur iniş borularında buz
oluşumunun sebep olduğu hasarlar,
bina duvarları üzerinde oluşan göze hoş görünmeyen su
hasarı,
sarkıt biçimindeki buz oluşumu.

•
•

Çatıların ve bileşenlerinin korunması
için, UV dayanımlı dış kılıfa sahip ısıtma
kabloları kullanılmalıdır :
•
•
•

ELEKTRA VCDR ısıtma kabloları,
ELEKTRA TuffTec™ ısıtma kabloları,
ELEKTRA SelfTec® ve SelfTec®PRO20
kendi kendini düzenleyen ısıtma
kabloları

ELEKTRA VCDR ısıtma kabloları 20 W/m sabit güç çıkış
değeri ile karakterize edilirler, TuffTec™'nin çıkış değeri ise 30
W/m'dir. Bunlar bir güç kaynağı iletken bağlantı ucu ile satışa
hazır birimlerdir ( bunlar "soğuk uç" olarak da isimlendirilirler ).
Isıtma sistemi tasarlanırken mevcut kablo uzunlukları dikkate
alınmalıdır.
Ziftli malzemelerin hasara sebebiyet verebilecek etkilerine karşı
son derece dayanıklı olduklarından ELEKTRA TuffTec™ ısıtma
kabloları çatı kaplamaları veya ziftli padavra ( shingle ) ile
kaplanmış çatıların ısıtılması için idealdir.
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Kış koşulları
için koruyucu
çözümler

ELEKTRA SelfTec® kendi kendini düzenleyen
ısıtma kabloları ortam sıcaklıklarına göre kendi ısı
kapasitelerini ayarlayacaklardır :
•
ELEKTRA SelfTec® kuruluma
hazır birimler olarak mevcuttur

ELEKTRA VCDR

ELEKTRA TuffTec™

ELEKTRA SelfTec®

ısıtma kablosu

ısıtma kablosu

montaja hazır kablo

Çok telli ısıtma kablosu damarı
XLPE yalıtım maddesi
PET kaplı alüminyum folyo kablo zırhı
Kalaylı bakır örgü
Isı ve UV dirençli PVC dış kablo kılıfı

- çatı olukları, yağmur iniş borularının kısa
aralıkları üzerinde DIY montajı için veya acil
durum uygulaması gerektiren diğer
savunmasız noktalarda kullanım için
sızdırmaz mahfazalı ucu ile bir güç kaynağı
iletken ucuna sahiptir.
Kablolar termostat kurulumunu gerektirmez;
kar yağışı esnasında tüm kar ortadan
kalkana kadar bir el ile kumanda edilebilen
anahtar yeterli olacaktır.
Isıtma sistemi tasarlanırken birimler
halinde kullanılacak olan kablo
uzunlukları dikkate alınmalıdır.

•

ELEKTRA SelfTec®PRO bobinler halinde sipariş
edilebilir
- genişletilmiş ısıtma sistemleri için montajı
yapılabilir. İnşa yerinde kablolar çatı oluk
uzunlukları veya çatı aralığına göre yerinde
ayarlanabilir. Bu kablolar güç kaynağı bağlantısı
ve bağlantı uçları gerektirir.

ELEKTRA SelfTec®PRO ısıtma kablosu
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Isıtma Gücü
>-5°C

-5°C ÷ -20°C

-20°C ¸ -30°C

<-30°C

Çatı Olukları

20 W/m

20 ÷ 40 W/m

40 ÷ 60 W/m

60 W/m

Yağmur iniş boruları

20 W/m

20 ÷ 40 W/m

20 ÷ 40 W/m

40 W/m

Ortam sıcaklığı
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200 ÷ 250 W/m2

250 ÷ 300 W/m2

350 W/m2

Çatı köşeleri

~150 W/m

2

~250 W/m2

~200 W/m2

~250 W/m2

Bina iskeletinin
dışına taşan çatı
alanı

~250 W/m2

~300 W/m2

~350 W/m2

~500 W/m2

Çatı kanalları

200 W/m

Yukarıda verilen değerler Ø100-125 mm çapa sahip çatı oluklarına karşılık gelmektedir. Daha büyük çapa sahip
çatı olukları 20 W/m veya daha yüksek ısı kapasitesine sahip bir uygulamayı gerektirir. Düz çatılar, veya kar
birikmesine yol açabilecek kar bariyerleri bulunan çatılarda verilen değerler yaklaşık %15 oranında artırılmalıdır.

Kendi kendini düzenleyebilen
kabloların avantajları
İhtiyaç duyulan uzunlukların elde edilebilmesi
için kablonun yerinde kesilebilmesi mümkündür
( maksimum kablo uzunluğu 110 metredir ). Bu
seçenek yoluyla ısıtma kablosunun uzunluğu
kurulum aşamasında tasarlanan ısıtılan eleman
uzunluğu ile kolay bir şekilde eşleştirilir.

•
•

Kablo çaprazlaması yapılabilir.
Ortam sıcaklığındaki düşüşler otomatik olarak
kablonun ısı kapasitesini artıracaktır.

Gerekli olan ısı kapasitesi seçimi bölgesel iklim
koşullarına, minimum ortam sıcaklığına ve kar
yağısı miktarına bağlı olacaktır.

Güç [W/m]

•

Sıcaklık [oC]

ELEKTRA SelfTec® ısıtma gücü
sıcaklık işlevinde kendi kendini düzenleyen kablolar
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Kalay kaplı çok telli bakır iletken

Sadece ELEKTRA
SelfTec®PRO kabloları
ihtiyaç duyulan uzunlukta
kesilerek kullanılabilir

Kendi kendini düzenleyen iletken kablo damarı
Modifiye edilmiş poliolefin izolasyon
PET kaplı alüminyum folyo kablo zırhı
Kalaylı bakır örgü
UV dayanımlı halojensiz poliolefin dış kılıf

Çatı oluğu ve yağmur iniş boruları için
kablolar genellikle iki tur halinde
döşenirler.
Minimum 12 cm çapında olan
çatı olukları ve yağmur iniş
borularında ve daha ılımlı kışların
yaşandığı bölgelerde kablolar bir
tur olarak döşenebilir.

Yağmur iniş boruları
içerisinde kablo
sabitleme
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Çatı olukları ve çatı kanallarında ısıtma
kablosu sabitleme
Çatı Olukları
Isıtma kabloları çatı olukları ve yağmur iniş borularına
aşağıdaki iyi yoldan biri kullanılarak sabitlenebilir :
tutucular veya klipsler ile açıklık kablosu.

Yağmur iniş boruları
Yağmur iniş borularında, ısıtma kabloları
klipsler yardımıyla sabitlenir.

Yağmur iniş borucu
Çatı oluğu tutucu

açıklık klipsi

Yağmur iniş borusunun uzunluğunun altı metreyi
aşması durumunda kablo tutucular kullanılmalıdır.
Tutucular arasındaki mesafe 40 cm'yi
geçmemelidir.

Klipsler ile
Klipsler ile çatı oluğu

yağmur iniş

açıklık kablosu

borusu açıklık

( bu kablo sabitleme yöntemi çatı oluğunun

kablosu

temizlenmesini de kolaylaştırmaktadır )
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Esnek kablo

Yağmur iniş borusu açıklık

desteği

kablosu tutucu kolu

Çatı oluğu içerisinde kablo sabitleme

Aşınmaya karşı ısıtma kablosunun korunması

Çatı kanalları
Çatı kanalı
montaj
bandı

Kendi
kendine
yapışan
montaj bandı
Çatı kanallarında kablo
sabitleme prosedürü

Çatı uçlarının
korunması
Şiddetli kar yağışı olan bölgelerde,
sadece çatı oluğu veya yağmur iniş
borularının ısıtılması kar ve sarkıtların
tamamen temizlenmesini garanti
etmez.
Çatı oluğu ile bitişik olan çatı kenarının
yaklaşık 50 cm kadar bir derinlikle ısıtılması ve
bina iskeletinin dışına taşan tüm çatı
alanlarının da ısıtılması gereklidir.
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Isıtma kabloları çatı yüzeyine bakır veya titanyum çinko
alaşımı kaplı tutucular ile sabitlenmelidir.

–

–

metal sacla kaplı çatılar üzerinde
tutucular;
•
çatı yüzeyine yapıştırılabilir,
•
perçinlenebilir ( silikon ile yalıtılmış sabitleyicilerden
faydalanılabilir),
•
izole edilmiş yapısal kablolar üzerine asılabilir.

kiremit kaplı çatılarda
tutucular;
•
tirizlere sabitlenebilir,
•
tirizlere ve yapısal
kablolara sabitlenebilir.

Titanyum çinko kaplama veya bakırdan imal edilmiş tutucular

–
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muşamba, keçe, kiremit veya ziftli
kiremit kaplı çatılarda
tutucular termal kaynaklanabilir
çatı kaplama membranının
şeritleri üzerinden çatıya
sabitlenmelidir.

Araba yollarının, trafik
güzergahlarının, park alanlarının
ve merdivenlerin korunması
Harici alanlar ısıtılırken, her bir metrekare başına
gerekli olan ısı kapasitesi belirlenmelidir. Tavsiye
edilen ısı kapasitesi bölgesel iklim koşullarına
bağlıdır; bir diğer deyişle minimum ortam sıcaklığı,
kar yağış şiddeti ve rüzgar gücü göz önünde
bulundurulmalıdır.

Alt taraftan rüzgara maruz kalan yüzeylere izolasyon
katmanı uygulanması ısıtma sisteminin verimliliğini
artıracaktır.

Harici alanların ısıtılmasında aşağıdaki
seçenekler kullanıma sunulabilir :




Eğer ısıtılan alan aşağıdaki
şekildeyse daha yüksek ısı
kapasitesi değerleri gereklidir :





eğer düşük sıcaklıklara maruz kalıyorsa,





köprüler, merdivenler, yükleme platformları gibi
alt taraftan rüzgara maruz kalıyorsa,
yoğun kar yağışı olan bölgelerde bulunuyorsa.



ELEKTRA VC20 çift taraflı tedarik edilmiş ısıtma
kabloları ( güç çıkışı 20 W/m),
ELEKTRA VCD25 tek taraflı tedarik edilmiş ısıtma
kabloları ( güç çıkışı 25 W/m),
ELEKTRA SnowTec ısıtma matları, ELEKTRA VCD
ısıtma kablosundan imal edilmiştir (matın güç çıkışı
2
300 W/m 'dir),
ELEKTRA TuffTec™ tek taraflı tedarik edilmiş
ısıtma kabloları ( güç çıkışı 30 W/m),
ELEKTRA SnowTec ısıtma matları, ELEKTRA
TuffTec™ ısıtma kablosundan imal edilmiştir (matın
2
güç çıkışı 400 W/m 'dir).

Çok telli ısıtma kablosu damarı

Çok telli ısıtma kablosu damarı

XLPE yalıtım maddesi

FEP ( Teflon ) birinci yalıtım katmanı

PET kaplı alüminyum folyo kablo zırhı

HDPE , ikinci yalıtım katmanı

Kalaylı bakır örgü

Kalaylı bakır örgü

Isıya dayanımlı PVC dış kılıfı

UV dayanımlı HFFR dış kılıfı
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Uygun ısıtma kablosu veya ısıtma
matının seçimi şunlara bağlıdır :







ısıtılan alanın her bir metrekaresi başına gerekli
olan güç çıkışı,
ısıtma sistemi üzerinde işlerin tamamlanabilmesi
için ihtiyaç duyulan zaman ufku,

Kablonun sabitlenebilmesi için 5 x 5 cm örgü şeklindeki
bir Ø 2 mm çaplı montaj ızgarasının kullanımı da
mümkündür.
Kablolar arasında sabit açıklığın devam ettirilebilmesi
için ısıtma matı da sabitleme yapılmasını gerektirir.

ısıtılan alanın şekli, güç kaynağı
kablolarının adedi (çift taraflı tedarik
edilmiş kablolar her iki güç kaynağı
iletkeninin montaj kutusuna
bağlanmasını gerektirirken, tek taraflı
tedarik edilmiş kabloların bir tanesi
ile işlem yapmak yeterlidir),
kablonun dayanıklılığı ve termal
gereklilikler.

Isıtma matlarının montajının tamamlanması için
ihtiyaç duyulan süre ısıtma kablosu montajı için
ihtiyaç duyulan süreden 6 ila 8 kat daha azdır. Ancak,
matlar düzgün bir dikdörtgen alan gerektirir ve 300
W/m2 veya 400 W/ m2 belirli çıkış değerlerine
sahiptirler.
ELEKTRA TuffTec™ ısıtma kabloları ve
SnowTec®Tuff ısıtma matları yüzey
hazırlanırken betonun sıkıştırılması için
makineler kullanıldığında artan mekanik
hasar riskinin en alt düzeye indirilebilmesi
için kullanılırlar. Yüksek termal
özelliklerinden ve aynı zamanda ziftli
malzemelere olan dayanımından dolayı
TuffTec™ ısıtma kabloları ve SnowTec ®
Tuff ısıtma matları güvenli bir biçimde
asfalt üzerine yayılabilir.

Asfalt veya parke taşlarından yapılmış bir
evin garajını sokağa bağlayan yolun kesiti
(kum alt tabaka katmanı içine montaj)

Beton döşemeli bir garajla cadde arasındaki yolun kesiti
( montaj doğrudan beton içine yapılmıştır )

Matların veya kabloların uzunlukları
genleşme derzi içinden geçmeyecek
şekilde ayarlanmalıdır.

Montaj
Isıtma matları veya kablolar :
taban kaplama tuğlaları, beton
döşeme plakaları veya asfaltın
döşeneceği kum yatağı veya kuru
betonun bir katmanı içine,

doğrudan betonun içine,

doğrudan asfaltın içine döşenmelidir
(özellikle TuffTec™ ve SnowTec® Tuff
).
Isıtma kablolarının sabit pozisyonlarının bozulmaması ve
önceden hesaplanmış sabit açıklığın muhafaza
edilebilmesi için, ELEKTRA TMS çelik montaj bandı ( kum
yatağı veya doğrudan asfalt içine ), veya ELEKTRA TME
alüminyum montaj bandı ( beton içine ) tavsiye
edilmektedir


10

Asfalt yüzeyle bir garaj ile cadde
arasındaki yolun kesiti ( doğrudan asfalt
içine montaj )

ELEKTRA SnowTec® ısıtma matları ile ısıtılmış
garaj ile cadde arasındaki yol

Kablo aralığına bağlı olarak
ısıtılan alanın her bir metrekaresi
başına gerekli çıktının elde
edilebilmesi mümkündür.
Kablo aralığı 5 cm'nin altına
düşmemelidir.

Garaja giden yol üzerinde ELEKTRA SnowTec® tipik uygulaması
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Merdivenler:
Merdivenlerin ısıtılmasında
aşağıdaki çözümler kullanıma
sunulabilir :
•
•

ELEKTRA VC20 çift uçlu ısıtma
kabloları,
ELEKTRA VCD25 tek uçlu ısıtma
kabloları.

Kabloların merdivenlerin inşası aşamasında açılmış
olan oyukların içine yerleştirilmesi tavsiye edilmektedir.
Isıtıcı kablolar mevcut merdivenlere uygulanmak
istendiğinde, kabloların tip seçimi merdiven
basamaklarının yükseltilebilmesi olasılığına bağlıdır.

•

Eğer kabloların basamakların yüzeyine monte
edilebilmesi olasılığı mevcutsa, bunlar bir metal
kablo ızgarası veya ELEKTRA TME montaj
bandı ile zemine sabitlenmelidir.
Ardından kablolar üzerine 3 cm kalınlığında
beton dökülmelidir. Burada, sadece ELEKTRA
VCD25 tek uçlu kablolar kullanılabilir ( sadece bir
güç kaynağı iletkeni bir kurulum kutusuna
bağlanmalıdır ).

ELEKTRA TME montaj bandı
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Basamaklar arasındaki dik kısımlar
ısıtılmayacağından, kablolar basamağın uç
kısmına olabildiğince yakın
konumlandırılmalıdır.

•

Basamakların seviyesinin yükseltilmesi
eğer mümkün değilse, o zaman kabloların
yerleştirilebilmesi için oyuklar açılmalıdır.
ELEKTRA
CV20
kabloları
ELEKTRA VCD 25 kablolarından
daha ince ve daha esnektir ( her
iki güç kaynağı iletkenleri kurulum
kutusuna bağlanmalıdır ).

Basamaklar ve sahanlık üzerine termal izolasyon
uygulanması verimliliği artıracaktır ve sistemin
işletim maliyetlerini düşürecek bir biçimde ısıtma
sisteminin ısınma zamanını da kısaltacaktır.

Basamaklar ve sahanlıklar
üzerine termal izolasyon
malzemesi serilmesi ısıtma
sisteminin verimliliğini
artıracaktır

ELEKTRA VCD25 ısıtma kabloları
zemine ELEKTRA TME montaj bandı
ile sabitlenirler.

ELEKTRA VCD25 ısıtma kablosu
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Kar ve buza karşı
koruma sistemlerinin
kontrolü
Dikkatli bir biçimde seçilen kontrol sistemi
kar yağışı ve sıfır derecenin altındaki
yağışlarda ısıtma sisteminin düzgün bir
şekilde çalışmasını sağlayacaktır.
Bir sıcaklık ve nem sensörü ile donatılmış termostat
hava koşullarını otomatik olarak algılayacaktır. Isıtma
sistemi ardından beklemede tutulacaktır ve sadece
gerekli olduğunda açılacaktır. Bu amaçla DIN-bus
monte edilmiş ELEKTRA ETR2 ve ETO2 termostatlar
kullanılabilir.

ELEKTRA ETR2 termostat
( 16 A'ya kadar maksimum yük, kurulu kabloların
toplam ısı kapasitesi 3600 W'ı geçmemelidir),
aşağıdakilerden bir tanesine hizmet sağlayacak
şekilde sensör tiplerine bağlıdır;

çatı veya çatı oluk bölgesi veya

bir bina dışı alan
( örneğin, bir bağımsız araba yolu, merdivenler vb. )

Dikkatli bir biçimde seçilen
kontrol sistemi kar yağışı ve sıfır
derecenin altındaki yağışlarda
ısıtma sisteminin düzgün bir
şekilde çalışmasını sağlar

Yer sıcaklık ve nem sensörü ETOG56T ve bir montaj tüpü ETOK-T (
toprak, beton büyük ve yassı kaldırım
taşları, arnavut kaldırımları), araba
yolları, trafik güzergahları ve
benzerinin ısıtma kontrolü için
kullanılır.

Hava sıcaklık
sensörü ETF-744
( bina dışı kurulum için ) ve
nem sensörü ETOR 55 ( çatı
oluğu alt kısım montajı için )
çatılar ve çatı oluklarının
ısıtma kontrolü için kullanılır.
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ELEKTRA ETO2 termostat
( 3 x 16 A'ya kadar maksimum yük ), bir veya iki
bölgeye hizmet etmek için uygundur :

iki farklı çatı ve çatı oluk bölgesi veya

iki bina dışı alan ( örneğin araba yolu ve merdivenler ).

Kar ve buza karşı koruma için termostatlar

ELEKTRA ETR2G termostat
bina dışı alanların korunması içindir. Standart
olarak, bir tümleşik sıcaklık ve nem sensörü ve
montaj tüpü ile donatılmıştır.

ELEKTRA ETOG2 termostat
genişletilmiş ısıtma sistemlerinde uygulamalar
için ve bina dışı alanların korunması içindir.
Standart olarak, bir tümleşik sıcaklık ve nem
sensörü ve montaj tüpü ile donatılmıştır. İki bina
dışı alanın korunmasını etkinleştirebilecek ilave
sıcaklık ve nem sensörü bu termostata
bağlanabilir.

ELEKTRA ETR2R termostat
çatılar ve çatı oluklarının korunması içindir. Standart
olarak bir sıcaklık ve bir nem sensörü ile
donatılmıştır.

ELEKTRA ETOR2 termostat
genişletilmiş ısıtma sistemlerinde uygulamalar için ve
çatılar ile çatı oluklarının korunması içindir. Standart
olarak bir sıcaklık ve bir nem sensörü ile
donatılmıştır. İki ayrı çatı alanın korunmasını
etkinleştirebilecek ilave nem sensörü bu termostata
bağlanabilir.
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ELEKTRA VCDR ısıtma kabloları

ELEKTRA SelfTec® kendi kendini

tek uçlu olarak tedarik edilirler

düzenleyen ısıtma kabloları

ELEKTRA TuffTec™ ısıtma kabloları

ELEKTRA SelfTec®PRO

tek uçlu olarak tedarik edilirler

aksesuarlar
EC-PRO
Bağlantı seti

ECM25-PRO
M25 rakor ile bağlantı seti

KF 5045-PRO
Güç kaynağı iletkeni için M25 rakoru
ile üç ısıtma devresi için terminaller
ile bağlantı kutusu
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ELEKTRA VC ısıtma kabloları
iki uçlu olarak tedarik edilirler 20 W/m

ELEKTRA VCD ısıtma kabloları
tek uçlu olarak tedarik edilirler 25 W/m

ELEKTRA SnowTec® ısıtma matları
tek uçlu olarak tedarik edilirler

ELEKTRA SnowTec® Tuff ısıtma matları
tek uçlu olarak tedarik edilirler
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Ürün Seçim
Kılavuzu

VCDR 20

TuffTec™

SelfTec®16

SelfTec®PRO
20

SnowTec®

Garaj önündeki
yollar, yollar, park
yerleri

200-300 [W/m2]

+

+

—

+

—

—

+

Rampalar, köprüler

250-300 [W/m2]

+

+

—

+

—

—

+

+

Merdivenler

250-300 [W/m2]

+

+

—

—

—

—

—

—

200-300 [W/m2]

—

—

+

+

+

+

—

—

20-60 [W/m]

—

—

+

+

+

+

—

—

Uygulama

Çatılar,
çatı kanalları
Çatı olukları, yağmur
iniş boruları

* Bir ETOG2 veya ETOR2 termostat bir ikinci bölge için bir ilave sensör ile kullanılabilir

®

Isıtma Gücü

VCD 25

SnowTec Tuff

Isıtma Matları

VC 20

Isıtma Kabloları
Kendi kendini
Sabit elektrik güçlü
düzenleyen

Kontrol

+
ETOG2*
ETR2G

ETOR2*
ETR2R

