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Tyco Thermal Controls łączy wiedzę, doświadczenie, produkty i usługi wiodących 
marek specjalizujących się w ogrzewaniu przemysłowym: Raychem, HEW-THERM,  
Pyrotenax, DigiTrace, Isopad, TraceTek i Tracer. 

Nasze systemy grzewcze zapewniają pełną gamę rozwiązań: od ochrony przed 
zamarzaniem rurociągów z wodą do ogólnych zastosowań, po utrzymanie 
temperatur do 800°C w wielu procesach przemysłowych. Tyco Thermal Controls 
oferuje odpowiednie technologie dla każdej aplikacji. Posiadając ponad 50-letnie 
doświadczenie dostarczyliśmy ponad 500 000 km przewodów grzejnych na całym 
świecie.

Tyco Thermal Controls zatrudnia ponad 2500 osób i posiada biura w 48 krajach. 
Możemy dostarczyć rozwiązania systemów ogrzewania spełniające wszystkie potrzeby 
naszych klientów, bazując na doświadczeniach zebranych na całym świecie. 

Projekty systemów ogrzewania wymagają specjalnego podejścia. Tyco Thermal 
Controls zapewnia pełen zakres usług związanych ze szczegółowymi pracami projekto-
wymi i wykonawstwem pod klucz. Wykorzystując pełen zakres produktów Tyco Thermal 
Controls, grupa Tracer może dostarczyć najbardziej odpowiedni technologicznie i eko-
nomicznie system ogrzewania dla każdej aplikacji.
Oferowanie naszym klientom wszystkich typów systemów grzewczych jest jedną z 
części pełnego zakresu usług wykonywanych w ramach projektów pod klucz. Kiedy 
klient wybierze optymalny system grzewczy dostosowany do jego potrzeb, Tyco 
Thermal Controls zapewni kompleksową obsługę.

Możemy pomóc naszym klientom w każdej fazie projektu, włączając w to: 
 • Zarządzanie projektem  
 • Studium opłacalności / opracowanie budżetu  
 • Projekt techniczny  
 • Montaż  
 • Nadzór nad montażem  
 • Rozruch i utrzymanie 
jak i udział w kompletnych audytach istniejących instalacji.

Dla wielu firm na całym świecie, wykonaliśmy dużą liczbę projektów, zapewniliśmy 
dobór materiałów dopasowanych do potrzeb klientów, dostarczyliśmy usługi budowlane 
(projektowanie, dostawa materiałów, montaż systemów) związane z kompletnymi 
systemami grzewczymi. Korzyści naszych klientów są widoczne przy:

Optymalizacji systemu: Wieloletnia praktyka przy projektowaniu, doborze 
produktów i ich montażu pozwala nam na wykonanie poprawnego projektu, wybór 
właściwego systemu grzewczego i jego poprawny montaż.

Usługi montażowe: W skład naszych usług wchodzi przygotowanie do budowy, 
organizacja robót, budowa, montaż, prace wykończeniowe i wsparcie logistyczne.

Elastyczne umowy wykonawcze: Możemy pełnić obowiązki generalnego 
wykonawcy, zarządzać wykwalifikowaną siłą roboczą firm podwykonawczych, 
pomagać przy wyborze lokalnych podwykonawców, lub kierować pracami 
budowlanymi dotyczącymi montażu systemów grzewczych i izolacji.

Total care in heat-tracing

www.tycothermal.pl

Kompleksowe rozwiązania systemów 
ogrzewania elektrycznego

 

ARTEL Sp. z o.o.       Biuro w Warszawie
ul. Pi³sudskiego 28/3, 09-402 P³ock        ul. KEN 88, 02-777 Warszawa
tel/fax 0 24 268 95 05    tel/fax 0 22 409 28 51
e-mail: biuro@artel.com.pl               e-mail: ken@artel.com.pl



Raychem jest naszą wiodącą marką w zakresie samoregulujących systemów grzew-
czych oraz systemów grzewczych ograniczających moc, które są idealne do ogrzewa-
nia złożonych rurociągów i armatury. Raychem oferuje kompletne systemy grzewcze 
do temperatur 250°C przy typowej długości systemu do 250 m. Równoległe przewody 
grzejne Raychem są cięte na odcinki i zakańczane na placu budowy w zależności od 
potrzeb; są łatwe do projektowania, montażu i eksploatacji. Samoregulujące i ograni-
czające moc przewody grzejne Raychem wraz z towarzyszącymi akcesoriami zapew-
niają najwyższą niezawodność przy wykorzystaniu najlepszych technologii.

Przemysłowe, szeregowe systemy grzewcze HEW-THERM w izolacji polimerowej (PI)  
stosowane są z powodzeniem od wielu lat. W szczególności nadają się do dłuższych  
obwodów grzejnych (np. >250 m) i wytrzymują temperaturę do 300°C. Podobnie jak 
nasze przewody grzejne Raychem, systemy grzewcze HEW-THERM mogą być zakań-
czane na placu budowy. 

Systemy grzewcze Pyrotenax, o stałej mocy, w izolacji mineralnej (MI) są rekomendo-
wane do aplikacji wysokotemperaturowych do +600°C. Przewody w izolacji mineralnej 
(MI) posiadają różne konstrukcje, które mogą pracować nawet w najbardziej agresyw-
nych chemicznie środowiskach. Pyrotenax dostarcza również kompletny zakres akce-
soriów zapewniających najwyższą niezawodność systemu.

Marka DigiTrace firmy Tyco Thermal Controls to kompletna linia systemów kontroli i  
sterowania systemami grzewczymi; od termostatów mechanicznych dla pojedynczych 
obwodów grzewczych po wieloobwodowe, oparte na mikroprocesorach systemy siecio-
we. Nasze oprogramowanie zarządzające łączy system sterowania i monitorowania z  
komputerem PC, z którego można sterować pracą całego systemu.

Specjalistyczne systemy grzewcze Isopad są projektowane i dostosowane do 
wykorzystania zalet ogrzewania elektrycznego w zakresie nietypowych aplikacji. 
Specjalistyczne systemy grzewcze obejmują swym zakresem rozwiązania grzewcze 
oparte na przewodach w izolacji mineralnej takie jak grzejniki radiacyjne, taśmy grzew-
cze, silikonowe i miękkie płaszcze izolacyjne, panele silikonowe i z włókna szklanego, 
węże grzejne, ogrzewacze sprzętu laboratoryjnego oraz kompletne systemy grzewcze 
takie jak ogrzewacze beczek, butli z gazem czy anten satelitarnych, itp. Isopad może 
dostarczyć rozwiązania spełniające każde wymagania grzewcze naszych klientów. 
Produkty Isopad pozwalają na utrzymanie temperatury lub podgrzew wszystkich  
obiektów i procesów (np. zbiorników, rurociągów, kontenerów, analizatorów gazów, 
itp.), które mogą zawierać produkty zarówno niewybuchowe jak i wybuchowe. 
Rozwiązania Isopad pozwalają na ogrzewanie procesów o wymaganiach  
temperaturowych do 1000°C.

Produkty służące do detekcji wycieków TraceTek, w skład których wchodzą różnego 
rodzaju przewody sensorowe, sondy i elektroniczne urządzenia kontrolne, zapewniają 
naszym klientom najnowocześniejsze możliwości kontroli praktycznie wszystkich syste-
mów magazynowania i transportowania cieczy. Zakres zastosowań obejmuje aplikacje 
od detekcji wycieków wody w nowoczesnych "inteligentnych budynkach" po detekcję  
wycieków paliwa do odrzutowców z podziemnych rurociągów i naziemnych lub  
podziemnych zbiorników. Wszystkie systemy TraceTek mogą zlokalizować wykryty 
wyciek z dokładnością jednego metra nawet na rurociągach o długości tysiąca metrów. 

Przy pomocy oprogramowania TraceCalc Pro, Tyco Thermal Controls dostarcza swoim  
klientom uniwersalne narzędzie dostosowane do standardów przemysłowych  
przeznaczone do projektowania aplikacji grzewczych, pomagające w doborze  
optymalnego systemu grzewczego opartego na szerokim zakresie produktów Tyco 
Thermal Controls. TraceCalc Pro jest oprogramowaniem uniwersalnym dla użytkow-
ników w wielu krajach dającym możliwość wyboru języka obsługi: angielskiego, fran-
cuskiego lub niemieckiego oraz stosującym międzynarodowe oznaczenia i metody 
projektowe.  
TraceCalc Pro ustanawia nowe standardy w projektowaniu, spełniające oczekiwania 
naszych klientów dotyczące prostego czy też wyszukanego projektowania przemysło-
wych aplikacji grzewczych.
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Tabela doboru przewodów grzejnych   4

R  Samoregulujące przewody grzejne  
Temperatury utrzymania do 65°C  BTV 6
Temperatury utrzymania do 110°C  QTVR 8
Temperatury utrzymania do 120°C  XTV 10
Temperatury utrzymania do 150°C  KTV 12

R Przewód grzejny ograniczający moc  
Temperatury utrzymania do 230°C   VPL 14

 
 
 Równoległe przewody grzejne o stałej mocy 

Temperatury utrzymania do 125°C  IHT 16
Temperatury utrzymania do 200°C  FHT 18

 
 Szeregowe przewody grzejne w izolacji polimerowej (PI) 

Przewody grzejne (PI) (PTFE)  XPI-NH 20
Przewody grzejne (PI) (PTFE, 4 Joule)  XPI 22
Przewody grzejne (PI) (PTFE wzmocniony, 7 Joule)   XPI-S 24

  
 Szeregowe przewody grzejne w izolacji mineralnej (MI) 

Przewód grzejny (MI) w powłoce miedzianej  HCH/HCC 26
Przewód grzejny (MI) w powłoce miedziano-niklowej  HDF/HDC 28
Przewód grzejny (MI) w powłoce ze stali nierdzewnej  HSQ 30
Przewód grzejny (MI) w powłoce Alloy 825  HAx 32
Przewód grzejny (MI) w powłoce Inconel  HIQ 36

Przegląd komponentów systemu samoregulujących przewodów grzejnych i ograniczających moc 38
R  Przyłącza elektryczne  

Zintegrowane   
Zestaw zasilająco-przyłączeniowy dla jednego obwodu  JBS-100 39
Zestaw zasilająco-przyłączeniowy dla kilku obwodów  JBM-100 41
Modułowe   
Uniwersalna skrzynka przyłączeniowa  JBU-100 43
Skrzynka przyłączeniowa  JB-82 45
Zestaw przyłączeniowy do montażu na zimno  C25-100 47
Zestaw przyłączeniowy termokurczliwy  C25-21 48
Zestaw przyłączeniowy do montażu na zimno,   C25-100-METAL  49
dławik mosiężny  C3/4-100-METAL
Płaskoprofilowy zestaw zasilająco-  C-150-E 50
przyłączeniowy do montażu na zimno   
Wejście pod izolację  IEK-25-PIPE / IEK-25-04 52
Wejście pod izolację  IEK-20-PI / IEK-25-06 53

R  Zestawy zakończeniowe  
Zestaw zakończeniowy zimny (także z sygnalizacją pracy)  E-100-E / E-100-L-E 54
Płaskoprofilowy zestaw zakończeniowy zimny pod izolację  E-150 56
Zestaw zakończeniowy termokurczliwy pod izolację  E-06 / E-19 58

R  Połączenia i rozgałęzienia  
Zestaw rozgałęźny lub połączeniowy  T-100 59
Płaskoprofilowy zestaw połączeniowy zimny pod izolację  S-150 61
Zestaw połączeniowy termokurczliwy pod izolację  S-19 / S-21 / S-69 63

Spis treści
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Przegląd komponentów systemu szeregowych przewodów grzejnych w izolacji polimerowej (PI) 66
  Komponenty systemu szeregowych przewodów grzejnych w izolacji polimerowej  67

Zestaw przyłączeniowy, płaskoprofilowy do montażu na zimno CS-150-UNI-PI  71
Zestaw przyłączeniowo-połączeniowy z uszczelnieniem   CS-150-xx-PI  73
silikonowym 
Zestaw przyłączeniowo-połączeniowy, termokurczliwy   CS20-2.5-PI-NH  74
Skrzynka przyłączeniowa   JB-EX-20  75
Skrzynka przyłączeniowa   JB-EX-21  77
System połączeń elektrycznych dla przewodów grzejnych (PI)   PI-TOOL-SET-xx  79

Przegląd komponentów systemu szeregowych przewodów grzejnych w izolacji mineralnej (MI) 82

 Komponenty systemu szeregowych przewodów grzejnych w izolacji mineralnej  83
 Standardy oznaczeń systemów grzewczych MI - przewody grzejne MI  85
 Standardy oznaczeń systemów grzewczych MI - elementy grzejne MI 86
 Akcesoria przewodów grzejnych MI  88

 Termostaty  
Tablica doboru termostatów   90
Mechaniczny z pomiarem powierzchniowym  RAYSTAT-EX-02 91
Elektroniczny z pomiarem powierzchniowym  RAYSTAT-EX-03 94
Elektroniczny z pomiarem temp. otoczenia  RAYSTAT-EX-04 94
Mechaniczny z ogranicznikiem  T-M-20-S/+5+215C/EX 96
Mechaniczny z ogranicznikiem  T-M-20-S/+70+350C/EX 96
Elektroniczny z pomiarem powierzchniowym  AT-TS-13 i AT-TS-14 99
Elektroniczny z pomiarem powierzchniowym  RAYSTAT-CONTROL-10 102
Elektroniczny z pomiarem temp. otoczenia  RAYSTAT-ECO-10 105
Mechaniczny z ogranicznikiem  T-M-20-S 108
Mechaniczny z pomiarem powierzchniowym  T-M-10-S 111

  Sterowniki elektroniczne do montażu panelowego 
Elektroniczny sterownik dla pojedynczego obwodu  TCONTROL-CONT-02 114
Termostat elektroniczny do montażu na szynie DIN  TCON-CSD/07 117
System sterowania ogrzewania elektrycznego  HTC-915-CONT 119
Ogranicznik temperatury   123

 Sterowniki elektroniczne dla wielu obwodów oraz systemy monitorowania 
Sterowniki  MONI-200N-E 126
Zdalne moduły monitorujące (RMM2) 
  Bez obudowy  MONI-RMM2-E 130
 W obudowie dla stref zagrożonych wybuchem MONI-RMM2-EX-E 130
Zdalne moduły sterujące (RMC)  
 Jednostka bazowa  MONI-RMC-BASE 133
 Dwukanałowy przekaźnik  MONI-RMC-2RO 133
 Dwukanałowe wejście cyfrowe  MONI-RMC-2DI 133
Czujniki   
Czujnik temp. dla stref niezagrożonych wybuchem  MONI-PT100-NH 136
Czujnik temp. dla stref zagrożonych wybuchem  MONI-PT100-EXE 137
Czujnik temp. z przetwornikiem 4-20mA  MONI-PT100-4/20MA 138
Czujnik temp. bez skrzynki przyłączeniowej  MONI-PT100-EXE-SENSOR 139

Lokalizator uszkodzeń przewodów grzejnych  DET-3000 140

R Akcesoria  142
Naklejki, obejmy, taśmy montażowe, dławiki, adaptery i pozostałe komponenty  

 
 
 
 
Inne produkty oferowane przez Tyco Thermal Controls   148

MoniTrace 200N
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Zakres typowych temperatur roboczych (°C) TechnologiaPrzewód
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Równoległy samoregulujący, zakończenia 
montowane na placu budowy 

Równoległy samoregulujący, zakończenia 
montowane na placu budowy 

Równoległy samoregulujący, zakończenia 
montowane na placu budowy 

Równoległy samoregulujący, zakończenia 
montowane na placu budowy 

Równoległy samoregulujący, zakończenia 
montowane na placu budowy 

Szeregowy o stałej mocy w osłonie polimerowej, 
zakończenia montowane na placu budowy

Szeregowy o stałej mocy w osłonie polimerowej, 
zakończenia montowane na placu budowy

Szeregowy o stałej mocy w izolacji mineralnej 
MI, zakończenia montowane fabrycznie 

Szeregowy o stałej mocy w izolacji mineralnej 
MI, zakończenia montowane fabrycznie 

Szeregowy o stałej mocy w izolacji mineralnej 
MI, zakończenia montowane fabrycznie  

Szeregowy o stałej mocy w izolacji mineralnej 
MI, zakończenia montowane fabrycznie  

Szeregowy o stałej mocy w izolacji mineralnej 
MI, zakończenia montowane fabrycznie  

System wykorzystujący efekt 
prądów naskórkowych 

Równoległy strefowy o stałej mocy, 
zakończenia montowane na placu budowy

Równoległy strefowy o stałej mocy, 
zakończenia montowane na placu budowy

Szeregowy o stałej mocy w izolacji mineralnej 
MI, zakończenia montowane fabrycznie 

Szeregowy o stałej mocy w osłonie polimerowej, 
zakończenia montowane na placu budowy

Tabela doboru przewodów grzejnych
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Klasa temp. Metoda wyboru 
klasy temp.

Preferowana 
metoda kontroli

Odporność 
chemiczna

Odporność
mechaniczna

Typowa 
długość 
rurociągu (m)

StronaMaks. temp.  
oddziaływania 
ciągła (°C) 
pod napięciem, 
   bez napięcia

 

0 - 400

0 - 400

0 - 400

0 - 400

0 - 450

0 - 400

0 - 450

Do 5000

Do 5000

Do 5000

Do 5000

Do 5000

Do 2500

Do 500

Do 5000

Do 500

400 - 30.000

6

8
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Tabela doboru przewodów grzejnych

* Projekt w warunkach ustalonych, T2-T3  →  bezwarunkowo     
** Wyłącznie projektowanie w warunkach ustalonych, T2  → bezwarunkowo   
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Zastosowanie
Klasyfikacja stref   Strefy zagrożone wybuchem: strefa 1, strefa 2 (gazowa), strefa 21, strefa 22 (pyłowa) 
  Strefy niezagrożone wybuchem
Typ ogrzewanej powierzchni Stal węglowa
  Stal nierdzewna
  Tworzywa sztuczne
  Powierzchnie metalowe pokryte lub niepokryte farbą
Odporność chemiczna Do łagodnych nieorganicznych środowisk : używaj przewodów -CR (płaszcz ochronny  
  z modyfikowanej poliolefiny)
  Do organicznych środowisk korozyjnych : używaj przewodów -CT  
  (fluoropolimerowy płaszcz ochronny)
  W przypadku szczególnie agresywnych środowisk organicznych lub korozyjnych prosimy  
  o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Tyco Thermal Controls. 

Napięcie zasilające   230 V (Prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Tyco Thermal Controls w celu  
  uzyskania danych dotyczących innych napięć)

Dopuszczenia  Przewody grzejne BTV posiadają dopuszczenia PTB i Baseefa 2001 Ltd. do stosowania w  
  strefach zagrożonych wybuchem

   PTB 98 ATEX 1102 X  BAS98ATEX2338X
  II 2 G/D EEx e(m) II T6 IP66 T80°C II 2 GD EExe II T6
  Przewody grzejne BTV posiadają dopuszczenia DNV do zastosowań na statkach i 
  ruchomych platformach wiertniczych. 
  Certyfikat DNV nr E-6967. 
  Przewody BTV są zatwierdzone także przez VDE.

Dane techniczne 
Maksymalna temperatura oddziaływania 65°C
Ciągła w stanie włączonym (pod napięciem)
Maksymalna temperatura oddziaływania 85°C
Okresowa w stanie włączonym (pod napięciem) Maksymalna skumulowana ilość godzin oddziaływania 1000
Klasyfikacja temperaturowa  T6 według Normy Europejskiej EN 50 014
Minimalna temperatura montażu –60°C
Minimalny promień gięcia w temp 20°C: 13 mm
  w temp –60°C: 35 mm

Żyły miedziane 1,2 mm2 

Budowa przewodu grzejnego

Fluoropolimerowy płaszcz ochronny 
(-CT) lub płaszcz ochronny z  
modyfikowanego poliolefinu (CR)

Izolacja z modyfikowanej poliolefiny

Samoregulujący przewodzący 
element grzejny

Elektryczny system grzewczy do ochrony 
przed zamarzaniem układów niepłukanych 
parą. 

Rodzina samoregulujących, równoległych 
przewodów grzejnych BTV używana jest do 
ochrony przed zamarzaniem rurociągów i 

zbiorników. 
Może być również używana do utrzymywa-
nia temperatur procesowych do 65°C. 

Samoregulujący przewód grzejny 

BTV

Oplot ochronny z cynowanych 
drutów miedzianych 
(maks. rezystancja 0,010 Ω/m)

R
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Moc grzewcza (W/m w temp. 10°C) 9 16 25 29

Nominalne wymiary produktu i waga
Grubość (mm)  5,5 5,5 5,5 5,5
Szerokość (mm)  10,5 10,5 15,4 15,4
Waga (g/m)  110  110 153 153

Maksymalna długość obwodu dla wyłączników nadmiarowych o charakterystyce ‘C’ zgodnie z EN 60898
Wielkość 
zabezpieczenia  Temperatura 
elektrycznego rozruchu  Maksymalna długość przewodu grzejnego na jeden obwód (m)

16A	 –20°C	 155	 110	 70	 45

	 +10°C	 200	 160	 110	 65

20A	 –20°C	 195	 140	 90	 55

	 +10°C	 200	 160	 125	 85

25A	 –20°C	 200	 160	 110	 70

	 +10°C	 200	 160	 125	 105

32A	 –20°C	 200	 160	 125	 90

	 +10°C	 200	 160	 125	 110

Wartości zawarte w powyższej tabeli są jedynie wartościami szacunkowymi. Do szczegółowych obliczeń należy używać programu TraceCalc  
lub skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Tyco Thermal Controls.
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony przed pożarem Tyco Thermal Controls wymaga stosowania wyłączników  
różnicowo-prądowych 30 mA. 
W przypadku, gdy w projekcie przewidziane są wyższe prądy upływu możliwe jest stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych maks.  
300 mA. Wszystkie aspekty bezpieczeństwa muszą być sprawdzone.

Specyfikacja zamówienia
Symbol produktu 3BTV2-CR 5BTV2-CR 8BTV2-CR 10BTV2-CR
Nr katalogowy 914279-000 414809-000 479821-000 677245-000
Symbol produktu 3BTV2-CT 5BTV2-CT 8BTV2-CT 10BTV2-CT
Nr katalogowy 469145-000 487509-000 008633-000 567513-000

Komponenty Tyco Thermal Controls oferuje pełen zakres komponentów do przewodów grzejnych takich jak zestawy  
 przyłączeniowe, połączeniowe i zakończeniowe obwodów. Komponenty te muszą być stosowane w celu  
 zapewnienia prawidłowej pracy systemu oraz zachowania zgodności z normami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

Charakterystyka grzewcza

Moc grzewcza przewodów zasilanych 
napięciem 230 V - izolowane rurocią-
gi stalowe

A  10BTV2-CT
 10BTV2-CR
B  8BTV2-CT
 8BTV2-CR
C  5BTV2-CT
 5BTV2-CR
D  3BTV2-CT
 3BTV2-CR

3BTV2-CR 
3BTV2-CT

5BTV2-CR 
5BTV2-CT

8BTV2-CR 
8BTV2-CT

10BTV2-CR 
10BTV2-CT
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Zastosowanie
Klasyfikacja stref  Strefy zagrożone wybuchem: strefa 1, strefa 2 (gazowa), strefa 21, strefa 22 (pyłowa) 
  Strefy niezagrożone wybuchem
Typ ogrzewanej powierzchni Stal węglowa 
  Stal nierdzewna
  Powierzchnie metalowe pokryte lub niepokryte farbą
Odporność chemiczna Środowiska organiczne i korozyjne 
  W przypadku szczególnie agresywnych środowisk organicznych lub korozyjnych prosimy o  
  kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Tyco Thermal Controls.

Napięcie zasilające   230 V (Prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Tyco Thermal Controls w celu uzyskania  
  danych dotyczących innych napięć)

Dopuszczenia  Przewody grzejne QTVR posiadają dopuszczenia PTB i Baseefa 2001 Ltd. do stosowania w  
  strefach zagrożonych wybuchem

   PTB 98 ATEX 1103 X   BAS98ATEX2337X
   II 2 G/D EEx e(m) II T4 IP66 T130°C II 2 GD EEx e II T4
   Przewody grzejne QTVR posiadają dopuszczenia DNV do zastosowań na statkach i   
   ruchomych platformach wiertniczych.
   Certyfikat DNV nr E-6967. 
   Przewody QTVR są zatwierdzone także przez VDE.

Dane techniczne 
Maksymalna temperatura oddziaływania 110°C
Ciągła w stanie włączonym (pod napięciem)
Klasyfikacja temperaturowa  T4 według Normy Europejskiej EN 50 014
Minimalna temperatura montażu –60°C
Minimalny promień gięcia w temp 20°C: 13 mm 
  w temp –60°C: 35 mm

Elektryczny system grzewczy do utrzyma-
nia temperatur procesowych układów do 
110°C, które nie są płukane parą. 

Rodzina samoregulujących, równoległych 
przewodów grzejnych QTVR używana jest 
do utrzymywania temperatur procesowych  
rurociągów i zbiorników. 

Może być również używana do ochrony przed 
zamarzaniem rurociągów o dużych średnicach 
oraz do aplikacji, w których występują średnie 
temperatury oddziaływania. 

Żyły miedziane 1,4 mm2 
(10 i 15QTVR2-CT)
Żyły miedziane 2,3 mm2 
(20 QTVR2-CT)

Budowa przewodu grzejnego

Fluoropolimerowy płaszcz ochronny

Oplot ochronny z cynowanych 
drutów miedzianych  
(maks. rezystancja 0,010 Ω/m)

Izolacja z fluoropolimeru

Samoregulujący przewodzący element 
grzejny

Samoregulujący przewód grzejny 

QTVRR
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  10QTVR2-CT 15QTVR2-CT 20QTVR2-CT 

QTVR
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Charakterystyka grzewcza

Moc grzewcza przewodów zasila-
nych napięciem 230 V - izolowane 
rurociągi stalowe

A 20QTVR2-CT
B 15QTVR2-CT
C 10QTVR2-CT

Temperatura rurociągu (°C)

W/m

A

B

C

Moc grzewcza (W/m w temp. 10°C) 38 51 64

Nominalne wymiary produktu i waga
Grubość (mm)  4,5 4,5 5,1
Szerokość (mm)  11,8 11,8 14,0
Waga (g/m)  126 126 180

Maksymalna długość obwodu dla wyłączników nadmiarowych o charakterystyce ‘C’ zgodnie z EN 60898
Wielkość 
zabezpieczenia  Temperatura 
elektrycznego rozruchu  Maksymalna długość przewodu grzejnego na jeden obwód (m)

25A	 –20°C	 95	 75	 60

	 +10°C	 115	 95	 75

32A	 –20°C	 115	 100	 75

	 +10°C	 115	 100	 95

40A	 –20°C	 115	 100	 95

	 +10°C	 115	 100	 115

Wartości zawarte w powyższej tabeli są jedynie wartościami szacunkowymi. Do szczegółowych obliczeń należy używać programu TraceCalc  
lub skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Tyco Thermal Controls.
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony przed pożarem Tyco Thermal Controls wymaga stosowania wyłączników  
różnicowo-prądowych 30 mA. 
W przypadku, gdy w projekcie przewidziane są wyższe prądy upływu możliwe jest stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych  
maks. 300 mA. Wszystkie aspekty bezpieczeństwa muszą być sprawdzone.

Specyfikacja zamówienia
Symbol produktu  10QTVR2-CT 15QTVR2-CT 20QTVR2-CT
Nr katalogowy  391991-000 040615-000 988967-000

Komponenty Tyco Thermal Controls oferuje pełen zakres komponentów do przewodów grzejnych takich jak zestawy  
 przyłączeniowe, połączeniowe i zakończeniowe obwodów. Komponenty te muszą być stosowane w celu  
 zapewnienia prawidłowej pracy systemu oraz zachowania zgodności z normami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

R
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Zastosowanie
Klasyfikacja stref  Strefy zagrożone wybuchem: strefa 1, strefa 2 (gazowa), strefa 21, strefa 22 (pyłowa) 
  Strefy niezagrożone wybuchem
Typ ogrzewanej powierzchni Stal węglowa
  Stal nierdzewna
  Powierzchnie metalowe pokryte lub niepokryte farbą
Odporność chemiczna Środowiska organiczne i korozyjne
  W przypadku szczególnie agresywnych środowisk organicznych lub korozyjnych prosimy o  
  kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Tyco Thermal Controls.

Napięcie zasilające  230 V (Prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Tyco Thermal Controls w celu uzyskania  
  danych dotyczących innych napięć)

Dopuszczenia  Przewody grzejne XTV posiadają dopuszczenia PTB i Baseefa 2001 Ltd. do stosowania w  
  strefach zagrożonych wybuchem

   PTB 98 ATEX 1105 X   BAS98ATEX2336X
   II 2 G/D EEx e(m) II T4/T3/250°C (T2)  II 2 GD EEx e II T3 and 240°C (T2)
   IP66 T130°C, T195°C, T250°C  

  Przewody grzejne XTV posiadają dopuszczenia DNV do zastosowań na statkach i ruchomych 
  platformach wiertniczych.  
  Certyfikat DNV nr E-6968.  
  Przewody XTV  są zatwierdzone także przez VDE. 

Dane techniczne 
Maksymalna temperatura oddziaływania 120°C
Ciągła w stanie włączonym (pod napięciem)
Maksymalna temperatura oddziaływania 215°C (para nasycona 20 bar) 
Okresowa w stanie włączonym  Maksymalna skumulowana ilość godzin oddziaływania 1000 
(pod napięciem)
Klasyfikacja temperaturowa  T2: 20XTV2-CT-T2
  T3: 4XTV2-CT-T3, 8XTV2-CT-T3, 12XTV2-CT-T3, 15XTV2-CT-T3
  według Normy Europejskiej EN 50 014
Minimalna temperatura montażu –60°C
Minimalny promień gięcia w temp 20°C: 13 mm
  w temp –60°C: 51 mm

10

Elektryczny system grzewczy do utrzymania 
temperatur procesowych układów do 120°C, 
które mogą być płukane parą. 

Rodzina samoregulujących, równoległych  
przewodów grzejnych XTV używana jest do 
utrzymywania temperatur procesowych  
rurociągów i zbiorników. 

Może być również używana do ochrony 
przed zamarzaniem rurociągów o dużych 
średnicach oraz do aplikacji, gdzie występu-
je wysoka temperatura oddziaływania. 

Żyły miedziane 2,3 mm2 

Budowa przewodu grzejnego

Fluoropolimerowy płaszcz ochronny odporny 
na działanie wysokich temperatur

Oplot ochronny z cynowanych drutów  
miedzianych (maks. rezystancja 0,010 Ω/m)

Izolacja z fluoropolimeru odporna na dzia-
łanie wysokich temperatur

Samoregulujące, przewodzące włókna grzejne

Przekładka dystansowa

XTV

Samoregulujący przewód grzejny 
 

R
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XTV

   4XTV2-CT-T3 8XTV2-CT-T3 12XTV2-CT-T3 15XTV2-CT-T3 20XTV2-CT-T2

Moc grzewcza (W/m w temp. 10°C) 12 25 38 47 63

Nominalne wymiary produktu i waga
Grubość  (mm)  7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
Szerokość (mm)  11,7 11,7 11,7 11,7 11,7
Waga (g/m)  170 170 170 170 170

Maksymalna długość obwodu dla wyłączników nadmiarowych o charakterystyce ‘C’ zgodnie z EN 60898
Wielkość 
zabezpieczenia  Temperatura 
elektrycznego rozruchu  Maksymalna długość przewodu grzejnego na jeden obwód (m)

16A –20°C 145 90 65 55 40
 +10°C 170 105 75 60 45
25A –20°C 225 145 105 85 65
 +10°C 245 165 120 95 70
32A –20°C 245 175 135 105 80
 +10°C 245 175 140 125 90
40A –20°C 245 175 140 135 105
 +10°C 245 175 140 135 105

Wartości zawarte w powyższej tabeli są jedynie wartościami szacunkowymi. Do szczegółowych obliczeń należy używać programu TraceCalc  
lub skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Tyco Thermal Controls.
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony przed pożarem Tyco Thermal Controls wymaga stosowania wyłączników  
różnicowo-prądowych 30 mA. 
W przypadku, gdy w projekcie przewidziane są wyższe prądy upływu możliwe jest stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych maks.  
300 mA. Wszystkie aspekty bezpieczeństwa muszą być sprawdzone.

Specyfikacja zamówienia
Symbol produktu  4XTV2-CT-T3 8XTV2-CT-T3 12XTV2-CT-T3 15XTV2-CT-T3 20XTV2-CT-T2
Nr katalogowy  002735-000 325059-000 427089-000 214999-000 849015-000 

Komponenty Tyco Thermal Controls oferuje pełen zakres komponentów do przewodów grzejnych takich jak zestawy  
 przyłączeniowe, połączeniowe i zakończeniowe obwodów. Komponenty te muszą być stosowane w celu  
 zapewnienia prawidłowej pracy systemu oraz zachowania zgodności z normami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
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Charakterystyka grzewcza

Moc grzewcza przewodów zasila-
nych napięciem 230 V - izolowane 
rurociągi stalowe

A  20XTV2-CT-T2
B 15XTV2-CT-T3
C  12XTV2-CT-T3
D  8XTV2-CT-T3
E 4XTV2-CT-T3
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Elektryczny system grzewczy do utrzymania 
temperatur procesowych układów do 150°C, 
które mogą być płukane parą. 

Rodzina samoregulujących, równoległych  
przewodów grzejnych KTV używana jest do 
utrzymywania temperatur procesowych  
rurociągów i zbiorników. 

Może być również używana do ochrony 
przed zamarzaniem rurociągów o dużych 
średnicach oraz do zastosowań, gdzie wystę-
puje wysoka temperatura oddziaływania.  

Zastosowanie
Klasyfikacja stref  Strefy zagrożone wybuchem: strefa 1, strefa 2 (gazowa), strefa 21, strefa 22 (pyłowa) 
  Strefy niezagrożone wybuchem
Typ ogrzewanej powierzchni Stal węglowa  
  Stal nierdzewna   
  Powierzchnie metalowe pokryte lub niepokryte farbą
Odporność chemiczna Środowiska organiczne i korozyjne
  W przypadku szczególnie agresywnych środowisk organicznych lub korozyjnych prosimy o  
  kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Tyco Thermal Controls.

Napięcie zasilające   230 V (Prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Tyco Thermal Controls w celu uzyskania  
  danych dotyczących innych napięć)

Dopuszczenia  Przewody grzejne KTV posiadają dopuszczenia PTB i Baseefa 2001 Ltd. do stosowania w  
  strefach zagrożonych wybuchem

   PTB 98 ATEX 1104 X   BAS98ATEX2335X
  II 2 G/D EEx e(m) II T4/T3/226°C (T2)  II 2 GD EEx e II 226°C (T2)
  IP66 T130°C, T195°C, T226°C   
  Przewody grzejne KTV posiadają dopuszczenia DNV do zastosowań na statkach i   
  ruchomych platformach wiertniczych.  
  Certyfikat DNV nr E-6968.  
  Przewody KTV  są zatwierdzone także przez VDE. 

Dane techniczne 
Maksymalna temperatura oddziaływania 150°C
Ciągła w stanie włączonym (pod napięciem)
Maksymalna temperatura oddziaływania 215°C (para nasycona 20 bar)
Okresowa w stanie włączonym  Maksymalna skumulowana ilość godzin oddziaływania 1000
(pod napięciem)
Klasyfikacja temperaturowa  T2 według Normy Europejskiej EN 50 014
Minimalna temperatura montażu –60°C
Minimalny promień gięcia w temp 20°C: 26 mm
  w temp –60°C: 51 mm

Żyły miedziane 2,3 mm2 

Budowa przewodu grzejnego

Fluoropolimerowy płaszcz ochronny odporny 
na działanie wysokich temperatur

Oplot ochronny z cynowanych drutów 
miedzianych (maks. rezystancja 0,007 Ω/m)

Izolacja z fluoropolimeru odporna na 
działanie wysokich temperatur

Samoregulujące, przewodzące włókna 
grzejne
Przekładka dystansowa

Samoregulujący przewód grzejny 

KTVR
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	 	 	 5KTV2-CT 8KTV2-CT 15KTV2-CT 20KTV2-CT

Moc grzewcza (W/m w temp. 10°C) 16 25 47 65 

Nominalne wymiary produktu i waga 
Grubość  (mm)  7,6 7,6 7,6 7,6 
Szerokość (mm)  13,3 13,3 13,3 13,3 
Waga (g/m)  250 250 250 250 

Maksymalna długość obwodu dla wyłączników nadmiarowych o charakterystyce ‘C’ zgodnie z EN 60898
Wielkość 
zabezpieczenia  Temperatura 
elektrycznego rozruchu  Maksymalna długość przewodu grzejnego na jeden obwód (m)

16A –20°C 130 95 60 40 
 +10°C 145 105 65 45 
25A –20°C 205 150 90 65 
 +10°C 230 165 100 75 
32A –20°C 230 180 115 85 
 +10°C 230 180 130 95 
40A –20°C 230 180 130 105 
 +10°C 230 180 130 110

Wartości zawarte w powyższej tabeli są jedynie wartościami szacunkowymi. Do szczegółowych obliczeń należy używać programu TraceCalc  
lub skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Tyco Thermal Controls.
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony przed pożarem Tyco Thermal Controls wymaga stosowania wyłączników  
różnicowo-prądowych 30 mA. 
W przypadku, gdy w projekcie przewidziane są wyższe prądy upływu możliwe jest stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych maks.  
300 mA. Wszystkie aspekty bezpieczeństwa muszą być sprawdzone.

Specyfikacja zamówienia
Symbol produktu  5KTV2-CT 8KTV2-CT 15KTV2-CT 20KTV2-CT
Nr katalogowy   866752-000 196865-000 368748-000 790842-000

Komponenty Tyco Thermal Controls oferuje pełen zakres komponentów do przewodów grzejnych takich jak zestawy  
 przyłączeniowe, połączeniowe i zakończeniowe obwodów. Komponenty te muszą być stosowane w celu  
 zapewnienia prawidłowej pracy systemu oraz zachowania zgodności z normami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

0 20 40 60 80 100 120 140 160

A  20KTV2
B  15KTV2
C  8KTV2
D  5KTV2
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A

B

C

D

Charakterystyka grzewcza

Moc grzewcza przewodów zasilanych 
napięciem 230 V - izolowane rurociągi 
stalowe

A 20KTV2-CT
B 15KTV2-CT
C 8KTV2-CT
D 5KTV2-CT

A

B

C

D

W/m

Temperatura rurociągu (°C)

KTVKTVR
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Budowa przewodu grzewczego

14

Zastosowanie
Klasyfikacja stref  Strefy zagrożone wybuchem: strefa 1, strefa 2 (gazowa), strefa 21, strefa 22 (pyłowa)
  Strefy niezagrożone wybuchem
Typ ogrzewanej powierzchni Stal węglowa  
  Stal szlachetna  
  Powierzchnie metalowe pokryte lub niepokryte farbą
Odporność chemiczna Środowiska organiczne i korozyjne
  W przypadku szczególnie agresywnych środowisk organicznych lub korozyjnych prosimy o  
  kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Tyco Thermal Controls.

Napięcie zasilające   230 lub 254 V (Prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Tyco Thermal Controls   
  w celu uzyskania danych dotyczących innych napięć)

Dopuszczenia  Przewody grzejne VPL posiadają dopuszczenia Baseefa 2001 Ltd. do stosowania w strefach  
  zagrożonych wybuchem

   BAS00ATEX2163X
   II 2 GD Ex es II T*      
   * Zgodnie z projektem 

Dane techniczne 
Maksymalna temperatura utrzymania Rodzaj przewodu 230V 254V
(zasilanie ciągłe)  5VPL2-CT 230°C 225°C
  10VPL2-CT 210°C 200°C
  15VPL2-CT 180°C 145°C
  20VPL2-CT 150°C niestosowany
Maksymalna temperatura oddziaływania 250°C
Ciągła w stanie wyłączonym (bez napięcia) 
Klasyfikacja temperaturowa  Temperatura określona zgodnie z zasadami projektowania w warunkach ustalonych. 
  Program TraceCalc. Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Tyco Thermal Controls.
Minimalna temperatura montażu –60°C
Minimalny promień gięcia w temp –60°C: 20 mm

Rodzina przewodów grzejnych VPL ogra-
niczających moc została zaprojektowana 
do ogrzewania rurociągów i armatury 
przemysłowej. Przewody VPL mogą być 
stosowane w systemach ochrony przed 
zamarzaniem oraz do utrzymania tempe-
ratur procesowych, wymagających dużych 
mocy grzewczych i narażonych na działanie 
wysokich temperatur. Przewody VPL mogą 
zapewnić temperaturę procesową do 230°C, 
mogą także być stosowane przy rurociągach 

płukanych parą i wytrzymywać temperatury 
oddziaływania do 250°C przy wyłączonym 
zasilaniu. Przewody ograniczające moc to 
przewody równoległe, w których oporowy 
element grzejny nawinięty jest wokół dwóch 
żył przewodzących. Obszar między punkta-
mi styku elementu oporowego z żyłami two-
rzy strefę grzewczą. Równoległa konstrukcja 
pozwala na przycinanie przewodu na odpo-
wiednią długość oraz montaż zakończeń na 
placu budowy. Moc grzewcza dostarczana 

przez przewód grzejny VPL maleje wraz 
ze wzrostem temperatury. Przewody VPL 
mogą być krzyżowane podczas układania. 
Relatywnie płaska charakterystyka mocy w 
zależności od temperatury dla przewodów 
VPL zapewnia mały prąd rozruchu i wysoką 
moc w wyższych temperaturach. Przewody 
grzejne VPL mają dopuszczenia do stosowa-
nia w strefach zagrożonych wybuchem. 
Stosowne atesty są wymienione poniżej.

Niklowana żyła miedziana (3,3 mm2)

Wysokotemperaturowy, zewnętrzny
płaszcz fluoropolimerowy

Metalowy oplot ochronny

Wysokotemperaturowa, wewnętrzna
izolacja fluoropolimerowa

Element grzejny ograniczający moc

Punkt połączenia/styku

Wysokotemperaturowy przewód grzejny  
ograniczający moc

VPL

Przezroczysta osłona separacyjna
Wysokotemperaturowa,
fluoropolimerowa izolacja żył

R
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VPL

   5VPL2-CT 10VPL2-CT 15VPL2-CT 20VPL2-CT

Moc grzewcza (W/m w temp. 10°C) 15 30 45 61 

Nominalne wymiary produktu i waga 
Grubość (mm)  7,9 7,9 7,9 7,9 
Szerokość (mm)  11,7 11,7 11,7 11,7 
Nominalna długość zimnego końca /  1219  914  610  508 
długość strefy grzejnej (mm)
Waga (g/m)  200  200  200  200 

Maksymalna długość obwodu dla wyłączników nadmiarowych o charakterystyce ‘C’ zgodnie z EN 60898
230V  5VPL2-CT 10VPL2-CT 15VPL2-CT 20VPL2-CT

Wielkość 
zabezpieczenia  Temperatura 
elektrycznego rozruchu  Maksymalna długość przewodu grzejnego na obwód (m)
16A –20°C 195 100 70 50
 +10°C 215 110 75 55
25A –20°C 220 155 105 80
 +10°C 220 155 115 85
32A –20°C 220 155 130 100
 +10°C 220 155 130 110
40A –20°C 220 155 130 110
 +10°C 220 155 130 110
Wartości zawarte w powyższej tabeli są jedynie wartościami szacunkowymi. Do szczegółowych obliczeń należy używać programu 
TraceCalc lub skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Tyco Thermal Controls.
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony przed pożarem Tyco Thermal Controls wymaga stosowania wyłączników  
różnicowo-prądowych 30 mA. 
W przypadku, gdy w projekcie przewidziane są wyższe prądy upływu możliwe jest stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych maks. 
300 mA. Wszystkie aspekty bezpieczeństwa muszą być sprawdzone.

Specyfikacja zamówienia
Symbol produktu     5VPL2-CT 10VPL2-CT 15VPL2-CT 20VPL2-CT
Nr katalogowy  451828-000 892652-000 068380-000 589252-000

Komponenty Tyco Thermal Controls oferuje pełen zakres komponentów do przewodów grzejnych takich jak zestawy  
 przyłączeniowe, połączeniowe i zakończeniowe obwodów. Komponenty te muszą być stosowane w celu  
 zapewnienia prawidłowej pracy systemu oraz zachowania zgodności z normami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

Thermal Output Rating - 230V

Pipe Temperature (Deg C)

W/m
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Charakterystyka grzewcza

Moc grzewcza przewodów 
zasilanych napięciem  
230 V – rurociągi stalowe

A 20VPL-CT
B 15VPL-CT
C 10VPL-CT
D 5VPL-CT

Temperatura rurociągu (°C)

Aby wybrać właściwy przewód  
grzejny do wymaganych zastoso-
wań należy skorzystać z programu  
projektowego TraceCalc.

Współczynniki korekcyjne dla napięcia 254V
 Moc grzejna Długość obwodu
5VPL2-CT 1.20 1.05
10VPL2-CT 1.19 1.04
15VPL2-CT 1.19 1.04
20VPL2-CT niestosowany

R
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   IHT/2/10-CT IHT/2/20-CT IHT/2/30-CT
Wymiary  5,5 mm x 7,7 mm 5,5 mm x 7,7 mm 5,5 mm x 7,7 mm

Specyfikacja
Nominalna moc grzewcza 10/12 W/m 20/24 W/m 30/36 W/m
Napięcie zasilania (AC) 220-240V 220-240V 220-240V
Klasyfikacja stref  Strefa niezagrożona Strefa niezagrożona Strefa niezagrożona 
  wybuchem wybuchem wybuchem
Maksymalna długość obwodu 120 m 90 m 75 m
Maksymalna wytrzymałość temperaturowa  200°C 200°C 200°C
(bez napięcia)
Maksymalna wytrzymałość temperaturowa  125°C 100°C 75°C
(pod napięciem)
Minimalna temperatura montażu –40°C –40°C –40°C
Minimalny promień gięcia 25 mm 25 mm 25 mm
Min. odległość między przewodami 10 mm 10 mm 10 mm
Kolor  biały czerwony zielony
Zimny koniec / długość strefy grzejnej 1 m 1 m 1m

Równoległy przewód grzejny IHT charak-
teryzuje się średnim poborem prądu i stałą 
mocą. Może być przycinany na odpowiednią 
długość na placu budowy. Dzięki zewnętrz-
nej osłonie z teflonu FEP nadaję się idealnie 
do zastosowań w środowiskach agresyw-
nych chemicznie, w systemach przemysło-
wych. Przewód ten został zaprojektowany 
do utrzymywania wysokich temperatur 

procesowych w środowiskach agresywnych 
chemicznie, stosowanych np. przy przetwa-
rzaniu tłuszczów zwierzęcych.
Może być również stosowany do ochrony 
przed zamarzaniem oraz do podgrzewania 
rurociągów, zaworów, pomp, kontenerów itp.
Przewód IHT zbudowany jest z dwóch żył 
przewodzących, pokrytych warstwą izola-
cyjną wykonaną z wysokiej jakości teflonu 

FEP, na którą nawinięty jest element grzejny, 
strefowo połączony z żyłami przewodzący-
mi. Całość  pokrywa kolejna, wewnętrzna 
warstwa izolacyjna z teflonu FEP, na której 
umieszczony jest miedziany oplot ochronny 
i zewnętrzna warstwa izolacyjna również 
wykonana z FEP

Równoległy przewód grzejny o stałej mocy 
(dla stref niezagrożonych wybuchem)

IHT

Izolacja elektryczna FEP

Żyły przewodzące 2 x 1,5 mm2

Izolacja zewnętrzna FEP

Izolacja wewnętrzna FEP

Ocynowany oplot miedziany
(rezystancja  < 18,2 Ohm/km)

Płaszcz zewnętrzny FEP

Element grzejny

Punkt połączenia/styku

Budowa przewodu grzejnego
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Schemat elektryczny

 
 

 
 
 
 
 
 

Specyfikacja zamówienia
Symbol produktu  IHT/2/10-CT  IHT/2/20-CT  IHT/2/30-CT
Nr katalogowy  936326-000  857548-000  937144-000

Komponenty Tyco Thermal Controls oferuje pełen zakres komponentów do przewodów grzejnych takich jak zestawy  
 przyłączeniowe, połączeniowe i zakończeniowe obwodów. Komponenty te muszą być stosowane w celu  
 zapewnienia prawidłowej pracy systemu oraz zachowania zgodności z normami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

Akcesoria
Zestawy zakończeniowe  
Symbol produktu  TSL-TTK1/BS/M20 (zestaw połączeniowy gorący i zakończnie – wersja M20)
Nr katalogowy  162084-000
Zestaw wejścia pod izolację
Symbol produktu  IEK-25-06
Nr katalogowy  566578-000
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony przed pożarem Tyco Thermal Controls wymaga stosowania wyłączników  
różnicowo-prądowych 30 mA. 
W przypadku, gdy w projekcie przewidziane są wyższe prądy upływu możliwe jest stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych maks. 
300 mA. Wszystkie aspekty bezpieczeństwa muszą być sprawdzone.

IHT

Oplot

Żyły przewodzące

Element grzejny

Miejsce styku  
elementu grzejnego  
z żyłą przewodzącą

Długość strefy
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        Równoległy przewód grzejny o stałej mocy 

FHT

    FHT/2/10-CT FHT/2/20-CT FHT/2/30-CT
Wymiary   ∅ 7,5 mm ∅ 7,5 mm ∅ 7,5 mm

Specyfikacja      
Nominalna moc grzewcza  10 W/m 20 W/m 30 W/m
Napięcie zasilania (AC)  230 V 230 V 230 V
Klasyfikacja stref   Strefa zagrożona wybuchem (sterfa 1 lub 2)
   Strefa niezagrożona wybuchem

Dopuszczenia   Przewody grzejne FHT dopuszczone są do stosowania w  
   strefach zagrożonych wybuchem (strefa 1 i 2) przez KEMA

     KEMA 01ATEX2085X
     II 2 G EEx e II T6 to 230°C (T2) 
     (Symbol T oznacza odpowiednią klasę temperaturową zgodnie 

   z atestem)
Maksymalna długość obwodu  200 m 150 m 120 m
Maksymalna wytrzymałość temperaturowa (bez napięcia) 260°C 260°C 260°C
Maksymalna temperatura oddziaływania (pod napięciem) Patrz tabela dla warunków ustalonych
Minimalna temperatura montażu  –65°C –65°C –65°C
Minimalny promień gięcia  20 mm 20 mm 20 mm
Minimalna odległość między przewodami  40 mm 40 mm 40 mm
Kolor   biały czerwony zielony
Zimny koniec / długość strefy grzejnej  1,5 m 1,5 m 1,5 m

Rodzina równoległych przewodów grzejnych 
FHT o stałej mocy, została zaprojektowana 
do ogrzewania rurociągów i armatury w syste-
mach przemysłowych. Przewody FHT mogą 
być stosowane w systemach ochrony przed 
zamarzaniem oraz do utrzymania temperatur 
procesowych, wymagających dużych mocy 
grzewczych i narażonych na działanie wyso-
kich temperatur.

Przewody FHT mogą zapewnić utrzymanie 
wysokich temperatur procesowych aż do 
200°C. Wytrzymują wysokie temperatury 
oddziaływania do 260°C przy wyłączonym 
zasilaniu i mogą być stosowane dla rurocią-
gów płukanych parą. Przewody FHT są rów-
noległymi, strefowymi przewodami grzejny-
mi, w których element grzejny jest nawinięty 
wokół dwóch żył przewodzących. Odległości 
pomiędzy punktami styku elementu grzej-

nego z żyłami przewodzącymi tworzą strefy 
grzejne. Równoległa budowa przewodu 
pozawala na przycinanie go na odpowiednią 
długość oraz montaż zakończeń na placu 
budowy. Jego okrągły kształt zapewnia zaś 
doskonałą elastyczność podczas montażu, 
pozwalając na zginanie go w dowolnym kie-
runku. Przewody FHT można montować w 
strefach zagrożonych wybuchem. Stosowne 
atesty wymienione są poniżej.

Płaszcz zewnętrzny PFA

Taśma izolująca PTFE

Niklowany oplot miedziany 
(rezystancja < 18,2 Ohm/km)

Przezroczysta izolacja PFA

Taśma izolująca PTFE

Element grzejny

Punkt połączenia/styku

Pasmowa izolacja PTFE

Izolacja elektryczna PTFE
Żyły przewodzące 2 x 1,5 mm2

Budowa przewodu grzejnego
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FHT

Tabele dla warunków ustalonych
Przedstawione wartości temperatury oznaczają maksymalną, dozwoloną temperaturę powierzchni projektowaną w warunkach ustalonych 
dla klas temperaturowych T6, T5, T4, T3 i 230°C (T2).

Przewód grzejny FHT/2/xxx, ułożony spiralnie na ogrzewanej powierzchni, w odstępach 100 mm:
 Moc nominalna  Gęstość mocy (Q)    Klasa temperaturowa (°C) 
 (W/m)     (W/m) T6  T5  T4  T3  230°C (T2)
 10  12,7  50   67  104  170  200  
 20 25,5  18 40  82  151  178  
 30  38,2  X  X  35  114  144  

Przewód grzejny FHT/2/xxx, ułożony spiralnie na ogrzewanej powierzchni, w odstępach 40 mm:
 Moc nominalna  Gęstość mocy (Q)    Klasa temperaturowa (°C) 
 (W/m)     (W/m) T6  T5  T4  T3  230°C (T2)
 10  12,7  45  63  102  167  196 
 20 25,5  X  17  70  145  172
 30  38,2  X  X  X  93  127  
X = Nie dozwolona

Specyfikacja zamówienia   Schemat elektryczny
Symbol produktu FHT/2/10-CT FHT/2/20-CT FHT/2/30-CT
Nr katalogowy 008144-000 124236-000 109452-000

 

Komponenty Tyco Thermal Controls oferuje pełen zakres komponentów do przewodów grzejnych takich jak zestawy  
 przyłączeniowe, połączeniowe i zakończeniowe obwodów. Komponenty te muszą być stosowane w celu  
 zapewnienia prawidłowej pracy systemu oraz zachowania zgodności z normami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

Akcesoria    
Zestawy zakończeniowe
Symbol produktu  TSL-TTK/F/2/M20 (Zestaw przyłączeniowy i zakończeniowy termokurczliwy – wersja M20)
Nr katalogowy  542340-000
Narzędzia zaciskające (obydwa narzędzia są konieczne do montażu zestawów TSL-TTK/F/2/M20)
Symbol produktu  TSL-TTK/F-01-CT (Zaciskarka stosowana do montażu zestawów przyłączeniowych   
  TSL-TTK/F/2/M20 dla przewodów FHT)
Nr katalogowy  463026-000
Symbol produktu  TSL-TTK/F-02-CT (Zaciskarka stosowana do montażu zestawów przyłączeniowych  
  TSL-TTK/F/2/M20 dla przewodów FHT)
Nr katalogowy  322998-000
Zestaw wejścia pod izolację
Symbol produktu  IEK-25-06
Nr katalogowy  566578-000
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony przed pożarem Tyco Thermal Controls wymaga stosowania wyłączników  
różnicowo-prądowych 30 mA. 
W przypadku, gdy w projekcie przewidziane są wyższe prądy upływu możliwe jest stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych maks. 
300 mA. Wszystkie aspekty bezpieczeństwa muszą być sprawdzone.

Oplot

Żyły przewodzące

Element grzejny

Miejsce styku elementu 
grzejnego z żyłą przewo-
dzącą

Długość strefy
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XPI-NH jest przewodem grzejnym w izolacji 
polimerowej (PI) o rezystancji szeregowej, 
który może być stosowany poza strefami 
zagrożonymi wybuchem. Został on zaprojek-
towany do stosowania w aplikacjach ochrony 
przed zamarzaniem oraz utrzymania tempera-
tury rurociągów, zbiorników oraz innych urzą-
dzeń. XPI-NH stanowi ekonomiczne rozwią-
zanie dla wielu aplikacji ogrzewania elektrycz-
nego zlokalizowanych poza strefą zagrożenia 

wybuchem, w szczególności dla rurociągów, 
których długość jest większa niż maksymalna 
długość obwodu dla równoległych przewodów 
grzejnych (np. 250 m). Wybór PTFE jako 
materiału izolacji wewnętrznej i zewnętrznej 
sprawia, że przewód XPI-NH jest bezpieczny 
i niezawodny. Zapewnia również najwyższą 
odporność chemiczną jak i niezrównaną 
wytrzymałość mechaniczną, w szczególności 
w podwyższonych temperaturach. 

Przewody grzejne XPI-NH mogą być stoso-
wane dla temperatur aż do 260°C. Przewody 
XPI-NH są łatwe w montażu i mają nadruk 
z licznikiem metrów. Tyco Thermal Controls 
oferuje przewody XPI-NH w szerokim zakresie 
rezystancji, od 0,8 Ω/km aż do 8000 Ω/km jak 
również kompletny zestaw komponentów do 
łączenia i podłączania przewodów.

Przewód grzejny stałooporowy w izolacji  
polimerowej (PI) do stosowania poza strefą 
zagrożoną wybuchem

XPI-NH

Zastosowanie
Klasyfikacja stref  Strefy niezagrożone wybuchem
Odporność chemiczna Środowiska organiczne i korozyjne

Dane techniczne  
Maks. temperatura oddziaływania  260°C (ciągła, bez napięcia)  
Min. temperatura montażu –60°C
Min. promień gięcia  2,5 x średnica przewodu w –25°C  
  6 x średnica przewodu w –60°C
Min. odległość między przewodami 20 mm
Maks. moc grzewcza  25 W/m (wartość typowa, zależna od zastosowania)
Napięcie znamionowe Do 300/500 V AC (U0 / U)

Powłoka zewnętrzna z PTFE

Żyła grzejna odporna na 
wysoką temperaturę

Izolacja z PTFE

Budowa przewodu grzejnego

Miedziany oplot ochronny pokryty  
niklem (maks. 18 Ω/km)
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XPI-NH

Tablica referencyjna dla przewodów XPI-NH   
Symbol  Rezystancja nominalna Współcz. temp. Średnica zewn. Waga nominalna Nr katalogowy 
produktu [Ω/km w 20°C]  [x 10-3/ K] [mm] [kg/km] 
XPI-NH-0.8 0,8 4,3 11,5  388 1244-003083
XPI-NH-1.1 1,1 4,3 9,7  284 1244-003084
XPI-NH-1.8 1,8 4,3 8,2  196 1244-003085
XPI-NH-2.9 2,9 4,3 6,5  127 1244-003086
XPI-NH-4.4 4,4 4,3 5,5  89 1244-003087
XPI-NH-7 7,0 4,3 4,9  65 1244-003088
XPI-NH-10 10,0 4,3 4,4  52 1244-003089
XPI-NH-11.7 11,7 4,3 4,2  48 1244-003090
XPI-NH-15 15,0 4,3 4,1  44 1244-003091
XPI-NH-17.8 17,8 4,3 3,9  42 1244-003092
XPI-NH-25 25,0 3,0 3,9  42 1244-003093
XPI-NH-31.5 31,5 1,3 4,3  50 1244-003094
XPI-NH-50 50 1,3 3,9  42 1244-003095
XPI-NH-65 65 1,3 3,8  38 1244-003096
XPI-NH-80 80 0,7 4,1  44 1244-003097
XPI-NH-100 100 0,4 4,2  48 1244-003098
XPI-NH-150 150 0,4 3,9  42 1244-003099
XPI-NH-180 180 0,33 3,7  36 1244-003100
XPI-NH-200 200 0,40 3,8  38 1244-003101
XPI-NH-320 320 0,18 3,9  40 1244-003102
XPI-NH-380 380 0,18 3,8  38 1244-003103
XPI-NH-480 480 0,18 3,7  36 1244-003104
XPI-NH-600 600 0,18 3,5  34 1244-003105
XPI-NH-700 700 0,18 3,5  32 1244-003106
XPI-NH-810 810 0,04 3,6  35 1244-003107
XPI-NH-1000 1000 0,04 3,5  34 1244-003108
XPI-NH-1440 1440 0,04 3,4  31 1244-003109
XPI-NH-1750 1750 0,04 3,4  30 1244-003110
XPI-NH-2000 2000 0,35 3,6  34 1244-003111
XPI-NH-3000 3000 0,35 3,4  31 1244-003112
XPI-NH-4000 4000 0,35 3,4  30 1244-003113
XPI-NH-4400 4400 0,1 3,4  30 1244-003114
XPI-NH-5160 5160 0,1 3,4  30 1244-003115
XPI-NH-5600 5600 0,1 3,4  30 1244-003116
XPI-NH-7000 7000 0,1 3,4  30 1244-003117
XPI-NH-8000 8000 0,1 3,4  30 1244-003118
Tolerancja rezystancji: +10/–5%  
W szczególności dla przewodów o rezystancjach < 31,5 Ω/km rezystancja materiału żyły grzejnej jest funkcją temperatury, która musi być  
uwzględniona w obliczeniach projektowych.

Tabela zalecanych przewodów zimnych do przewodów XPI-NH (przewody zimne z typoszeregu XPI-S mogą być stosowane alternatywnie)
 Przekrój  Prąd  Średnica  Rezystancja  Współczynnik  Symbol  Nr  
 nominalny znamionowy zewnętrzna nominalna temperaturowy produktu katalogowy 
 [mm2] [ A ] [mm] [Ω/km w 20°C] [ x 10-3 /K ]  
 2,5 32 4,9  7,0 4,3 XPI-7 1244-000203
 4 42 5,5  4,4 4,3 XPI-4.4 1244-000190
 6 54 6,5  2,9 4,3 XPI-2.9 1244-000202
 10 73 8,2 1,8 4,3 XPI-1.8 1244-000182
 16 98 9,7 1,1 4,3 XPI-1.1 1244-000201
 25 129 11,5 0,8 4,3 XPI-0.8 1244-000189
Uwagi: Dostarczane długości zależą od rezystancji i ograniczone są maks. wagą 120 kg/szpulę lub długością 1000 m na jeden odcinek.  
Nie wszystkie rezystancje są standardowymi produktami i mogą być dostępne na zamówienie. Należy skontaktować się z Tyco Thermal 
Controls w celu potwierdzenia terminu dostawy. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony przed pożarem Tyco 
Thermal Controls wymaga stosowania wyłączników różnicowo-prądowych 30 mA. W przypadku, gdy w projekcie przewidziane są wyższe 
prądy upływu możliwe jest stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych maks. 300 mA. Wszystkie aspekty bezpieczeństwa muszą być 
sprawdzone. 
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XPI jest przewodem grzejnym w izolacji poli-
merowej (PI) o rezystancji szeregowej, który 
może być stosowany w strefach zagrożonych 
wybuchem (ATEX, strefy gazowe i pyłowe). 
Został on zaprojektowany do stosowania 
w aplikacjach ochrony przed zamarzaniem 
oraz utrzymania temperatury rurociągów, 
zbiorników oraz innych urządzeń. XPI stanowi 
ekonomiczne rozwiązanie dla wielu aplikacji 
ogrzewania elektrycznego, w szczególności 
dla rurociągów, których długość jest większa 

niż maksymalna długość obwodu dla równole-
głych przewodów grzejnych (np. 250 m).
Wewnętrzna izolacja ma konstrukcję wielo-
warstwową i jest wykonana z wysokotempe-
raturowego fluoropolimeru i PTFE, zewnętrz-
na izolacja wykonana jest z PTFE. Ta 
unikalna konstrukcja pozwala na łatwe zakań-
czanie przewodu, wpływa na jego wysoką 
elastyczność i sprawia, że przewody XPI są 
bardzo bezpieczne i niezawodne. Zapewnia 
również najwyższą odporność chemiczną jak 

i niezrównaną wytrzymałość mechaniczną, w 
szczególności w podwyższonych tempera-
turach. Przewody grzejne XPI mogą być sto-
sowane dla temperatur aż do 260°C (ciągle) 
i 300°C (okresowo, krótkotrwale). Przewody 
XPI są łatwe w montażu i mają nadruk z licz-
nikiem metrów. Tyco Thermal Controls oferuje 
przewody XPI w szerokim zakresie rezystan-
cji, od 0,8 Ω/km aż do 8000 Ω/km jak również 
kompletny zestaw komponentów do łączenia i 
podłączania przewodów.

 Przewód grzejny stałooporowy 
w izolacji polimerowej (PI)

XPI

Zastosowanie
Klasyfikacja stref  Strefa zagrożona wybuchem 1 i 2 (gazy) lub strefa 21 i 22 (pyły)
   Strefy niezagrożone wybuchem
Odporność chemiczna Substancje korozyjne organiczne i nieorganiczne

Dopuszczenia   System (elementy grzejne) PTB 03 ATEX 1218X    
     II 2 G/D EEx e II T6 to T2 IP 65  T 80°C...T 290°C
   Przewód grzejny   PTB 05 ATEX 1060 U
     II 2 G/D EEx e II Tp 260°C
 Klasyfikacja temperaturowa (klasa T) musi zostać ustalona przy użyciu zasad projektowania  
 dla warunków ustalonych lub przy użyciu urządzenia ograniczającego temperaturę. Zastosuj  
 oprogramowanie projektowe TraceCalc lub skontaktuj się z Tyco Thermal Controls.

Dane techniczne
Maks. temperatura oddziaływania  260°C (ciągła, bez napięcia), 300°C (okresowa, bez napięcia, maks. 1000 h)
Minimalna temperatura montażu –70°C
Min. promień gięcia (przy –70°C) 2,5 x średnica zewnętrzna przewodu dla średnic przewodów ≤ 6 mm
  6 x średnica zewnętrzna przewodu dla średnic przewodów > 6 mm
Maks. moc grzewcza  30 W/m (wartość typowa, zależna od zastosowania)
Napięcie znamionowe  Do 450/ 750 V AC (U0 / U)
Min. odporność uderzeniowa 4 J (zgodnie z EN 50019)
Min. odstęp  20 mm pomiędzy przewodami grzejnym

Powłoka zewnętrzna z PTFE 

Żyła grzejna odporna na 
wysoką temperaturę

PTFE/wysokotemperaturowy fluoropoli-
mer konstrukcja warstwowa

Konstrukcja przewodu grzejnego

Miedziany oplot ochronny pokryty  
niklem (maks. 18 Ω/km)
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XPI

Tablica referencyjna dla przewodów XPI   
Symbol  Rezystancja nominalna Współcz. temp. Średnica zewn. Waga nominalna Nr katalogowy 
produktu [Ω/km w 20°C]  [x 10-3/ K] [mm] [kg/km]  
XPI-0.8 0,8 4,3 11,9 404 1244-000189
XPI-1.1 1,1 4,3 10,1 306 1244-000201
XPI-1.8 1,8 4,3 8,6 208 1244-000182
XPI-2.9 2,9 4,3 6,9 143 1244-000202
XPI-4.4 4,4 4,3 6,1 112 1244-000190
XPI-7 7,0 4,3 5,5 83 1244-000203
XPI-10 10,0 4,3 5,4 76 1244-000204
XPI-11.7 11,7 4,3 5,2 65 1244-000183
XPI-15 15,0 4,3 5,1 61 1244-000191
XPI-17.8 17,8 4,3 4,9 57 1244-000178
XPI-25 25,0 3,0 4,9 57 1244-000192
XPI-31.5 31,5 1,3 5,3 67 1244-000205
XPI-50 50 1,3 4,9 57 1244-000184
XPI-65 65 1,3 4,8 53 1244-000206
XPI-80 80 0,7 5,1 61 1244-000193
XPI-100 100 0,4 5,2 67 1244-000207
XPI-150 150 0,4 4,9 57 1244-000185
XPI-180 180 0,33 4,7 51 1244-000194
XPI-200 200 0,40 4,8 53 1244-000195
XPI-320 320 0,18 4,9 56 1244-000653
XPI-380 380 0,18 4,8 53 1244-000180
XPI-480 480 0,18 4,7 51 1244-000208
XPI-600 600 0,18 4,5 48 1244-000196
XPI-700 700 0,18 4,5 46 1244-000186
XPI-810 810 0,04 4,6 50 1244-000209
XPI-1000 1000 0,04 4,5 48 1244-000197
XPI-1440 1440 0,04 4,4 45 1244-000211
XPI-1750 1750 0,04 4,3 43 1244-000198
XPI-2000 2000 0,35 4,6 49 1244-000187
XPI-3000 3000 0,35 4,4 45 1244-000212
XPI-4000 4000 0,35 4,2 42 1244-000199
XPI-4400 4400 0,1 4,3 43 1244-000181
XPI-5160 5160 0,1 4,3 42 1244-000654
XPI-5600 5600 0,1 4,2 41 1244-000188
XPI-7000 7000 0,1 4,2 40 1244-000213
XPI-8000 8000 0,1 4,1 40 1244-000200
Tolerancja rezystancji: +10/–5%  
W szczególności dla przewodów o rezystancjach < 31,5 Ω/km rezystancja materiału żyły grzejnej jest funkcją temperatury, która musi być  
uwzględniona w obliczeniach projektowych.

Tabela zalecanych przewodów zimnych do przewodów XPI (przewody zimne z typoszeregu XPI-S mogą być stosowane alternatywnie) 
 Przekrój Prąd Średnica Rezystancja Współczynnik Symbol Nr 
 nominalny znamionowy zewnętrzna nominalna temperaturowy produktu katalogowy 
 [mm2] [ A ] [mm] [Ω/km w 20°C] [ x 10-3 /K ]  
 2,5 32 5,5 7,0 4,3 XPI-7 1244-000203
 4 42 6,1 4,4 4,3 XPI-4.4 1244-000190
 6 54 6,9 2,9 4,3 XPI-2.9 1244-000202
 10 73 8,6 1,8 4,3 XPI-1.8 1244-000182
 16 98 10,1 1,1 4,3 XPI-1.1 1244-000201
 25 129 11,9 0,8 4,3 XPI-0.8 1244-000189
Uwagi: Dostarczane długości zależą od rezystancji i ograniczone są maks. wagą 120 kg/szpulę lub długością 1000 m na jeden odcinek.  
Nie wszystkie rezystancje są standardowymi produktami i mogą być dostępne na zamówienie. Należy skontaktować się z Tyco Thermal 
Controls w celu potwierdzenia terminu dostawy. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony przed pożarem Tyco 
Thermal Controls wymaga stosowania wyłączników różnicowo-prądowych 30 mA. W przypadku, gdy w projekcie przewidziane są wyższe 
prądy upływu możliwe jest stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych maks. 300 mA. Wszystkie aspekty bezpieczeństwa muszą być 
sprawdzone. 
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XPI-S jest przewodem grzejnym w izolacji 
polimerowej (PI) o rezystancji szeregowej, 
który może być stosowany w strefach zagro-
żonych wybuchem (ATEX, strefy gazowe oraz 
pyłowe). Został on zaprojektowany do stoso-
wania w aplikacjach ochrony przed zamarza-
niem oraz utrzymania temperatury rurociągów, 
zbiorników oraz innych urządzeń. XPI-S jest 
wzmocnioną wersją przewodu XPI, szczegól-
nie nadającą się do stref, w których występuje 
wysokie ryzyko uszkodzenia mechanicz-
nego przewodu grzejnego. XPI-S stanowi 
ekonomiczne rozwiązanie dla wielu aplikacji 

ogrzewania elektrycznego, w szczególności 
dla rurociągów, których długość jest większa 
niż maksymalna długość obwodu dla równole-
głych przewodów grzejnych (np. 250 m).
Wewnętrzna izolacja przewodu ma konstruk-
cję wielowarstwową i jest wykonana z wyso-
kotemperaturowego fluoropolimeru i PTFE, 
zewnętrzna izolacja wykonana jest z PTFE.  
Ta unikalna konstrukcja pozwala na bardzo 
proste zakańczanie przewodu, wpływa na 
jego wysoką elastyczność i sprawia, że prze-
wody XPI-S są bardzo bezpieczne i niezawod-
ne. Zapewnia również najwyższą odporność 

chemiczną jak i niezrównaną wytrzymałość 
mechaniczną, w szczególności w podwyższo-
nych temperaturach. 
Przewody grzejne XPI-S mogą być stosowane 
dla temperatur aż do 260°C (ciągle) i 300°C 
(okresowo, krótkotrwale). Przewody XPI-S są 
łatwe w montażu i mają nadruk z licznikiem 
metrów. Tyco Thermal Controls oferuje prze-
wody XPI-S w szerokim zakresie rezystancji, 
od 0,8 Ω/km aż do 8000 Ω/km jak również 
kompletny zestaw komponentów do łączenia i 
podłączania przewodów.

 Przewód grzejny stałooporowy 
w izolacji polimerowej (PI)

XPI-S

Zastosowanie
Klasyfikacja stref  Strefa zagrożona wybuchem 1 i 2 (gazy) lub strefa 21 i 22 (pyły)
   Strefy niezagrożone wybuchem
Odporność chemiczna Substancje korozyjne organiczne i nieorganiczne

Dopuszczenia   System (elementy grzejne)  PTB 03 ATEX 1218X    
         II 2 G/D EEx e II T6 to T2 IP 65  T 80°C...T 290°C 

   Przewód grzejny     PTB 05 ATEX 1060 U
        II 2 G/D EEx e II Tp 260°C
 Klasyfikacja temperaturowa (klasa T) musi zostać ustalona przy użyciu zasad projektowania 
 dla warunków ustalonych lub przy użyciu urządzenia ograniczającego temperaturę. Zastosuj  
 oprogramowanie projektowe TraceCalc lub skonaktuj się z Tyco Thermal Controls.

Dane techniczne
Maks. temperatura oddziaływania  260°C (ciągła, bez napięcia), 300°C (okresowa, bez napięcia, maks. 1000 h)
Min. temperatura montażu –70°C 
Min. promień gięcia (przy –70°C) 2,5 x średnica przewodu dla średnic ≤ 6 mm
   6 x średnica przewodu dla średnic > 6 mm 
Maks. moc grzewcza  30 W/m (wartość typowa, zależna od zastosowania)
Napięcie znamionowe Do 450/750 V AC (U0 / U)
Min. odporność uderzeniowa 7 J (zgodnie z EN 50019) 
Min. odstęp  20 mm pomiędzy przewodami grzejnymi

Powłoka zewnętrzna z PTFE 

Żyła grzejna odporna na 
wysoką temperaturę

PTFE/wielowarstwowy,  
wysokotemperaturowy fluoropolimer

Konstrukcja przewodu grzejnego

Miedziany oplot ochronny pokryty 
niklem (maks. 18 Ω/km)
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XPI-S

Tablica referencyjna dla przewodów XPI-S 
Symbol Rezystancja nominalna Współcz. temp. Średnica zewn. Waga nominalna Nr katalogowy 
przewodu [Ω/km w 20°C]  [x 10-3/K] [mm] [kg/km]
XPI-S-0.8 0,8 4,3 11,9  405 1244-003047
XPI-S-1.1 1,1 4,3 10,1  307 1244-003048
XPI-S-1.8 1,8 4,3 8.6  209 1244-003049
XPI-S-2.9 2,9 4,3 7,1  149 1244-003050
XPI-S-4.4 4,4 4,3 6,5  116 1244-003051
XPI-S-7 7,0 4,3 5,9  88 1244-003052
XPI-S-10 10,0 4,3 5,8  84 1244-003053
XPI-S-11.7 11,7 4,3 5,6  76 1244-003054
XPI-S-15 15,0 4,3 5,5  71 1244-003055
XPI-S-17.8 17,8 4,3 5,3  68 1244-003056
XPI-S-25 25,0 3,0 5,5  72 1244-003057
XPI-S-31.5 31,5 1,3 5,9  82 1244-003058
XPI-S-50 50 1,3 5,5  72 1244-003059
XPI-S-65 65 1,3 5,4  66 1244-003060
XPI-S-80 80 0,7 5,7  75 1244-003061
XPI-S-100 100 0,4 5,8  79 1244-003062
XPI-S-150 150 0,4 5,8  78 1244-003063
XPI-S-180 180 0,33 5,6  71 1244-003064
XPI-S-200 200 0,40 5,7  72 1244-003065
XPI-S-320 320 0,18 5,8  76 1244-003066
XPI-S-380 380 0,18 5,7  73 1244-003067
XPI-S-480 480 0,18 5,6  70 1244-003068
XPI-S-600 600 0,18 5,4  67 1244-003069
XPI-S-700 700 0,18 5,4  65 1244-003070
XPI-S-810 810 0,04 5,5  69 1244-003071
XPI-S-1000 1000 0,04 5,4  67 1244-003072
XPI-S-1440 1440 0,04 5,6  69 1244-003073
XPI-S-1750 1750 0,04 5,5  67 1244-003074
XPI-S-2000 2000 0,35 5,8  74 1244-003075
XPI-S-3000 3000 0,35 5,6  69 1244-003076
XPI-S-4000 4000 0,35 5,4  65 1244-003077
XPI-S-4400 4400 0,1 5,5  66 1244-003078
XPI-S-5160 5160 0,1 5,5  66 1244-003079
XPI-S-5600 5600 0,1 5,4  63 1244-003080
XPI-S-7000 7000 0,1 5,4  61 1244-003081
XPI-S-8000 8000 0,1 5,3  60 1244-003082
Tolerancja rezystancji: +10/–5% 
Szczególnie dla przewodów o rezystancji < 31,5 Ω/km rezystancja materiału żyły grzejnej jest funkcją temperatury, a jej zmiana musi być  
uwzględniona do celów projektowych.

Tabela zalecanych przewodów zimnych do przewodów XPI-S
 Przekrój Prąd Średnica Rezystancja Współczynnik Symbol Nr  
 nominalny znamionowy zewnętrzna nominalna temperaturowy produktu katalogowy 
 [mm2] [ A ] [mm] [Ω/km przy 20°C] [ x 10-3 /K ]  
 2,5 32 5,9  7,0 4,3 XPI-S-7 1244-003052
 4 42 6,5  4,4 4,3 XPI-S-4.4 1244-003051
 6 54 7,1  2,9 4,3 XPI-S-2.9 1244-003050
 10 73 8,6  1,8 4,3 XPI-S-1.8 1244-003049
 16 98 10,1  1,1 4,3 XPI-S-1.1 1244-003048
 25 129 11,9  0,8 4,3 XPI-S-0.8 1244-003047
Uwagi: Dostarczane długości zależą od rezystancji i ograniczone są maks. wagą 120 kg/szpulę lub długością 1000 m na jeden odcinek.  
Nie wszystkie rezystancje są standardowymi produktami i mogą być dostępne na zamówienie. Należy skontaktować się z Tyco Thermal 
Controls w celu potwierdzenia terminu dostawy. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony przed pożarem Tyco 
Thermal Controls wymaga stosowania wyłączników różnicowo-prądowych 30 mA. W przypadku, gdy w projekcie przewidziane są wyższe 
prądy upływu możliwe jest stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych maks. 300 mA. Wszystkie aspekty bezpieczeństwa muszą być 
sprawdzone.
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Przewody grzejne (MI) w izolacji mineralnej 
i powłoce miedzianej mogą być stosowane 
w szerokim zakresie aplikacji przemysło-
wych oraz domowych. Przewody miedziane 
zapewniają możliwość ogrzewania długich 
odcinków rurociągów, gdzie maksymalna 
temperatura pracy powłoki nie przekracza 

200°C. Miedziane przewody grzejne MI 
są powszechnie stosowane w ogrzewaniu 
podłogowym, aplikacjach ogrzewania ramp 
i dróg i oferowane są w osłonie HDPE 
zapewniającej zwiększoną odporność na 
korozję do temperatury 80°C. Dla temperatur 
przekraczających 80°C dostępna jest osłona 
FEP, o wytrzymałości do 200°C.

Zalety przewodów MI:
• odporność korozyjna
•  wysoka moc grzewcza
•  wysoka odporność na uszkodzenia  
 mechaniczne
•  bezpieczeństwo i odporność ogniowa

 Przewód grzejny (MI) w izolacji mineralnej  
i powłoce miedzianej

HCH/HCC

Przewód grzejny w powłoce miedzianej
Powłoka przewodu  Miedź
Izolacja przewodu  Tlenek magnezu (MgO)
Żyła grzejna  Miedź lub stop miedzi z niklem
Napięcie znamionowe Do 300/500 VAC
Wytrzymałość napięciowa 2,0 kV rms AC
Rezystancja izolacji  1000 MΩ/1000 m
Maksymalna temperatura powłoki 200°C**
Prąd upływu  3mA/100 m (nominalnie dla 20°C)
Minimalna temperatura montażu –60°C
Minimalny promień gięcia 6 x średnica zewnętrzna przy –60°C
Dopuszczenia  System (elementy grzejne)   Baseefa02ATEX0046X
   II 2 G EEx e II T6 to T3  1180
   Klasa T ustalona na podstawie projektu
  Przewód grzejny  Baseefa02ATEX0045U
   II 2 G EEx e II     
Klasyfikacja stref  Strefa niezagrożona i zagrożona wybuchem 1 i 2   
Minimalny odstęp między przewodami 25 mm dla stref zagrożonych wybuchem
Współczynnik korekcyjny rezystancji Temp. współczynnik rezystancji dla miedzianej żyły grzejnej - α = 0,00393 na °C**
Uwaga: Przewody dostępne z osłoną podwyższającą odporność na korozję: 
– HDPE (Maks. temp. powłoki 80°C) – do opisu przewodu należy dodać literę H (np. HCHH...) 
– FEP 140 (Maks. temp. powłoki 200°C) - do opisu przewodu należy dodać literę F (np. HCHF...) 
Dla osłony HDPE należy dodać 1,8 mm do zewnętrznej średnicy przewodu. Szczegóły dotyczące osłony FEP dostępne na życzenie

Osłona z FEP

Konstrukcja przewodu grzejnego

Powłoka z miedzi

Izolacja - tlenek  
magnezu

Izolacja - tlenek  
magnezu

Powłoka z miedzi

Żyła grzejna z miedzi 
lub stopu miedzi

Żyła grzejna z miedzi lub stopu miedzi
Izolacja - tlenek  
magnezu

Powłoka z miedzi

Osłona z HDPE

Żyła grzejna z miedzi 
lub stopu miedzi
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HCH/HCC

Dane techniczne 
Symbol Średnica  Materiał  Średnica żyły  Rezystancja  Nominalna   Średnica Przybliżona 
przewodu przewodu  żyły grzejnej grzejnej  nominalna długość  zwoju waga 
 (mm)  (mm) (Ω/km w 20°C) zwoju (m) (mm) (kg/km)
HCH1L2000(1) 2,8 Stop miedzi 0,51 2000 1200 610 31
HCH1L1250(1) 2,8 Stop miedzi 0,65 1250 1200 610 32
HCH1M800 3,5 Stop miedzi 0,81 800 900 915 50
HCH1M630 4,0 Stop miedzi 0,91 630 1100 915 65
HCH1M450 4,0 Stop miedzi 1,08 450 1000 915 67
HCH1M315 4,3 Stop miedzi 1,29 315 1000 915 77
HCH1M220 4,5 Stop miedzi 1,54 220 1000 915 85
HCH1M140 4,9 Stop miedzi 1,93 140 1000 915 102
HCH1M100 5,2 Stop miedzi 2,29 100 800 915 125
HCC1M63 3,2 Miedź 0,59 63 2000 915 41
HCC1M40 3,4 Miedź 0,74 40 2000 915 46
HCC1M25 3,7 Miedź 0,94 25 1600 915 56
HCC1M17 4,6 Miedź 1,14 17 500 915 85
HCC1M11 4,9 Miedź 1,41 11 500 915 98
HCC1M7 5,3 Miedź 1,77 7 400 915 118
HCC1M4 5,9 Miedź 2,34 4 800 915 150
HCC1M2,87 6,4 Miedź 2,76 2,87 650 915 170
HCC1M1,72 7,3 Miedź 3,57 1,72 500 915 235
HCC1M1,08 8,3 Miedź 4,51 1,08 400 915 326
(1) Nie może być stosowany w strefach zagrożenia wybuchem, maks. 300 VAC. 
Uwaga: W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony przed pożarem wymagane jest stosowanie wyłączników różnicowo- 
prądowych 30 mA. W przypadku, gdy w projekcie przewidziane są wyższe prądy upływu możliwe jest stosowanie wyłączników różnicowo- 
prądowych maks. 300 mA. Więcej informacji dotyczących komponentów systemu, akcesoriów i standardów oznaczeń znajduje się na stronie 82.

Maksymalne temperatury pracy

 

 
 
 

Krok 1: Zgodnie z projektem, należy sprawdzić rodzaj przewodu, który zostanie zastosowany i  
 obliczyć jego moc grzejną wyrażoną w W/m, np. HCH1M100  
 (przewód bez osłony), 20 W/m.
Krok 2:  Odnosząc się do tabeli współczynników korekcyjnych należy pomnożyć ilość W/m  
 przez współczynnik korekcyjny. (20 W/m x 0,663 = 13,26 W/m).
Krok 3:  Z otrzymanej w ten sposób wartości w W/m należy odczytać z wykresu temp. na  
 powłoce przewodu.  Temp. powłoki przewodu = 112°C dla temp. utrzymania 20°C.

Odporność korozyjna dla powłoki przewodów MI oraz dane temperaturowe
 
 

 
Materiał   Maks. temp.   Opis  
powłoki powłoki przewodu (°C) 
Miedź-HDPE 80 Powłoka miedziana pokryta   BD BD D D D NP D D D 
  polietylenem o wysokiej gęstości
Miedź 200 Powłoka miedziana  NP NP D D NP D D NP X
Miedź-FEP 200 Powłoka miedziana pokryta  BD BD D D D D D BD BD 
  osłoną z FEP
Uwagi: NP = niepolecane, D = dopuszczalne, BD = dobre i bardzo dobre, X – należy sprawdzić specyficzne właściwości 
Odporność na korozję zależy od temperatury i stężenia
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Aby wyznaczyć temperaturę 
powłoki przewodu dla stref 
niezagrożonych wybuchem, 
przy pomocy zamieszczone-
go wykresu należy wykonać 
kolejno operacje opisane 
poniżej.

Tabela współczynników korekcyjnych
Typ przewodu   Współczynnik korekcyjny
 Bez osłony  HDPE  FEP
HCH1L2000 1,076 ,714 –
HCH1L1250 1,076 ,714 –
HCH1M800 ,928 ,634 ,735
HCH1M630 ,829 ,588 ,671
HCH1M450 ,829 ,588 ,671
HCH1M315 ,780 ,564 ,637
HCH1M220 ,751 ,548 ,617
HCH1M140 ,698 ,521 ,581
HCH1M100 ,663 ,502 ,556
HCC1M63 1,000 ,666 ,781
HCC1M40 ,950 ,644 ,752
HCC1M25 ,886 ,615 ,709
HCC1M17 ,727 ,541 ,610
HCC1M11 ,698 ,521 ,581
HCC1M7 ,649 ,496 ,549
HCC1M4 ,597 ,463 ,508
HCC1M2.87 ,558 ,445 ,500
HCC1M1.72 ,500 ,406 ,450
HCC1M1.08 ,445 ,384 ,406
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Maksymalna temp. pracy
dla przewodów z osłoną HDP.
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Przewody grzejne (MI) w izolacji mineralnej i 
powłoce miedziano-niklowej mogą pracować 
przy maksymalnej temperaturze powłoki 
400°C. Przewody MI w powłoce miedziano-
niklowej są szeroko stosowane w przemyśle 
chemicznym i petrochemicznym, elektro-
wniach, magazynach gazów oraz innych  
systemach przemysłowych.  

Rodzina przewodów w powłoce miedziano-
niklowej z miedzianą żyłą grzejną (HDC) 
została zaprojektowana tak, aby sprostała 
wymaganiom odporności na korozję w 
agresywnych środowiskach. Przewody te 
charakteryzują się niską rezystancją, która 
jest wymagana do stosowania przy długich 
rurociągach.  

Zalety przewodów MI:
• odporność korozyjna
• wysoka moc grzewcza
• wysoka odporność na uszkodzenia  
 mechaniczne
• bezpieczeństwo i odporność ogniowa

 Przewód grzejny (MI) w izolacji mineralnej  
i powłoce miedziano-niklowej

HDF/HDC

Przewód grzejny w powłoce z miedzio-niklu 
Powłoka przewodu  Miedzio-nikiel 70/30
Izolacja przewodu  Tlenek magnezu (MgO)
Żyła grzejna  Miedź lub stop miedzi
Napięcie znamionowe Do 300/500 VAC
Wytrzymałość napięciowa 2,0 kV rms AC
Rezystancja izolacji   1000 MΩ/1000 m (badania fabryczne)
Maksymalna temperatura powłoki  400°C
Prąd upływu  3mA/100 m (nominalnie dla 20°C)
Dopuszczenia  System (elementy grzejne) Baseefa02ATEX0046X
   II 2 G EEx e II T6 to T1  1180
   Klasa T ustalona na podstawie projektu
  Przewód grzejny Baseefa02ATEX0045U
   II 2 G EEx e II  
Klasyfikacja stref  Strefa niezagrożona i zagrożona wybuchem 1 i 2  
Minimalna temperatura montażu  –60°C
Minimalny promień gięcia 6 x średnica zewnętrzna przy –60°C
Minimalny odstęp między przewodami 25 mm dla stref zagrożonych wybuchem
Współczynnik korekcyjny rezystancji Temp. współczynnik rezystancji dla miedzianej żyły grzejnej - α = 0,00393 na °C

Konstrukcja przewodu grzejnego

Żyła grzejna – Miedź lub stop miedzi

Izolacja z tlenku magnezu

Powłoka miedziano-niklowa
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HDF/HDC

Dane techniczne  
Symbol Średnica  Materiał żyły  Średnica Rezystancja   Nominalna  Średnica Przybliżona 
przewodu przewodu  grzejnej żyły grzejnej  nominalna długość  zwoju waga 
 (mm)  (mm) (Ω/km w 20°C) zwoju (m) (mm) (kg/km)
HDF1M1600 3,2 Stop miedzi 0.62 1600 625 850 40
HDF1M1000 3,4 Stop miedzi 0,79 1000 550 850 45
HDF1M630 3,7 Stop miedzi 1,00 630 465 850 55
HDF1M400 4,0 Stop miedzi 1,25 400 400 850 67
HDF1M250 4,4 Stop miedzi 1,58 250 330 850 84
HDF1M160 4,9 Stop miedzi 1,97 160 265 850 108
HDC1M63 3,2 Miedź 0,59 63 620 850 39
HDC1M40 3,4 Miedź 0,74 40  550 850 44
HDC1M25 3,7 Miedź 0,94 25 440 850 55
HDC1M17 4,6 Miedź 1,14 17 300 850 84
HDC1M11 4,9 Miedź 1,41 11 265 850 98
HDC1M7 5,3 Miedź 1,77 7 225 850 119
HDC1M4 5,9 Miedź 2,34 4 180 850 155
Uwaga: W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony przed pożarem wymagane jest stosowanie wyłączników  
różnicowo-prądowych 30 mA. W przypadku, gdy w projekcie przewidziane są wyższe prądy upływu możliwe jest stosowanie wyłączników 
różnicowo-prądowych maks. 300 mA. Więcej informacji dotyczących komponentów systemu, akcesoriów i standardów oznaczeń znajduje 
się na stronie 82.

Maksymalne temperatury pracy
 Aby wyznaczyć temperatury powłoki przewodu dla stref niezagrożonych wybuchem, przy pomocy zamieszczonego wykresu należy  
 wykonać kolejno operacje opisane poniżej. 

 

 
 
 

 
 

Krok 1: Zgodnie z projektem, należy sprawdzić rodzaj przewodu, który zostanie zastosowany i obliczyć jego moc grzejną wyrażoną w W/m  
 np. HDF1M250, 60 W/m.
Krok 2: Odnosząc się do tabeli współczynników korekcyjnych należy pomnożyć ilość W/m przez współczynnik korekcyjny  
 (60 W/m x 0,756 = 45,36 W/m)
Krok 3: Z otrzymanej w ten sposób wartości (W/m) należy odczytać z wykresu temperaturę na powłoce przewodu dla danej temperatury  
 utrzymania. Temperatura powłoki przewodu = 290°C dla temp. utrzymania 100°C - patrz wykres. 

Odporność korozyjna dla powłoki przewodów MI oraz dane temperaturowe

 

 
 
 
 
 
Materiał   Maks. temp.   Opis  
powłoki powłoki przewodu (°C)
Miedzio-nikiel 400 Powłoka miedziano-niklowa  NP X X X X X X BD BD 
  70% miedź 30% nikiel
Uwagi: NP = niepolecane, D = dopuszczalne, BD = dobre i bardzo dobre, X – należy sprawdzić specyficzne właściwości 
Odporność na korozję zależy od temperatury i stężenia.
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Tabela współczynników korekcyjnych
Typ przewodu  Współcz. korekcyjny
HDF1M1600 1,000
HDF1M1000 ,948
HDF1M630 ,880
HDF1M400 ,822
HDF1M250 ,756
HDF1M160 ,688
HDC1M63 1,000
HDC1M40 ,948
HDC1M25 ,880
HDC1M17 ,727
HDC1M11 ,688
HDC1M7 ,644
HDC1M4 ,590
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Przewody grzejne (MI) w izolacji mineralnej 
i powłoce ze stali nierdzewnej mogą praco-
wać przy maksymalnej temperaturze powłoki 
600°C. Przewody MI w powłoce ze stali nie-
rdzewnej posiadają bardzo dobrą odporność 
korozyjną w agresywnych środowiskach 
oraz umożliwiają utrzymanie wysokich tem-
peratur. 

Przewody HSQ są zwykle używane w 
zakładach produkcji masy bitumicznej, 
magazynach gazów, rafineriach, reaktorach, 
zbiornikach, zładach sodowych oraz innych 
systemach grzejnych gdzie temperatura 
utrzymania, efektywność, wytrzymałość oraz 
bezpieczeństwo są najważniejsze. 

Zalety przewodów MI:
•  odporność korozyjna
•  wysoka moc grzewcza
•  wysoka odporność na uszkodzenia 
 mechaniczne
•  bezpieczeństwo i odporność ogniowa

 Przewód grzejny (MI) w izolacji mineralnej  
i powłoce ze stali nierdzewnej

HSQ

Przewód grzejny w powłoce ze stali nierdzewnej
Powłoka przewodu  Stal nierdzewna 321
Izolacja przewodu  Tlenek magnezu (MgO)
Żyła grzejna  Nichrom
Napięcie znamionowe Do 300/500 VAC
Wytrzymałość napięciowa 2,0 kV rms AC
Rezystancja izolacji  1000 MΩ/1000 m (badania fabryczne)
Maksymalna temperatura powłoki 600°C (w przypadku wyższych temperatur prosimy o kontakt z Tyco Thermal Controls)
Prąd upływu  3mA/100 m (nominalnie dla 20°C)
Minimalna temperatura montażu –60°C
Minimalny promień gięcia 6 x średnica zewnętrzna przy –60°C
Dopuszczenia  System (elementy grzejne)  Baseefa02ATEX0046X
   II 2 G EEx e II T6 to T1  
   Klasa T ustalona na podstawie projektu
  Przewód grzejny  Baseefa02ATEX0045U
   II 2 G EEx e II
Klasyfikacja stref  Strefa niezagrożona i zagrożona wybuchem 1 i 2
Minimalny odstęp między przewodami 25 mm dla stref zagrożonych wybuchem

Konstrukcja przewodu grzejnego

Żyła grzejna - Nichrom

Izolacja z tlenku magnezu

Powłoka ze stali nierdzewnej
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Dane techniczne 
Symbol Średnica  Materiał  Średnica żyły  Rezystancja  Nominalna   Średnica Przybliżona 
przewodu przewodu  żyły grzejnej grzejnej  nominalna długość  zwoju waga
 (mm)  (mm) (Ω/km w 20°C) zwoju (m) (mm) (kg/km)
HSQ1M10K 3,2 Nichrome 0,37 10000 717 610 39
HSQ1M6300 3,2 Nichrome 0,47 6300 717 610 39
HSQ1M4000 3,2 Nichrome 0,59 4000 717 610 39
HSQ1M2500 3,4 Nichrome 0,74 2500 639 610 46
HSQ1M1600 3,6 Nichrome 0,93 1600 572 610 52
HSQ1M1000 3,9 Nichrome 1,17 1000 499 610 62
HSQ1M630 4,3 Nichrome 1,48 630 405 610 78
HSQ1M400 4,7 Nichrome 1,85 400 342 610 96
HSQ1M250 5,3 Nichrome 2,35 250 271 610 127
HSQ1M160 6,5 Nichrome 2,93 160 180 915 191
Uwaga: W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony przed pożarem wymagane jest stosowanie wyłączników  
różnicowo-prądowych 30 mA. W przypadku, gdy w projekcie przewidziane są wyższe prądy upływu możliwe jest stosowanie wyłączników 
różnicowo-prądowych maks. 300 mA. Więcej informacji dotyczących komponentów systemu, akcesoriów i standardów oznaczeń znajduje 
się na stronie 82.

Maksymalne temperatury pracy
Aby wyznaczyć temperaturę powłoki przewodu dla stref niezagrożonych wybuchem, przy pomocy zamieszczonego wykresu należy  
wykonać kolejno operacje opisane poniżej.

 

 

Krok 1: Zgodnie z projektem, należy sprawdzić rodzaj przewodu, który zostanie zastosowany i obliczyć jego moc grzejną  
 wyrażoną w W/m, np. HSQ1M1000, 100 W/m.
Krok 2: Aby otrzymać ostateczny wynik, odnosząc się do tabeli współczynników korekcyjnych należy pomnożyć ilość W/m  
 przez współczynnik korekcyjny, (100 W/m x 0,840 = 84 W/m).
Krok 3: Korzystając z otrzymanej w ten sposób wartości (Wat/metr) należy odczytać z wykresu temperaturę na osłonie przewodu.  
 Temp. osłony przewodu = 540°C dla temp. utrzymania 400°C – patrz wykres. 

Odporność korozyjna dla osłony przewodów MI oraz dane temperaturowe
 
 
 
 

 
 
Materiał   Maks. temp.   Opis 
powłoki powłoki przewodu (°C)  
Stal nierdzewna  600* 18/8 austenityczna stal    NP NP NP NP X BD D NP NP 
321  nierdzewna z dodatkiem tytanu 
DIN 1.4541
Uwaga: NP = niepolecane, D = dopuszczalne, BD = dobre i bardzo dobre, X – należy sprawdzić specyficzne właściwości
* Ograniczenie temperaturowe w zależności od konstrukcji elementu grzejnego.
Odporność na korozję zależy od temperatury i stężenia.
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Tabela współczynników korekcyjnych
Typ przewodu  Współcz. korekcyjny  
 

HSQ1M10K 1,000
HSQ1M6300 1,000
HSQ1M4000 1,000
HSQ1M2500 0,952
HSQ1M1600 0,901
HSQ1M1000 0,840
HSQ1M630 0,769
HSQ1M400 0,714
HSQ1M250 0,645
HSQ1M160 0,538
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Przewodów HSQ1M10K i 
HSQ1M6300 nie stosować dla 
zakresu powyżej linii zaznaczonej na 
wykresie. 

HSQ1M6300

HSQ1M10K
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Przewody grzejne Pyrotenax HAx, w powło-
ce Alloy 825 i izolacji mineralnej (MI), o 
rezystancji szeregowej, mogą być stosowane 
w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX). 
Zostały one zaprojektowane do stosowania w 
aplikacjach ochrony przed zamarzaniem oraz 
utrzymania temperatury rurociągów, zbiorni-
ków oraz innych urządzeń. 
Przewody MI serii HAx posiadają bardzo 
dobrą odporność korozyjną w agresywnych 
środowiskach oraz umożliwiają utrzymanie 
wysokich temperatur. Dlatego też mogą 
być stosowane w wielu aplikacjach ogrze-

wania elektrycznego, a w szczególności 
tam, gdzie występuje zapotrzebowanie na 
wysoką moc grzewczą oraz w aplikacjach, w 
których wysokie temperatury uniemożliwiają 
stosowanie przewodów grzejnych w izolacji 
polimerowej (PI). Przewody grzejne mogą 
pracować przy temperaturze powłoki aż do 
650°C i typowej mocy grzewczej nawet do 
270 W/m. Istnieje możliwość uzyskania wyż-
szych temperatur i mocy grzewczych, aby 
uzyskać pomoc prosimy o kontakt z Tyco 
Thermal Controls. Przewody grzejne HAx w 
izolacji mineralnej (MI) dostępne są w wersji 

jedno i dwużyłowej, w bardzo dużym zakre-
sie rezystancji. Zastosowanie dwu żyło-
wych przewodów grzejnych może istotnie 
obniżyć koszty instalacji i uprościć montaż, 
w szczególności, w przypadku rurociągów o 
niewielkich średnicach i tras impulsowych. 
Przewody grzejne oferowane są na szpu-
lach oraz jako gotowe elementy grzejne 
wytwarzane przy użyciu techniki lutowania 
mosiądzem lub spawu laserowego. Oferta 
zawiera również pełen zakres akcesoriów, 
przeznaczonych do montażu, naprawy i 
połączeń przewodów grzejnych.

 Przewód grzejny (MI) w izolacji mineralnej  
i powłoce Alloy 825

HAx

Zastosowanie
Klasyfikacja stref  Strefa zagrożona wybuchem 1 i 2
   Strefy niezagrożone wybuchem
Dopuszczenia    System (elementy grzejne)  Baseefa02ATEX0046X
    II 2 G EEx e II T6 to T1  1180
   Przewód grzejny  Baseefa02ATEX0045U
    II 2 G EEx e II 
   Klasyfikacja temperaturowa (klasa T) musi zostać ustalona przy użyciu zasad projektowania 
   dla warunków ustalonych lub przy użyciu urządzenia ograniczającego temperaturę.  
   Zastosuj oprogramowanie projektowe TraceCalc lub skontaktuj się z Tyco Thermal Controls.

Dane techniczne
Powłoka przewodu  Alloy 825
Żyła grzejna  Różne stopy i miedź
Maksymalna temperatura powłoki  650°C* (przewód grzejny)
  550°C (elementy grzejne lutowane mosiądzem)   
  650°C* (elementy grzejne spawane laserowo)
  * aby uzyskać wyższe temperatury skontaktuj się z Tyco Thermal Controls
Minimalna temperatura montażu –60°C
Minimalny promień gięcia 6 x średnica zewnętrzna przy –60°C
Maks. napięcie zasilania i  Napięcie (U0/U) Maks. moc grzewcza* Typ przewodu grzejnego
moc grzewcza   600/600 V AC 210 W/m  HAx1N  Przewód jedno żyłowy, 600 V
   300/300 V AC 200 W/m  HAx2M  Przewód dwu żyłowy, 300 V
   600/600 V AC 270 W/m  HAx2N  Przewód dwu żyłowy, 600 V
    *wartość typowa zależna od aplikacji
Prąd upływu  3mA /100m (nominalnie dla 20°C)
Minimalny odstęp między przewodami 25 mm dla stref zagrożonych wybuchem

Konstrukcja przewodu grzejnego

Izolacja (tlenek magnezu)

Powłoka metalowa (Alloy 825)

Żyła grzejna

Przewód jednożyłowy Przewód dwużyłowy 
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Tabela 1 Przewody grzejne szeregowe MI typu HAx2M (Przewody dwużyłowe, 300 V)
Symbol  Rezystancja  Średnica Współczynnik  Maks. Waga Numer
przewodu nominalna zewnętrzna temperaturowy długość nominalna katalogowy
 (Ω/km w 20°C) (mm)  (x 10-3/K) odcinka (m) (kg/km)
HAF2M36K	 36000	 3,2	 0,09	 628	 45,1	 32SF1110
HAF2M29.5K	 29500	 3,6	 0,09	 542	 52,2	 32SF2900
HAF2M24.5K	 24500	 3,9	 0,09	 431	 65,8	 32SF2750
HAA2M19.7K	 19700	 3,4	 0,085	 632	 49,3	 32SA2600
HAA2M13.2K	 13200	 3,7	 0,085	 500	 57,0	 32SA2400
HAA2M9000	 9000	 3,7	 0,085	 501	 57,9	 32SA2275
HAA2M6600	 6600	 4,6	 0,085	 329	 88,2	 32SA2200
HAA2M5600	 5600	 4,5	 0,085	 384	 75,9	 32SA2170
HAB2M3750	 3750	 4,7	 0,04	 315	 87,8	 32SB2114
HAB2M2300	 2300	 4,1	 0,04	 419	 71,4	 32SB3700
HAQ2M1560	 1560	 4,7	 0,5	 317	 85,6	 32SQ3472
HAQ2M1240	 1240	 4,7	 0,5	 317	 85,9	 32SQ3374
HAQ2M965	 965	 4,7	 0,5	 314	 87,4	 32SQ3293
HAQ2M660	 660	 3,7	 0,5	 503	 58,6	 32SQ3200
HAQ2M495	 495	 4,1	 0,5	 419	 71,3	 32SQ3150
HAQ2M330	 330	 4,6	 0,5	 332	 91,7	 32SQ3100
HAP2M240	 240	 4,6	 1,3	 316	 89,9	 32SP4734
HAP2M190	 190	 4,7	 1,3	 317	 91,2	 32SP4583
HAP2M150	 150	 4,7	 1,3	 315	 94,1	 32SP4458
HAC2M105	 105	 4,6	 3,9	 315	 87,5	 32SC4324

Tolerancja rezystancji: ±10%.

Tabela 2 Przewody grzejne szeregowe MI typu HAx2N (Przewody dwużyłowe, 600 V)
Symbol  Rezystancja  Średnica Współczynnik  Maks. Waga Numer
przewodu nominalna zewnętrzna temperaturowy długość nominalna katalogowy
 (Ω/km w 20°C) (mm)  (x 10-3/K) odcinka (m) (kg/km)
HAF2N36K	 36000	 5,2	 0,09	 229	 119,1	 62SF1110
HAF2N29.5K	 29500	 5,5	 0,09	 229	 119,4	 62SF2900
HAF2N19.7K	 19700	 5,5	 0,09	 230	 119,9	 62SF2600
HAA2N13.6K	 13600	 5,8	 0,09	 186	 132,3	 62SA2414
HAF2N6600	 6600	 6,3	 0,09	 177	 158,8	 62SF2200
HAT2N3750	 3750	 5,7	 0,18	 186	 132,2	 62ST2115
HAB2N2300	 2300	 6,8	 0,04	 151	 186,9	 62SB3700
HAQ2N1670	 1670	 5,7	 0,5	 194	 127,2	 62SQ3505
HAQ2N940	 940	 6,0	 0,5	 176	 141,5	 62SQ3286
HAQ2N660	 660	 6,3	 0,5	 177	 157,7	 62SQ3200
HAQ2N495	 495	 6,3	 0,5	 177	 159,2	 62SQ3150
HAQ2N330	 330	 6,7	 0,5	 152	 189,4	 62SQ3100
HAP2N255	 255	 6,4	 1,3	 151	 166,1	 62SP4775
HAP2N185	 185	 6,7	 1,3	 138	 183,8	 62SP4561
HAP2N130	 130	 7,1	 1,3	 124	 206,4	 62SP4402
HAP2N92	 92	 7,5	 1,3	 110	 236,2	 62SP4281
HAC2N66	 66	 7,5	 3,9	 131	 217,4	 62SC4200
HAC2N43	 43	 7,9	 3,9	 115	 252,1	 62SC4130
HAC2N27	 27	 8,7	 3,9	 98	 297,2	 62SC5818
HAC2N17	 17	 9,2	 3,9	 81	 267,3	 62SC5516
HAC2N10.5	 10,5	 10,2	 3,9	 67	 468,0	 62SC5324
HAC2N6.6	 6,6	 12,6	 3,9	 46	 706,6	 62SC5204
HAC2N4.3	 4,3	 13,8	 3,9	 143	 837,1	 62SC5128

 Tolerancja rezystancji: ±10%.
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Tabela 3 Przewody grzejne szeregowe MI typu HAx1N (Przewody jednożyłowe, 600 V)
Symbol  Rezystancja  Średnica Współczynnik  Maks. Waga Numer
przewodu nominalna zewnętrzna temperaturowy długość nominalna katalogowy
 (Ω/km w 20°C) (mm)  (x 10-3/K) odcinka (m) (kg/km)
HAA1N6565	 6565	 3,7	 0,085	 519	 52,8	 61SA2200
HAA1N5250	 5250	 4,1	 0,085	 436	 67,3	 61SA2160
HAA1N4300	 4300	 4,1	 0,085	 415	 67,6	 61SA2130
HAA1N3300	 3300	 4,0	 0,085	 416	 68,0	 61SA2100
HAA1N2800	 2800	 4,3	 0,085	 368	 77,1	 61SA3850
HAA1N2300	 2300	 4,1	 0,085	 417	 69,1	 61SA3700
HAA1N1640	 1640	 4,5	 0,085	 329	 88,1	 61SA3500
HAT1N920	 920	 4,6	 0,18	 317	 87,1	 61ST3280
HAB1N660	 660	 4,6	 0,04	 330	 88,7	 61SB3200
HAB1N500	 500	 4,6	 0,04	 331	 90,6	 61SB3150
HAQ1N390	 390	 4,7	 0,5	 317	 86,5	 61SQ3118
HAQ1N240	 240	 4,7	 0,5	 314	 88,4	 61SQ4732
HAQ1N190	 190	 4,6	 0,5	 315	 89,1	 61SQ4581
HAP1N155	 155	 4,7	 1,3	 317	 87,1	 61SP4467
HAP1N120	 120	 4,7	 1,3	 314	 88,4	 61SP4366
HAP1N95	 95	 4,7	 1,3	 315	 89,1	 61SP4290
HAP1N76	 76	 4,6	 1,3	 342	 89,9	 61SP4231
HAP1N60	 60	 4,7	 1,3	 316	 91,1	 61SP4183
HAP1N48	 48	 4,7	 1,3	 317	 92,1	 61SP4145
HAP1N37	 37	 4,7	 1,3	 335	 96,0	 61SP4113
HAC1N21.3	 21,3	 4,9	 3,9	 305	 102,2	 61SC5651
HAC1N13.5	 13,5	 5,1	 3,9	 294	 107,3	 61SC5409
HAC1N8.5	 8,5	 5,6	 3,9	 233	 133,8	 61SC5258
HAC1N5.3	 5,3	 6,9	 3,9	 158	 214,6	 61SC5162
HAC1N3.3	 3,3	 6,4	 3,9	 171	 197,6	 61SC5102
HAC1N2	 2,0	 8,1	 3,9	 115	 311,0	 61SC6640

 Tolerancja rezystancji: ±10%.

Tabela 4 Zalecane przewody zimne dla szeregowych przewodów grzejnych MI typu HAx 
Przekrój  Typ  Typ  Maks.  Maks.  Średnica Średnica
nominalny przewodu  przewodu  prąd prąd  nominalna nominalna
(mm2) jednożyłowego  dwużyłowego  Konstrukcja B* Konstrukcja D, E*  (p. jednożyłowy) (p. dwużyłowy)
    (p. jednożyłowy) (p. dwużyłowy) (mm) (mm)
1.0 – AC2H1.0 –   18 – 7,3
2.5 AC1H2.5 AC2H2.5 34   28 5,3 8,7
6.0 AC1H6 AC2H6 57   46 6,4 14,0
16 AC1H16 AC2H16 102   98 9,0 14,7
25 AC1H25 AC2H25 133   128 9,6 17,1

 Wszystkie przewody zimne mogą być stosowane do 600 V AC z żyłami miedzianymi o współczynniku temperaturowym 3,9 x 10-3 1/K.
 * W przypadku innych konstrukcji elementów grzejnych, patrz strona 86.

Uwagi: 
Dostarczane długości zależą od rezystancji i ograniczone są maksymalną długością przewodu na jeden odcinek.  
Nie wszystkie rezystancje są standardowymi produktami i mogą być dostępne na zamówienie. Należy skontaktować się z Tyco Thermal 
Controls w celu potwierdzenia terminu dostawy. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony przed pożarem Tyco Thermal 
Controls wymaga stosowania wyłączników różnicowo-prądowych 30 mA. W przypadku, gdy w projekcie przewidziane są wyższe prądy upły-
wu możliwe jest stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych maks. 300 mA. Wszystkie aspekty bezpieczeństwa muszą być sprawdzone.
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Tabela 5 Odporność chemiczna  
 

* Dane pochodzą z  Huntington Alloys Publication 78-348-2  
Dane dotyczące odporności na korozję zależne są od temperatury i stężenia.

HAx

Stop Opis

Nominalny skład  
chemiczny w % 

(główne  
elementy)

Przewodność  
cieplna 

w W/m-C

Wysoka       
odporność 
termiczna 
(+540°C)

Odporność na korozję

BD = Dobra i bardzo dobra   D = Dopuszczalna             
NP = Stosowanie niepolecane    
X = Należy sprawdzić specyficzne właściwości

INCOLOY
Alloy 825 

nikiel- 
żelazo- 
chrom

Doskonała odpor-
ność na szeroki 

zakres substancji 
korozyjnych. 
Odporny na 

korozję wżerową i 
międzykrystalicz-
ną, ograniczone 
oddziaływanie 

kwasów i utlenia-
czy chemicznych.
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Przewody grzejne (MI) w izolacji mineral-
nej i powłoce Inconel mogą pracować przy 
maksymalnej temperaturze powłoki 600°C. 
Przewody MI w powłoce Inconel posiadają 
bardzo dobrą odporność korozyjną w agre-
sywnych środowiskach oraz umożliwiają 
utrzymanie wysokich temperatur.

Przewody HIQ są zwykle używane w zakła-
dach produkcji masy bitumicznej, maga-
zynach gazów, rafineriach, reaktorach, 
zbiornikach, zładach sodowych oraz innych 
systemach grzejnych gdzie temperatura 
utrzymania, efektywność, wytrzymałość oraz 
bezpieczeństwo są najważniejsze. 

 Zalety przewodów MI:
•  odporność korozyjna
•  wysoka moc grzejna
•  wysoka odporność na uszkodzenia  
 mechaniczne
• bezpieczeństwo i odporność ogniowa

 Przewód grzejny (MI) w izolacji mineralnej  
i powłoce Inconel

HIQ

Przewód grzejny w powłoce Inconel 600
Powłoka przewodu  Inconel 600
Izolacja przewodu  Tlenek magnezu (MgO)
Napięcie znamionowe Do 300/500 VAC
Wytrzymałość napięciowa 2,0 kV rms AC
Rezystancja izolacji   1000 MΩ/1000 m (badania fabryczne)
Maksymalna temperatura powłoki  600°C (w przypadku wyższych temperatur prosimy o kontakt z Tyco Thermal Controls)
Prąd upływu   3mA/100 m (nominalnie dla 20°C)
Minimalna temperatura montażu –60°C
Minimalny promień gięcia 6 x średnica zewnętrzna przy –60°C
Dopuszczenia  System (elementy grzejne)  Baseefa02ATEX0046X
   II 2 G EEx e II T6 to T1  1180
   Klasa T ustalona na podstawie projektu
  Przewód grzejny  Baseefa02ATEX0045U
   II 2 G EEx e II  
Klasyfikacja stref  Strefa niezagrożona i zagrożona wybuchem 1 i 2
Minimalny odstęp między przewodami 25 mm dla stref zagrożonych wybuchem

Konstrukcja przewodu grzejnego

Żyła grzejna - Nichrom

Izolacja z tlenku magnezu

Powłoka Inconel
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°C

W/m

W/m

HIQ

Dane techniczne
Symbol  Średnica  Materiał  Średnica żyły   Rezystancja Nominalna Średnica Przybliżona 
przewodu  przewodu  żyły grzejnej grzejnej  nominalna długość zwoju waga
 (mm)  (mm) (Ω/km w 20°C) zwoju (m) (mm) (kg/km)
HIQ1M10K 3,2 Nichrome 0,37 10000 772 610 39
HIQ1M6300 3,2 Nichrome 0,47 6300 774 610 39
HIQ1M4000 3,2 Nichrome 0,59 4000 776 610 39
HIQ1M2500 3,4 Nichrome 0,74 2500 689 610 46
HIQ1M1600 3,6 Nichrome 0,93 1600 617 610 52
HIQ1M1000 3,9 Nichrome 1,17 1000 528 610 62
HIQ1M630 4,3 Nichrome 1,48 630 437 610 78
HIQ1M400 4,7 Nichrome 1,85 400 368 610 96
HIQ1M250 5,3 Nichrome 2,35 250 292 610 127
HIQ1M160 6,5 Nichrome 2,93 160 194 915 191
Uwaga: W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony przed pożarem wymagane jest stosowanie wyłączników  
różnicowo-prądowych 30 mA. W przypadku, gdy w projekcie przewidziane są wyższe prądy upływu możliwe jest stosowanie wyłączników 
różnicowo-prądowych maks. 300 mA. Więcej informacji dotyczących komponentów systemu, akcesoriów i standardów oznaczeń znajduje 
się na stronie 82. 

Maksymalne temperatury pracy
Aby wyznaczyć temperaturę powłoki przewodu dla stref niezagrożonych wybuchem, przy pomocy zamieszczonego wykresu należy  
wykonać kolejno operacje opisane poniżej.

 

 
 

 

Krok 1: Zgodnie z projektem, należy sprawdzić rodzaj przewodu, który zostanie zastosowany i obliczyć jego moc grzejną   
  wyrażoną w W/m, np. HIQ1M1000, 100 W/m.
Krok 2: Aby otrzymać ostateczny wynik, odnosząc się do tabeli współczynników korekcyjnych należy pomnożyć ilość     
  W/m przez współczynnik korekcyjny, (100 W/m x 0,840 = 84  W/m).
Krok 3: Korzystając z otrzymanej w ten sposób wartości (W/m) należy odczytać z wykresu temperaturę na powłoce 
  przewodu. Temperatura powłoki przewodu = 540°C dla temperatury utrzymania 400°C – patrz wykres.

Odporność korozyjna dla powłoki przewodów MI oraz dane temperaturowe
 
 
 
 
 
  
Materiał   Maks. temp.   Opis 
powłoki powłoki przewodu (°C) 
Stop 600 600* Stop Inconel 600 o wysokiej       X       X         D              X            X       BD     BD      D        BD 
DIN 2.4816  zawartości niklu i chromu
Uwaga: NP = niepolecane, D = dopuszczalne, BD = dobre i bardzo dobre, X – należy sprawdzić specyficzne właściwości
* Ograniczenie temperaturowe w zależności od konstrukcji elementu grzejnego.
Odporność na korozję zależy od temperatury i stężenia.
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Tabela współczynników korekcyjnych
Typ przewodu          Współ. korekcyjny 
HIQ1M10K 1,000
HIQ1M6300 1,000
HIQ1M4000 1,000
HIQ1M2500 0,952
HIQ1M1600 0,901
HIQ1M1000 0,840
HIQ1M630 0,769
HIQ1M400 0,714
HIQ1M250 0,645
HIQ1M160 0,538

Przewodów HIQ1M10K i 
HIQ1M6300 nie stosować 
dla zakresu powyżej linii 
zaznaczonej na wykresie.
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Zestawienie komponentów dla przewodów  
samoregulujących i przewodów 
ograniczających moc

R

®

T-100  
Zintegrowany zestaw  
rozgałęźny lub  
połączeniowy 

JBM-100
Zintegrowany zestaw 
zasilająco-przyłączeniowy 
dla 3 obwodów 

JBS-100
Zintegrowany zestaw 
zasilająco-przyłączeniowy 
dla jednego obwodu (na 
rys. z sygnalizacją pracy)

E-100-L  
Zestaw zakończeniowy 
z sygnalizacją pracy

E-100  
Zestaw  
zakończeniowy 

S-150
Płaskoprofilowy 
zestaw połączeniowy

E-150
Płaskoprofilowy 
zestaw 
zakończeniowy

C25-100
Zestaw przyłączeniowy

IEK-25-04
Zestaw wejścia pod izolację 

JBU-100
Uniwersalna skrzynka  
przyłączeniowa

C-150
Płaskoprofilowy zestaw  
zasilająco-przyłączeniowy

IEK-25-04
Zestaw wejście pod 
izolację

Uwaga: Zestawy S-150, E-150 i C-150 nie mogą być stosowane z przewodami VPL
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 Zintegrowany zestaw zasilająco-przyłączeniowy 
dla jednego obwodu ze skrzynką przyłączeniową

JBS-100

JBS-100 jest przeznaczony do podłączenia 
zasilania do przewodów grzejnych Raychem 
typu BTV, QTVR, XTV, KTV oraz przemy-
słowego równoległego przewodu grzejnego 
VPL. Posiada dopuszczenia FM, CSA i 
PTB do stosowania w strefach zagrożonych 
wybuchem.

JBS-100 spełnia funkcje zestawu przyłą-
czeniowego i wejścia pod izolację. Sztywna 
podstawa zabezpiecza przewód grzejny i 
pozwala na stosowanie izolacji termicznej do  

100 mm. Koszulki uszczelniające nie wyma-
gają rozgrzewania w trakcie montażu (nie 
jest potrzebne zezwolenie na pracę na 
gorąco). Niezasychające uszczelnienie (nie 
zawiera silikonu) znajdujące się w wewnątrz 
zapewnia łatwą instalację i ułatwia eksplo-
atację.

Innowacyjne złączki CAGE CLAMP® pro-
dukcji WAGO zapewniają szybką instalację 
i bezpieczną, niezawodną i bezobsługową 
eksploatację. W porównaniu do innych 

systemów zestaw ten znacząco skraca czas 
montażu. Zestaw jest oferowany w trzech 
podstawowych wersjach, dostosowanych 
do lokalnych wymagań montażowych. 
Wszystkie zestawy są dostępne w wersji 
ze świetlną sygnalizacją pracy. Zestaw taki 
zawiera moduł świetlny z bardzo jaskrawą 
diodą LED, w prosty sposób podłączany 
do zacisków w skrzynce oraz soczewkę w 
pokrywie skrzynki. Takie rozwiązanie zapew-
nia informację o zasilaniu elektrycznym 
skrzynki przyłączeniowej. 

Zestaw stosowany w Ameryce 
Północnej, posiada otwór do  
stosowania z rurką 3/4".

Zestaw stosowany w Europie; 
posiada dwa otwory M25, jeden 
plastikowy dławik kablowy do 
przewodu zasilającego i  
zaślepkę. 

Zestaw stosowany w Europie; 
posiada dwa otwory M25, oraz 
płytkę uziemiającą i zewnętrzny 
trzpień uziemiający. Wersja 
przeznaczona dla kabli  
zbrojonych.

Skład zestawu 1 skrzynka przyłączeniowa z 
 listwą zaciskową 
1  moduł świetlny 
 (tylko w wersji -L)
1 wspornik 
1  koszulka uszczelniająca rdzeń  
 przewodu
1 zielono-żółta koszulka 
 izolacyjna uziemienia
1  saszetka ze smarowidłem
1 opaska kablowa

1 skrzynka przyłączeniowa z 
 listwą zaciskową 
1  moduł świetlny  
 (tylko w wersji -L)
1 wspornik
1  koszulka uszczelniająca rdzeń  
 przewodu
1  zielono-żółta koszulka 
 izolacyjna uziemienia
1 dławik M25 dla przewodu zasi-

lającego o średnicy 8-17 mm
1 zaślepka M25
1 saszetka ze smarowidłem
1 opaska kablowa

1 skrzynka przyłączeniowa z  
 listwą zaciskową, płytką  
 uziemiającą i zewnętrznym  
 trzpieniem uziemiającym 
1  moduł świetlny 
 (tylko w wersji -L)
1 wspornik 
1  koszulka uszczelniająca rdzeń  
 przewodu
1  zielono-żółta koszulka  
 izolacyjna uziemienia
1 zaślepka M25
1 saszetka ze smarowidłem
1 opaska kablowa 

R

  JBS-100-A  JBS-100-E  JBS-100-EP 
 JBS-100-L-A  JBS-100-L-E  JBS-100-L-EP  

Opis

JBS-100-L-E
(na rys. z sygnalizacją)

JBS-100-A

Dopuszczenia Strefy zagrożone wybuchem
PTB 97 ATEX 1058 U 

II 2 G/D EEx e II IP 66
II 2 G/D EEx em II IP 66

 Ex e II T*
 Ex em II T* (tylko dla –L)

Dopuszczenie DNV.
Certyfikat DNV nr E-6967 i E-6968

Class I, Div. 2, 
 Groups A, B, C, D
Class II, Div. 1 & 2, 
 Groups E, F, G
Class III  

CLI, ZN1, AEx e II T*
CLI, ZN1, AEx em II T* 
 (tylko dla –L)
Ex e II T*
Ex em II T* (tylko dla –L)

PTB 97 ATEX 1058 U 
II 2 G/D EEx e II IP 66
II 2 G/D EEx em II IP 66

 Ex e II T*
 Ex em II T* (tylko dla –L)

Dopuszczenie DNV.
Certyfikat DNV nr E-6967 i E-6968

F M
APPROVED

®

F M
APPROVED

®
* W celu określenia klasy T, patrz oznaczenie przewodu lub dokumentacja projektu   
(1) Nie dotyczy VPL

(1)

® ®
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Specyfikacja techniczna
Zgodność z p. grzejnymi  BTV-CR, BTV-CT, QTVR-CT, XTV-CT, KTV-CT, VPL-CT 
Stopień ochrony NEMA Typ 4X IP66/IP67  IP66/IP67
Otwory 1 x 3/4" 2 x M25 w tym dławik dla przewodu 2 x M25
  zasilającego o średnicy 8-17 mm
Zakres temperatur otoczenia –50°C do +40°C –50°C do +40°C (JBS-100-E) –50°C do +40°C (JBS-100-EP) 
  –40°C do +40°C (JBS-100-L-E) –40°C do +40°C (JBS-100-L-EP)
Min. temperatura montażu –50°C –50°C –50°C
Maks. temperatura rurociągu  Patrz specyfikacja przewodu grzejnego  
Zaciski WAGO seria 284 (EEx e) WAGO seria 284 (EEx e) WAGO seria 284 (EEx e)
 2 linie, 1 uziemienie 1 faza, 1 neutralny , 1 uziemienie 1 faza, 1 neutralny , 1 uziemienie
Maks. przekroje przewodów 8 AWG (linka) 10 mm2 (linka), 10 mm2 (drut) 10 mm2 (linka), 10 mm2 (drut)

Maks. napięcie robocze 277 V AC 254 V AC 254 V AC
Maks. ciągły prąd roboczy  50 A obwodu grzewczego 40 A obwodu grzewczego 40 A obwodu grzewczego

Materiały konstrukcyjne
Obudowa, pokrywa, wspornik Modyfikowane polimery, czarne   Modyfikowane polimery, czarne  Modyfikowane polimery, czarne
Śruby pokrywy Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna 
Uszczelka pokrywy Guma silikonowa Guma silikonowa Guma silikonowa 
Płytka uziemiająca - - Stal, powlekana cynkiem i 
   chromowana

Opcjonalny moduł świetlny z diodą LED
Kolor Czerwony Zielony Zielony
Napięcie zasilające 100-277 Vac  100-254 Vac  100-254 Vac
Zużycie energii < 1 W < 1 W < 1 W

Specyfikacja zamówienia
Zintegrowany zestaw zasilający
Symbol produktu JBS-100-A JBS-100-E JBS-100-EP
Nr katalogowy, waga 085947-000 (2,5 lb) 829939-000 (1,2 kg) 158251-000 (1,3 kg)
Zintegrowany zestaw zasilający z modułem świetlnym
Symbol produktu  JBS-100-L-A JBS-100-L-E JBS-100-L-EP
Nr katalogowy, waga 944699-000 (3,5 lb) 054363-000 (1,6 kg) 075249-000 (1,7 kg)

Akcesoria
Przewód odpływowy 3/4"  JB-DRAIN-PLUG-3/4IN (zabezpiecza przed kondensacją wewnątrz skrzynki) TYLKO DLA JBS-100-L-A
Adapter do małych średnic rur JBS-SPA, wymagany dla rur ≤ 1" (DN 25)  E90515-000 (paczka 5 szt.) 

4.7"

4.8"

3.6"

120 mm4.7" 120 mm

90 mm

122 mm

120 mm

  JBS-100-A  JBS-100-E  JBS-100-EP 
 JBS-100-L-A  JBS-100-L-E  JBS-100-L-EP

Wymiary (nominalne)

4.7"

4.8"

3.6"

120 mm4.7" 120 mm

90 mm

122 mm

120 mm

4.7"

4.8"

3.6"

120 mm4.7" 120 mm

90 mm

122 mm

120 mm

R JBS-100
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®

JBM-100-A

R

JBM-100

JBM-100 jest przeznaczony do podłączenia 
zasilania do przewodów grzejnych Raychem 
typu BTV, QTVR, XTV, KTV oraz przemy-
słowego równoległego przewodu grzejnego 
VPL. Posiada dopuszczenia FM, CSA i 
PTB do stosowania w strefach zagrożonych 
wybuchem. JBM-100 spełnia funkcje zesta-
wu przyłączeniowego i wejścia pod izolację. 
Sztywna podstawa zabezpiecza przewód 
grzejny i pozwala na stosowanie izolacji ter-
micznej do 100 mm. Koszulki uszczelniające 

nie wymagają rozgrzewania w trakcie mon-
tażu (nie potrzebne zezwolenie na pracę na 
gorąco). Niezasychające uszczelnienie (nie 
zawiera silikonu) znajdujące się wewnątrz 
zapewnia łatwą instalację i ułatwia eksploa-
tację. Innowacyjne złączki CAGE CLAMP® 
produkcji WAGO zapewniają szybką instala-
cję i bezpieczną, niezawodną i bezobsługo-
wą eksploatację. W porównaniu do innych 
systemów zestaw ten znacząco skraca czas 
montażu. 

Zestaw jest oferowany w trzech podstawo-
wych wersjach, dostosowanych do lokalnych 
wymagań montażowych. Wszystkie zestawy 
są dostępne w wersji ze świetlną sygnaliza-
cją pracy. Zestaw taki zawiera moduł świet-
lny z bardzo jaskrawą diodą LED, w prosty 
sposób podłączany do zacisków w skrzynce 
oraz soczewkę w pokrywie skrzynki. Takie 
rozwiązanie zapewnia informację o zasilaniu 
elektrycznym skrzynki przyłączeniowej. 

Zestaw stosowany w Ameryce 
Północnej; posiada 2 otwory do 
stosowania z rurką 3/4". Zestaw 
zawiera jedną zaślepkę.

Zestaw stosowany w Europie; 
posiada dwa otwory M25, jeden 
plastikowy dławik kablowy do 
przewodu zasilającego i zaślepkę.

Zestaw stosowany w Europie; 
posiada dwa otwory M25, oraz 
płytkę uziemiającą i zewnętrzny 
trzpień uziemiający. Wersja prze-
znaczona dla kabli zbrojonych.

Elementy systemu 1 skrzynka przyłączeniowa z 
 listwą zaciskową 
1 moduł świetlny  
 (tylko w wersji -L)
1  wspornik
3  koszulki uszczelniające rdzeń  
 przewodu
3  zielono-żółte koszulki izolacyjne  
 uziemienia
1 zaślepka 3/4”
1 saszetka ze smarowidłem
1 klucz do montażu wspornika
1 zacisk przeciw naprężeniowy
2 zaślepki pierścienia  
 uszczelniającego

1 skrzynka przyłączeniowa z 
 listwą zaciskową 
1 moduł świetlny  
 (tylko w wersji -L)
1  wspornik
3  koszulki uszczelniające rdzeń  
 przewodu
3  zielono-żółte koszulki izolacyjne  
 uziemienia
1 dławik M25 dla przewodu  
 zasilającego o średnicy 8-17 mm
1 zaślepka M25
1 saszetka ze smarowidłem
1 klucz do montażu wspornika
1 zacisk przeciw naprężeniowy
2 zaślepki pierścienia  
 uszczelniającego

1 skrzynka przyłączeniowa z  
 listwą zaciskową, płytką  
 uziemiającą i zewnętrznym  
 trzpieniem uziemiającym 
1 moduł świetlny  
 (tylko w wersji -L)
1  wspornik
3  koszulka uszczelniająca rdzeń 
 przewodu 
3  zielono-żółte koszulki izolacyjne  
 uziemienia
2 zaślepki M25
1 saszetka ze smarowidłem
1 klucz do montażu wspornika
1 zacisk przeciw naprężeniowy
2 zaślepki pierścienia  
 uszczelniającego

JBM-100-A JBM-100-L-E
(na rys. z sygnalizacją)

  JBM-100-A  JBM-100-E  JBM-100-EP 
 JBM-100-L-A  JBM-100-L-E  JBM-100-L-EP  

Opis

* W celu określenia klasy T, patrz oznaczenie przewodu lub dokumentacja projektu   
(1) Nie dotyczy VPL

 Zintegrowany zestaw zasilająco-przyłączeniowy 
dla trzech obwodów ze skrzynką przyłączeniową

Dopuszczenia Strefy zagrożone wybuchem
Class  I, Div. 2, 
 Groups  A, B, C, D
Class  II, Div. 1 & 2, 
 Groups  E, F, G
Class  III  

CLI, ZN1, AEx e II T*
CLI, ZN1, AEx em II T* 
 (tylko do –L)
Ex e II T*
Ex em II T* (tylko do –L)

F M
APPROVED

®

PTB 98 ATEX 1021 U 
II 2 G/D EEx e II IP 66
II 2 G/D EEx em II IP 66

 Ex e II T*
 Ex em II T* (tylko do –L)

Dopuszczenie DNV.
Certyfikat DNV nr E-6967 i E-6968

PTB 98 ATEX 1021 U 
II 2 G/D EEx e II IP 66
II 2 G/D EEx em II IP 66

 Ex e II T*
 Ex em II T* (tylko do –L)

Dopuszczenie DNV.
Certyfikat DNV nr E-6967 i E-6968

® ®

F M
APPROVED

®

(1) 
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Specyfikacja techniczna
Zgodność z p. grzejnymi  BTV-CR, BTV-CT, QTVR-CT, XTV-CT, KTV-CT, VPL-CT  
Stopień ochrony NEMA Typ 4X IP66 IP66
Otwory 1 x 3/4" 2 x M25 w tym dławik dla przewodu  2 x M25
  zasilającego o średnicy 8-17 mm
Zakres temperatur otoczenia –50°C do +40°C –50°C do +40°C (JBM-100-E) –50°C do +40°C (JBM-100-EP) 
  –40°C do +40°C (JBM-100-L-E) –40°C do +40°C (JBM-100-L-EP)
Min. temperatura montażu –50°C –50°C –50°C
Maks. temperatura rurociągu  Patrz specyfikacja przewodu grzejnego
Zaciski WAGO seria 284 (EEx e) WAGO seria 284 (EEx e) WAGO seria 284 (EEx e)
 4 linie, 2 uziemienie 2 faza, 2 neutralny, 2 uziemienie 2 faza, 2 neutralny, 2 uziemienie
Maks. przekroje przewodów 8 AWG (linka) 10 mm2 (linka), 10 mm2 (drut) 10 mm2 (linka), 10 mm2 (drut)

Maks. napięcie robocze 277 V AC 254 V AC 254 V AC
Maks. ciągły prąd roboczy  50 A obwodu grzewczego 40 A obwodu grzewczego 40 A obwodu grzewczego

Materiały konstrukcyjne
Obudowa, pokrywa, wspornik Modyfikowane polimery, czarne Modyfikowane polimery, czarne Modyfikowane polimery, czarne
Śruby pokrywy Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna 
Uszczelka pokrywy Guma silikonowa Guma silikonowa Guma silikonowa 
Płytka uziemiająca - - Stal, powlekana cynkiem i 
   chromowana

Opcjonalny moduł świetlny z diodą LED
Kolor Czerwony Zielony Zielony
Napięcie zasilające 100-277 Vac  100-254 Vac  100-254 Vac
Zużycie energii < 1 W  < 1 W  < 1 W

Specyfikacja zamówienia
Zestaw zasilający
Symbol produktu JBM-100-A JBM-100-E JBM-100-EP
Nr katalogowy, waga 179955-000 (4,3 lb) 831519-000 (1,9 kg) 986415-000 (2,1 kg)
Zestaw zasilający z modułem świetlnym
Symbol produktu  JBM-100-L-A JBM-100-L-E JBM-100-L-EP
Nr katalogowy, waga 656081-000 (5,3 lb) 395855-000 (2,3 kg) 300273-000 (2,5 kg)

Akcesoria
Przewód odpływowy 3/4"  JB-DRAIN-PLUG-3/4IN (zabezpiecza przed kondensacją wewnątrz skrzynki) TYLKO DLA JBM-100-L-A
Adapter do małych średnic rur JBM-SPA, wymagany dla rur ≤ 1" (DN 25) D55673-000 (paczka 5 szt.)

  JBM-100-A   JBM-100-E  JBM-100-EP 
 JBM-100-L-A  JBM-100-L-E  JBM-100-L-EP

Wymiary (nominalne)

4.7"

4.7"

3.5"

8.6" 220 mm 220 mm

120 mm

120 mm

90 mm

R JBM-100
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   JBU-100-E   JBU-100-EP 
  JBU-100-L-E   JBU-100-L-EP

Opis

43

R

 Skrzynka przyłączeniowa do systemu 
modułowego 

JBU-100

JBU-100 jest przeznaczona do podłącze-
nia zasilania do 3 przewodów grzejnych 
Raychem typu BTV, QTVR, XTV, KTV oraz 
przemysłowych równoległych przewodów 
grzejnych VPL i posiada dopuszczenia PTB 
do stosowania w strefach zagrożonych 
wybuchem. 
Innowacyjne złączki CAGE CLAMP® pro-
dukcji WAGO zapewniają szybką instalację 

i bezpieczną, niezawodną i bezobsługową 
eksploatację. Skrzynka ta jest częścią syste-
mu modułowego, zapewniającego maksy-
malną elastyczność i może być montowana 
na rurociągu lub ścianie.
Zestawy przyłączeniowe (M25) oraz wejścia 
pod izolację muszą być zamawiane osobno. 
Skrzynki te są oferowane w dwóch podsta-
wowych wersjach dostosowanych do lokal-

Skład zestawu 

Dopuszczenia

nych wymagań montażowych. 
Wszystkie zestawy są dostępne w wersji 
ze świetlną sygnalizacją pracy. Zestaw taki 
zawiera moduł świetlny z bardzo jaskrawą 
diodą LED, w prosty sposób podłączany 
do zacisków w skrzynce oraz soczewkę w 
pokrywie skrzynki. Takie rozwiązanie zapew-
nia informację o zasilaniu elektrycznym 
skrzynki przyłączeniowej.

Skrzynka stosowana w Europie, posiada 
cztery otwory M25, zaślepki oraz jeden 
plastikowy dławik kablowy do przewodu 
zasilającego.

1 skrzynka przyłączeniowa z listwą  
 zaciskową
1 moduł świetlny (tylko w wersji -L)
1 dławik M25 dla kabla zasilającego o  
 średnicy 8-17 mm 
2 zaślepki M25 

Skrzynka stosowana w Europie, posiada 
cztery otwory M25, oraz płytkę uziemiającą i 
zewnętrzny trzpień uziemiający. Wersja  
przeznaczona dla kabli zbrojonych.

1  skrzynka przyłączeniowa z listwą  
 zaciskową, płytką uziemiającą i  
 zewnętrznym trzpieniem uziemiającym
1  moduł świetlny (tylko w wersji -L) 
2  zaślepki M25

(JBU-100-L-E na rys. z sygnalizacją)

*W celu określenia klasy T, patrz oznaczenie przewodu lub dokumentacja projektu

PTB 99 ATEX 1108 U 
 II 2 G/D EEx e II IP 66
 II 2 G/D EEx em II IP 66

 Ex e II T*
 Ex em II T* (tylko do –L)

Dopuszczenie DNV.
Certyfikat DNV nr E-6967 i E-6968

PTB 99 ATEX 1108 U 
 II 2 G/D EEx e II IP 66
 II 2 G/D EEx em II IP 66

 Ex e II T*
 Ex em II T* (tylko do –L)

Dopuszczenie DNV.
Certyfikat DNV nr E-6967 i E-6968

® ®

 

ARTEL Sp. z o.o.       Biuro w Warszawie
ul. Pi³sudskiego 28/3, 09-402 P³ock        ul. KEN 88, 02-777 Warszawa
tel/fax 0 24 268 95 05    tel/fax 0 22 409 28 51
e-mail: biuro@artel.com.pl               e-mail: ken@artel.com.pl



Ze
st

aw
ie

ni
e 

ko
m

po
ne

nt
øw

DOC-422  Rev.5  08/07

44

Ze
st

aw
ie

ni
e 

ko
m

po
ne

nt
øw

44

Specyfikacja techniczna
Stopień ochrony  IP66  IP66
Otwory  4 x M25  4 x M25
Min. temperatura otoczenia –50°C do +40°C (JBU-100-E) –50°C do +40°C (JBU-100-EP) 
  –40°C do +40°C (JBU-100-L-E) –40°C do +40°C (JBU-100-L-EP)
Zaciski  WAGO seria 284 (EEx e)  WAGO seria 284 (EEx e)
  2 faza, 2 neutralny, 2 uziemienie 2 faza, 2 neutralny, 2 uziemienie
Maks. przekroje przewodów 10 mm2 (linka), 10 mm2 (drut) 10 mm2 (linka), 10 mm2 (drut)

Maksymalne napięcie robocze AC 550 V  AC 550 V 
Maks. prąd roboczy  40 A  40 A

Materiały konstrukcyjne
Obudowa, pokrywa  Węglowy polimer modyfikowany  Węglowy polimer modyfikowany
  włóknem szklanym, czarny włóknem szklanym, czarny 
Śruby pokrywy  Stal nierdzewna  Stal nierdzewna
Uszczelka pokrywy  Guma silikonowa  Guma silikonowa
Płytka uziemiająca  -  Stal, powlekana cynkiem i chromowana

Opcjonalny moduł świetlny z diodą LED
Kolor  Zielony  Zielony
Napięcie zasilające  100-254 Vac   100-254 Vac  
Zużycie energii  < 1 W  < 1 W

Akcesoria
Zastaw przyłączeniowy C25-100, C25-21  C25-100, C25-21, C25-100-METAL
Wejście pod izolację  IEK-25-04 lub IEK-25-PIPE IEK-25-04 lub IEK-25-PIPE
Dławik kablowy   GL-36-M25 (w zestawie) GL-38-M25-METAL (opcjonalnie)
Wspornik montażowy (opcjonalnie) SB-100, SB-101  SB-100, SB-101

Specyfikacja zamówienia
Skrzynka przyłączeniowa
Symbol produktu  JBU-100-E  JBU-100-EP 
Nr katalogowy, waga  051976-000 (1,7 kg)  243948-000 (1,8 kg) 
Skrzynka przyłączeniowa z modułem świetlnym
Symbol produktu  JBU-100-L-E  JBU-100-L-EP
Nr katalogowy, waga  069262-000 (2,1 kg)  113974-000 (2,2 kg)

160

140

90

160 110

160

90

160 110

140

   JBU-100-E   JBU-100-EP 
  JBU-100-L-E   JBU-100-L-EP

Wymiary (nominalne)

JBU-100R
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Skrzynka przyłączeniowa 

JB-82

JB-82 jest standardową skrzynką przyłą-
czeniową, przeznaczoną do montażu poza 
strefami zagrożonymi wybuchem wykonaną 
z poliwęglanu. 
Skrzynka ta może być stosowana do dopro-
wadzenia zasilania, połączeń, rozgałęzień z 

zasilaniem lub zwykłych rozgałęzień samore-
gulujących przewodów grzejnych Raychem. 
Do skrzynki, poprzez cztery otwory, można 
wprowadzić do czterech przewodów grzej-
nych lub trzech i przewodu zasilającego oraz 
podłączyć  je na listwie zaciskowej.

W przypadku montażu skrzynek na rurocią-
gu zaleca się stosowanie wspornika monta-
żowego Raychem. 

JB-82
AC 660 V

IP65

Do not o
pen while energised

Nicht u
nter S

pannung öffn
en

Ne pas ouvrir 
sous tension

   JB-82
Obudowa

Obszar stosowania  Poza strefą zagrożenia wybuchem (wewnątrz i na zewnątrz budynków)
Stopień ochrony  IP66
Otwory  4 x M20/25
Temperatura oddziaływania –35°C do +115°C
Obudowa  Szary poliwęglan z włóknem szklanym
Pokrywa  Szary poliwęglan
Uszczelka pokrywy  Spieniony poliuretan

Zaciski
Conta-Clip RK6-10  Zamontowane na szynie DIN
Napięcie znamionowe 750 V
Przekroje przewodów  0,5 – 10 mm2 (linka i drut) 

Prąd znamionowy  61 A
Ilość  Dwie zmostkowane grupy, każda po dwa zaciski

Zaciski przewodu uziemienia 2 Conta-Clip SL10/35 
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   JB-82   
Montaż  

Za pomocą otworów w obudowie skrzynki
Rozstaw otworów  115 x 115 mm
Rozmiar otworów  Średnica 5 mm 
Dławik kablowy   Dławik poliamidowy z przeciwnakrętką do     
  przewodów o średnicy od 9 do 16 mm.

Akcesoria
Wspornik skrzynki przyłączeniowej SB-100, SB-101,
  SB-110, SB-111  

Specyfikacja zamówienia 
Symbol produktu  JB-82
Nr katalogowy, waga  535679-000 (471 g)

   

   JB-82
Wymiary (w mm)
 

75
13

0

M
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5

Pg 16/21

M
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Pg 16/21

11
5

115

JB-82
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Zastosowanie  Zestaw przyłączeniowy dla przewodów grzejnych BTV, QTV, XTV, KTV i VPL 

Elementy zestawu  1 dławik, 2 uszczelki, 1 przeciwnakrętka, 1 koszulka uszczelniająca przyłącza,  
  1 koszulka zielono/żółta, 1 instrukcja montażu (wielojęzyczna)

Dopuszczenia             PTB 98 ATEX 1015 U
   II 2 G/D EEx e II nadane przez PTB zgodnie z EN 50 014, EN 50 019

  Certyfikat DNV nr E-6967 i E-6968

   C25-100
Specyfikacja techniczna

Klasyfikacja stref  Strefy zagrożone wybuchem: strefa 1, strefa 2 (gazowa), strefa 21, strefa 22 (pyłowa)  
  Strefy niezagrożone wybuchem
Sposób montażu  Na zimno 
Rodzaj gwintu  M25 x 1,5
Minimalna temp. otoczenia –50°C
Maksymalna temp. oddziaływania (dławik) 110°C

Specyfikacja zamówienia
Symbol produktu  C25-100
Nr katalogowy, waga  263012-000 (70 g)

Zestaw przyłączeniowy do montażu na zimno 

C25-100

Zestaw przyłączeniowy przeznaczony jest 
do podłączania wszystkich przewodów 
Raychem typu BTV, QTVR, XTV, KTV 
oraz przemysłowych przewodów grzejnych 
VPL do skrzynek przyłączeniowych. Jego 
zadaniem jest zachowanie ciągłości izolacji 
elektrycznej żył przewodów grzejnych oraz 
rdzenia przewodu.

Zestaw posiada dopuszczenia do stoso-
wania w strefach zagrożonych wybuchem. 
Koszulki uszczelniające nie wymagają roz-
grzewania w trakcie montażu (nie potrzeb-
ne jest zezwolenie na pracę na gorąco). 
Niezasychające uszczelnienie (nie zawiera 
silikonu) znajdujące się wewnątrz zapewnia 
łatwą instalację i ułatwia eksploatację.

Dwie uszczelki zawarte w zestawie umoż-
liwiają zachowanie optymalnej szczelności 
przy różnych warunkach zewnętrznych. 
Dodatkowa przeciwnakrętka jest przezna-
czona do montażu dławika w niegwintowa-
nych otworach.
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Zastosowanie  Zestaw przyłączeniowy dla przewodów grzejnych BTV, QTV, XTV, KTV i VPL 

Elementy zestawu  1 dławik, 2 uszczelki, 1 przeciwnakrętka, 1 koszulka zielono/żółta, koszulki termokurczliwe  
  uszczelniające rdzeń przewodu, 1 instrukcja montażu (wielojęzyczna) 

Dopuszczenia  PTB 99 ATEX3128X 
   II 2 G/D EEx e II IP66 nadane przez PTB zgodnie z EN 50 014, EN 50 019 
   (kompletny zestaw wymieniony jest w dopuszczeniach dla systemu przewodów grzejnych)  
   Certyfikat DNV nr E-6967 i E-6968 

   C25-21
Specyfikacja techniczna

Klasyfikacja stref  Strefy zagrożone wybuchem: strefa 1, strefa 2 (gazowa), strefa 21, strefa 22 (pyłowa)  
  Strefy niezagrożone wybuchem
Sposób montażu  Na gorąco
Rodzaj gwintu  M25 x 1,5
Minimalna temp. otoczenia –55°C
Maksymalna temp. oddziaływania (dławik) 110°C

Specyfikacja zamówienia
Symbol produktu  C25-21
Nr katalogowy, waga  311147-000 (60 g)   

Zestaw przyłączeniowy termokurczliwy

C25-21

Zestaw przyłączeniowy przeznaczony jest 
do podłączania wszystkich przewodów 
Raychem typu BTV, QTVR, XTV, KTV 
oraz przemysłowych przewodów grzejnych 
VPL do skrzynek przyłączeniowych. Jego 
zadaniem jest zachowanie ciągłości izolacji 

elektrycznej żył przewodów grzejnych oraz 
rdzenia przewodu. 
Uszczelnienie żył przewodu grzejnego jest 
zapewnione dzięki koszulkom termokurczli-
wym Raychem. Dwie uszczelki zawarte w 
zestawie umożliwiają utrzymanie optymalne-

go uszczelnienia przy zmiennych warunkach 
zewnętrznych. 
Dodatkowa przeciwnakrętka jest przezna-
czona do montażu dławika w niegwintowa-
nych otworach.
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 Zestaw przyłączeniowy metalowy do montażu 
na zimno

C25-100-METAL i  
C3/4-100-METAL

Zestaw przyłączeniowy przeznaczony jest 
do podłączania wszystkich przewodów 
Raychem typu BTV, QTVR, XTV, KTV 
oraz przemysłowych przewodów grzejnych 
VPL do skrzynek przyłączeniowych. Jego 
zadaniem jest zachowanie ciągłości izolacji 
elektrycznej żył przewodów grzejnych oraz 
rdzenia przewodu. Oplot jest bezpośrednio 
przyłączony z dławikiem. Zestawy przyłą-
czeniowe mogą być używane ze skrzynkami 

metalowymi lub z tworzyw sztucznych z 
wewnętrzną płytką uziemiającą. Zestawy 
posiadają dopuszczenia do stosowania w 
strefach zagrożonych wybuchem.

Koszulki uszczelniające nie wymagają roz-
grzewania w trakcie montażu (nie potrzeb-
ne jest zezwolenie na pracę na gorąco). 
Niezasychające uszczelnienie (nie zawiera 
silikonu) znajdujące się wewnątrz zapewnia 

łatwą instalację i ułatwia eksploatację.  
 

Zestaw przyłączeniowy C25-100-METAL 
został zaprojektowany do użytku z otworami 
M25, C3/4-100-METAL z otworami 3/4" NPT
Metalowa przeciwnakrętka umożliwia zacho-
wanie ciągłości izolacji w skrzynkach z two-
rzyw sztucznych. 

Zastosowanie  Zestaw przyłączeniowy dla przewodów grzejnych BTV, QTV, XTV, KTV i VPL

Zawartość zestawu  1 dławik, 2 uszczelki, 1 przeciwnakrętka z podkładką uszczelniającą (tylko M25), 
   1 koszulka uszczelniająca rdzeń przewodu, 1 instrukcja montażu (wielojęzyczna).

Dopuszczenia  Sira 01ATEX1270X 
  II 2 GD EEx d IIC / EEx e II (Ta = –60°C to +180°C) 
  zgodnie z EN 50 014, EN 50 018, EN 50 019 
  (kompletny zestaw wymieniony jest w dopuszczeniach dla systemu przewodów grzejnych) 

   C25-100-METAL  C3/4-100-METAL
Specyfikacja techniczna dławików

Klasyfikacja stref  Strefy zagrożone wybuchem: strefa 1 i 2   Strefy zagrożone wybuchem: strefa 1 i 2  
  (gazy), strefa 21 i 22 (pyły), niezagrożone  (gazy), strefa 21 i 22 (pyły), niezagrożone  
  wybuchem  wybuchem
  Wewnątrz i na zewnątrz budynków Wewnątrz i na zewnątrz budynków
Gwint   M25 x 1,5  3/4" NPT
Materiał dławika  Mosiądz  Mosiądz
Min. temp. otoczenia  –60°C  –60°C
Max. temp. oddziaływania 180°C  180°C

Specyfikacja zamówienia
Symbol produktu  C25-100-METAL  C3/4-100-METAL
Nr katalogowy, waga  875016-000 (310 g)  440588-000 (304 g)

Zestaw dostępny również z dławikiem niklowanym 
Symbol produktu  C25-100-METAL-NP  C3/4-100-METAL-NP
Nr katalogowy, waga  1244-002296 (310 g)  1244-001350

(na rys. C25-100-METAL )
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Opis  Płaskoprofilowy zestaw zasilająco-przyłączeniowy do montażu na zimno,  
  przeznaczony jest do łączenia przewodów grzejnych typu BTV, QTVR, XTV i KTV z   
  przewodem zasilającym

Zawartość zestawu  1  obudowa zestawu zawierająca:
   • 1 zestaw uszczelniający dla przewodu grzejnego
   • 1 zestaw mocujący dla przewodu zasilającego z płytką dociskową
  1  element uszczelniający rdzeń przewodu grzejnego 
  1  element dystansowy zawierający zaciski śrubowe
  1  zestaw uszczelniający dla przewodu zasilającego
  1  zestaw mocujący dla przewodu zasilającego z płytką dociskową
  1  naklejkę oznaczeniową 
  1 instrukcję montażu

Dopuszczenia  PTB 98 ATEX 1121 U
   II 2 G/D EEx e II IP 66

 Płaskoprofilowy zestaw zasilająco – 
przyłączeniowy do montażu na zimno

C-150-E

Płaskoprofilowy zestaw przyłączeniowy 
C-150-E przeznaczony jest do łączenia 
przemysłowych przewodów grzejnych firmy 
Raychem typu BTV, QTVR, XTV i KTV z 
elastycznym przewodem zasilającym. Może 
być stosowany w instalacjach pracujących w 
temperaturze od –50°C do 215°C. Posiada 
dopuszczenia do stosowania w strefach 
zagrożonych wybuchem.

Jako przewód zasilający można zastoso-
wać przewód Raychem typu C-150-PC lub 
dowolny inny standardowy przewód zasi-
lający 3 x 1,5 mm2 lub 3 x 2,5 mm2 z mie-
dzianymi żyłami w postaci linki i zewnętrzną 
izolacją. Żyły przewodu zasilającego łączy 
się za pośrednictwem zacisków śrubowych 
z żyłami oraz oplotem ochronnym przewodu 
grzejnego. 

C-150-E stosuje się jako zestaw przyłącze-
niowy:
• gdy zastosowanie skrzynki przyłączowej  
 jest utrudnione, np. ze względu na brak  
 miejsca
• na ramionach załadowczych i rurkach  
 pomiarowych
• gdy preferowany jest montaż osprzętu  
 pod izolacją
• jako korzystne cenowo rozwiązanie w  
 stosunku do skrzynek przyłączeniowych  
 JBS-100 w przypadku krótkich odcinków  
 przewodów grzejnych.
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Specyfikacja techniczna 
Dopuszczalne typy przewodów grzejnych BTV-CR, BTV-CT, QTVR-CT, XTV-CT, KTV-CT
Rodzaj przewodu zasilającego Wysokotemperaturowy przewód firmy Raychem typ C-150-PC lub inny elastyczny w izolacji 
  silikonowej. Przy doborze i montażu należy zwrócić uwagę na zakres temperatury pracy  
  przewodu z uwzględnieniem temperatur występujących na instalacji.
Parametry przewodu zasilającego -> średnica zewnętrzna: 7,8 - 12,5 mm
  -> 3 żyły w postaci linki (3 x 2,5 mm2 lub 3 x 1,5 mm2)
  -> zakres temperatury pracy w zależności od aplikacji
Maks. długość przewodu zasilającego W zależności od spadku napięcia oraz od maksymalnego prądu. 
  Dla przewodu Raychem C-150-PC (3 x 2,5 mm2) wynosi: 
  wyłącznik nadmiarowy 16 A 40 m
  wyłącznik nadmiarowy 20 A 32 m
  wyłącznik nadmiarowy 25 A 25 m  
Klasa ochrony  IP66
Minimalna temp. montażu –50°C
Maksymalna temp. rurociągu 215°C (możliwe ograniczenia ze względu na maks. temperaturę pracy przewodu zasilającego)
Maksymalne napięcie zasilania 254 Vac
Maksymalny prąd znamionowy W zależności od zastosowanego przewodu zasilającego

Materiały konstrukcyjne
Obudowa i element dystansowy Modyfikowany polimer, kolor czarny
Uszczelki  Guma silikonowa 
Śruby, sprężyna dociskowa Stal nierdzewna 

Specyfikacja zamówienia
Symbol produktu  C-150-E  
Nr katalogowy (waga) 073704-000  (0,4 kg)
Opakowanie  1 torba

Akcesoria
Przewód zasilający  C-150-PC
  3-żyłowy elastyczny przewód zasilający do przyłączenia zestawu C-150-E, 
  3 x 2,5 mm2, w izolacji silikonowej temperatura pracy: –40°C do +180°C 
  (okresowo do +215°C)

Wymiary (w mm)
 

C-150-E

57

32 185

 

ARTEL Sp. z o.o.       Biuro w Warszawie
ul. Pi³sudskiego 28/3, 09-402 P³ock        ul. KEN 88, 02-777 Warszawa
tel/fax 0 24 268 95 05    tel/fax 0 22 409 28 51
e-mail: biuro@artel.com.pl               e-mail: ken@artel.com.pl



Ze
st

aw
ie

ni
e 

ko
m

po
ne

nt
øw

DOC-422  Rev.5  08/07

52

Ze
st

aw
ie

ni
e 

ko
m

po
ne

nt
øw

R

Opis  IEK-25-PIPE  IEK-25-04
Zastosowanie  Zestaw wejścia pod izolację do montażu Zestaw wejścia pod izolację do stosowania 

  przewodów grzejnych i zasilających o na rurociągach, zbiornikach i kontenerach.
  średnicy zewnętrznej od 8 do 17 mm. Do stosowania ze wszystkimi rodzajami
  Zawartość zestawu 1 szt. polimerowych przewodów grzejnych i
    przewodów zasilających o średnicy
    zewnętrznej od 8 do 17 mm.
    Zawartość zestawu 1 szt.

Skład zestawu  1 x polimerowa kształtka typu „T" 1 x płytka ze stali nierdzewnej
  1 x dławik plastikowy (M25) z okrągłą 1 x dławik plastikowy (M25) z okrągłą
   uszczelką do przewodów zasilających  uszczelką do przewodów zasilających
  1 x torebka z 2 uszczelkami silikonowymi 1 x torebka z 2 uszczelkami silikonowymi
   do przewodów grzejnych  do przewodów grzejnych
     1 x przeciwnakrętka

Specyfikacja techniczna
Maksymalna temperatura oddziaływania
Dławik  110°C  110°C
Kształtka typu „T"  260°C  –

Dopuszczenia  -  Certyfikat DNV nr E-6967 i E-6968

Wymiary  Wysokość 135 mm, szerokość 120 mm Płytka 60 x 60 mm (22SWG)

Specyfikacja zamówienia
Nr katalogowy (waga) 1244-001050 (130 g)  332523-000 (60 g)

Zestawy montażowe do wprowadzenia  
przewodów pod izolację termiczną

IEK-25-PIPE i IEK-25-04

Zestawy wejścia pod izolację zabezpieczają 
przewody w miejscu wprowadzenia ich pod 
płaszcz ochronny izolacji termicznej. Zestawy 
IEK mogą być stosowane ze wszystkimi 
rodzajami równoległych przewodów grzej-
nych jak i przewodami zasilającymi. Zestawy 
wejścia pod izolację mogą być stosowane 
zarówno w strefach zagrożonych jak i nieza-
grożonych wybuchem. 

Dławik kablowy oraz uszczelka wchodząca 
w skład zestawu zapewniają odpowiednią 
ochronę przed naprężeniami mechanicznymi 
oraz zapobiegają wnikaniu wilgoci do wnę-
trza izolacji.
Zestaw IEK-25-PIPE zawiera ochronną 
kształtkę rurową typu "T" montowaną bezpo-
średnio na rurociągu, dzięki czemu instalacja 

grzewcza może zostać zakończona niezależ-
nie od robót izolacyjnych. Zestaw drugiego 
typu zawiera płytkę ze stali nierdzewnej,  
która przykręcana jest do płaszcza  
ochronnego izolacji termicznej.
Zestawy wejścia pod izolację mogą być  
stosowane przy montażu przewodów na  
rurociągach, zbiornikach, kontenerach, itp.

IEK-25-PIPE IEK-25-04

 

ARTEL Sp. z o.o.       Biuro w Warszawie
ul. Pi³sudskiego 28/3, 09-402 P³ock        ul. KEN 88, 02-777 Warszawa
tel/fax 0 24 268 95 05    tel/fax 0 22 409 28 51
e-mail: biuro@artel.com.pl               e-mail: ken@artel.com.pl



Ze
st

aw
ie

ni
e 

ko
m

po
ne

nt
øw

Ze
st

aw
ie

ni
e 

ko
m

po
ne

nt
øw

DOC-422  Rev.5  08/07

53

Opis  IEK-20-PI  IEK-25-06
Zastosowanie  Zestaw (2 szt.) wejścia pod izolację do  Zestaw wejścia pod izolację do stosowania 

  stosowania na rurociągach, zbiornikach i na rurociągach, zbiornikach i kontenerach.  
  kontenerach. Do stosowania z zimnymi Do stosowania z przewodami grzejnymi  
  końcami przewodów PI jak i innymi typu IHT i FHT.
  okrągłymi przewodami o średnicy  Zawartość zestawu 1 szt.
  zewnętrznej od 5 do 13 mm.
  Zawartość zestawu 2 szt. 

Skład zestawu  2 x płytka ze stali nierdzewnej 1 x  płytka ze stali nierdzewnej
  2 x dławik plastikowy (M20) z okrągłą 1 x  dławik plastikowy (M25) z okrągłą
   uszczelką do przewodów zimnych  uszczelką
   końców oraz przewodów zasilających 1 x  przeciwnakrętka
  2 x przeciwnakrętka    

Specyfikacja techniczna
Maks. temp. oddziaływania na dławik 80°C  110°C

Wymiary  Płytka 60 x 60 mm (22SWG) Płytka 60 x 60 mm (22SWG)

Specyfikacja zamówienia
Nr katalogowy (waga) 1244-000689 (80 g)  566578-000 (60 g)

Zestawy montażowe do wprowadzenia  
przewodów pod izolację termiczną

IEK-20-PI i IEK-25-06

Zestawy wejścia pod izolację zabezpieczają 
przewody w miejscu wprowadzenia ich pod 
płaszcz ochronny izolacji termicznej. Zestawy 
IEK mogą być stosowane z różnymi rodza-
jami przewodów grzejnych oraz zimnych 
końców. IEK-20-PI przeznaczony jest do 
szeregowych przewodów grzejnych w izolacji 
polimerowej (PI), zaś zestaw IEK-25-06 do 

przewodów IHT i FHT oraz do przewodów 
zasilających. 
Zestawy wejścia pod izolację mogą być sto-
sowane zarówno w strefach zagrożonych jak 
i niezagrożonych wybuchem. 
Dławik kablowy oraz uszczelka wchodząca 
w skład zestawu zapewniają odpowiednią 
ochronę przed naprężeniami mechanicznymi 

oraz zapobiegają wnikaniu wilgoci do wnę-
trza izolacji. Oba zestawy zawierają płytkę ze 
stali nierdzewnej, która przykręcana jest do 
płaszcza ochronnego izolacji termicznej.
Zestawy wejścia pod izolację mogą być sto-
sowane przy montażu przewodów na ruro-
ciągach, zbiornikach, kontenerach, itp.

IEK-20-PI IEK-25-06
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   E-100-E  E-100-L-E
Skład zestawu   1 zestaw zakończeniowy 1 zestaw zakończeniowy z sygnalizacją pracy

  1 opaska kablowa  1 opaska kablowa
  1 saszetka ze smarowidłem 1 saszetka ze smarowidłem
    2 dodatkowe tulejki zaciskowe
    2 tulejki do przewodów VPL

Dopuszczenia
Obszar zastosowania  Strefa zagrożona i niezagrożona wybuchem (wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń)

Dopuszczenia

   Certyfikat DNV nr E-6967 i E-6968 Certyfikat DNV nr E-6967 i E-6968 
 

 Zestaw zakończeniowy zimny i zestaw  
zakończeniowy zimny z sygnalizacją pracy

E-100-E i E-100-L-E

E-100-E i E-100-L-E są to dostępne nad  
izolacją, wielokrotnego użycia, zestawy 
zakończeniowe, E-100-E bez sygnalizacji,  
E-100-L-E ze świetlną sygnalizacją pracy. 
Oba typy zestawów zakończeniowych mogą 
być używane ze wszystkimi przewodami 
grzejnymi Raychem BTV, QTVR, XTV, KTV 
lub przemysłowymi przewodami równole-
głymi VPL. Posiadają także dopuszczenia 
do stosowania w strefach zagrożenia 
wybuchem. Są bardzo wytrzymałe – główny 

element składa się z jednolitego odlewu o 
grubości ścianki 4 mm. Przewód grzejny jest 
pewnie osadzony za pomocą zintegrowane-
go stabilizatora. Uszczelnienie znajduje się 
w dwóch miejscach. Przewód grzejny wpro-
wadzany jest do suchej komory, następnie 
jego końcówka jest uszczelniona kapturkiem 
wypełnionym żelem izolacyjnym (nie zawie-
rają silikonu). Zestawy zakończeniowe po 
zamontowaniu na rurociągu wystają ponad 
płaszcz ochronny izolacji.

Moduł świecący zestawu E-100-L-E wyposa-
żony jest w bardzo jasne, zielone diody LED 
o szerokim kącie widoczności. Niezawodny, 
przemysłowej jakości moduł elektroniczny 
jest szczelnie zabezpieczony przed wilgocią 
w hermetycznej kapsule. 

Dodatkowe końcówki uszczelniające do 
zestawu E-100-E mogą być zamawiane 
oddzielnie.

* W celu określenia klasy T, patrz oznaczenie przewodu lub dokumentacja projektu

® ®

PTB 98 ATEX 1101 U
 II 2 G/D EEx e II IP 66 

 Ex e II T*

PTB 98 ATEX 1101 U
 II 2 G/D EEx em II IP 66 

 Ex em II T*
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   E-100-E  E-100-L-E
Specyfikacja techniczna

Maksymalna temperatura rurociągu Patrz specyfikacja przewodu grzejnego
Maksymalne napięcie pracy 254 V  254 V
Zakres temp. otoczenia –50°C do +40°C  –50°C do +40°C
Minimalna temperatura instalacji –50°C  –50°C
Całkowita wysokość   171 mm   197 mm 
Średnica zewnętrzna  46 mm   66 mm 
  Możliwość używania izolacji termicznej do 100mm grubości
Stopień ochrony  IP65  IP65
Odporność uderzeniowa EN 50 014, ≥ 7 jouli  EN 50 014, ≥ 7 jouli
Stabilność UV   bez uszkodzeń po >1000 h bez uszkodzeń po >1000 h
Odporność na rozpuszczalniki bardzo dobra  bardzo dobra
Element stabilizujący   > 250 N  > 250 N

Źródło światła
Typ    Zielone diody LED
Napięcie znamionowe   208-230 Vac, 50/60 Hz
Pobór mocy    < 2 W
Kompatybilność elektromagnetyczna odporność/emisja  Zgodnie z EN 50 082-2:1995 
    EN 50 081-1:1991
Odporność na wibracje   Zgodnie z IEC 60068-2-6 
    10-150 Hz, 20 m/s2 
Odporność na wstrząsy   w zgodności z IEC 60068-2-7, 50 g 11 ms 

Dane instalacyjne
Potrzebne narzędzia  Nóż, obcążki do obcinania  Nóż, obcążki do obcinania przewodów, 
  przewodów, śrubokręt  śrubokręt, praska, szczypce

Specyfikacja zamówienia
Symbol produktu  E-100-E  E-100-L2-E
Nr katalogowy, waga  101255-000 (220 g)  726985-000 (630 g)
  Odpowiednie obejmy mocujące należy  Odpowiednie obejmy mocujące należy 
  zamawiać osobno (jedna na zestaw) zamawiać osobno (jedna na zestaw)

Akcesoria
Adapter do małych średnic rur    JBS-SPA, wymagany dla rur ≤ 1" (DN 25), nr katalogowy E90515-000 (paczka 5 szt.)
  
Części zamienne
Zapasowe końcówki dla E-100-E

Symbol produktu  E-100-BOOT-5-PACK
Nr katalogowy, waga  281053-000 (140 g)
Opakowanie  Opakowanie zawiera 5 uszczelnień i 5 opasek zaciskowych

E-100-E i E-100-L-E
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Opis  Zestaw zakończeniowy do montażu na zimno do przewodów grzejnych BTV, QTVR, XTV i KTV

Zawartość zestawu  1 obudowa zestawu zakończeniowego
  1 pierścień uszczelniający
  1 kapturek uszczelniający rdzeń
  1 naklejka identyfikacyjna
  1 instrukcja montażu

Dopuszczenia  PTB 98 ATEX 1121 U 
  II 2 G/D EEx e II IP 66 

  Certyfikat DNV nr E-6967 i E-6968

 Płaskoprofilowy zestaw zakończeniowy   
do montażu na zimno

E-150

E-150 to montowany na zimno płaskoprofilo-
wy zestaw zakończeniowy. Ten uniwersalny 
zestaw zakończeniowy jest przeznaczony 
do stosowania ze wszystkimi przemysłowy-
mi przewodami grzejnymi Raychem: BTV, 
QTVR, XTV i KTV, dzięki czemu dobór 
produktów jest łatwiejszy a potrzebna ilość 
akcesoriów w magazynie mniejsza. Może 
być stosowany w temperaturach od –50°C do 
215°C. Posiada dopuszczenia do stosowania 
w strefach zagrożonych wybuchem. 

Unikalna konstrukcja E-150 spełnia 
wymagania stawiane przez środowisko 
przemysłowe. Płaska obudowa może być 
montowana na rurociągach oraz innych 
powierzchniach. Pierścień uszczelniający 
ze sprężyną zapewnia szczelność i chroni 
złącze przed wodą, a nie zasychający (nie 
zawierający silikonu) uszczelniacz używany 
do zabezpieczenia rdzenia zapewnia dodat-
kową ochronę. Trwała konstrukcja zestawu 
zakończeniowego czyni go odpornym na 
uderzenia i wytrzymałym na zmiany tem-

peratury oraz oddziaływanie agresywnego 
środowiska chemicznego. Zestaw zakończe-
niowy można wykorzystać powtórnie. E-150 
zaprojektowano aby zapewnić bezpieczne 
zakończenie przewodu pod izolacją termicz-
ną przez cały okres użytkowania systemu.
Zestaw zakończeniowy nie wymaga źródła  
ciepła przy montażu, dzięki czemu jest 
on prosty i szybki. Każdy zestaw zawiera 
wszystkie niezbędne materiały do wykonania  
pojedynczego zakończenia.

Class  I, Div. 2, Groups  A, B, C, D
Class  II, Div. 2, Groups  F, G
Class  III  

CLI, ZN2, AEx e II T(1)

Ex e II T(1)

F M
APPROVED

®

F M
APPROVED

®

(1)W celu określenia klasy T, patrz oznaczenie przewodu lub dokumentacja projektu
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Specyfikacja techniczna  
Kompatybilność z przewodami grzejnymi BTV-CR, BTV-CT, QTVR-CT, XTV-CT, KTV-CT
Stopień ochrony  IP66
Minimalna temperatura montażu –50°C  
Maksymalna temperatura rurociągu 215°C
Napięcie znamionowe 277 V dla FM i CSA, 254 V dla PTB 

Materiały konstrukcyjne
Obudowa, płytka zakończeniowa, Modyfikowane polimery, czarne
podkładka regulacyjna
Pierścienie uszczelniające, Guma silikonowa
uszczelnienie rdzenia
Śruby, sprężyna dociskowa, Stal nierdzewna 
płytka wzmacniająca

Specyfikacja zamówienia
Symbol produktu  E-150  
Nr katalogowy, waga  979099-000 (0,3 kg/0,6 lb.) 

Wymiary (mm)
 

E-150

10032

57
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   E-06  E-19
Zastosowanie  Zestaw zakończeniowy dla samoregulujących  Zestaw zakończeniowy dla samoregulujących

  przewodów grzejnych BTV i QTVR przewodów grzejnych XTV i KTV

Zawartość zestawu   Koszulki termokurczliwe z  warstwą  Koszulki termokurczliwe, wkładka z 
  kleju, instrukcja montażowa klejem, instrukcja montażowa

Dopuszczenia  II 2 G/D EEx e II nadane przez PTB i  II 2 G/D EEx e II nadane przez PTB i  
  Baseefa 2001 Ltd. zgodnie z  Baseefa 2001 Ltd. zgodnie z  
  EN 50 014, EN 50 019  EN 50 014, EN 50 019  
  Certyfikat DNV nr E-6967 Certyfikat DNV nr E-6968

Specyfikacja techniczna
Maksymalna temperatura oddziaływania 175°C  200°C
Wytrzymałość dielektryczna 2,2 MV/m  > 6 MV/m
Rezystywność  1013 W cm  1010 W cm
Wymiary  długość około 120 mm  długość około 135 mm

Dane montażowe
Koszulka termokurczliwa 175°C  200°C
Palnik lub odpowiednik min. 1460 W termodmuchawa  min. 1460 W termodmuchawa 

Specyfikacja zamówienia
Symbol produktu  E-06  E-19
Nr katalogowy, waga  582616-000 (30 g)  090349-000 (50 g) 

Zestawy zakończeniowe - termokurczliwe

E-06 i E-19

Oba zestawy przeznaczone są do zakańcza-
nia przemysłowych przewodów grzejnych 
Raychem. 
Zestaw E-06 jest przeznaczony do stoso-
wania z przewodami grzejnymi typu BTV i 
QTVR, a E-19 do stosowania z przewodami 
typu XTV i KTV.

Zestawy te posiadają dopuszczenia do  
stosowania w strefach zagrożonych wybu-
chem.W skład zestawu wchodzą łatwe w 
użyciu koszulki termokurczliwe z klejem, 
które to po podgrzaniu tworzą pół-elastyczne 
zakończenie przewodu i zabezpieczają go 
przed wilgocią. 

Z powodu niewielkich wymiarów zarobione 
końcówki przewodów mogą być mocowane 
bezpośrednio na rurociągu. 
Jeden zestaw umożliwia zakończenie  
jednego przewodu grzejnego.

E-19E-06
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Opis  Zestaw montowany nad izolacją termiczną 
  stosowany jako zestaw połączeniowy lub 
  trójnik.

Zawartość zestawu  1 skrzynka połączeniowo-rozgałęźna z pokrywą
  1 wspornik montażowy
  3 koszulki uszczelniające rdzeń
  3 koszulki izolujące żółto-zielone do oplotu
  3 tulejki zaciskowe
  3 kapturki izolacyjne na tulejki zaciskowe
  1 saszetka ze smarowidłem
  1 klucz do montażu wspornika
  1 zacisk przeciw naprężeniowy
  2 zaślepki pierścienia uszczelniającego 
  1 instrukcja montażu

Dopuszczenia  Strefy zagrożone wybuchem

Zestaw połączeniowo-rozgałęziający

T-100

T-100 jest zestawem montowanym nad  
izolacją termiczną przeznaczonym do  
łączenia lub rozgałęziania przewodów  
grzejnych Raychem BTV, QTVR, XTV i KTV 
lub przemysłowego równoległego przewodu  
grzejnego VPL. Zestawy te posiadają 
dopuszczenia do stosowania w strefach 
zagrożonych wybuchem. 

Wytrzymały wspornik zabezpiecza przewód 
grzejny i pozwala na stosowanie izolacji  
termicznej o grubości do 100 mm (4").
Koszulki uszczelniające rdzeń przewodu 
nie wymagają stosowania termodmuchawy 
lub palnika w czasie montażu (nie potrzeb-
ne jest zezwolenie na pracę ze źródłami 
ciepła).

Niezasychające uszczelnienie (nie zawiera  
silikonu) znajdujące się wewnątrz zapewnia 
łatwą instalację i ułatwia eksploatację.
W porównaniu do istniejących systemów, 
zestaw T-100 zdecydowanie upraszcza 
montaż i ułatwia eksploatację.

Class  I, Div. 2, Groups A, B, C, D
Class  II, Div. 1 & 2, Groups E, F, G
Class  III  
 

Class  I, Zone 1, AEx e IIC

F M
APPROVED

®

F M
APPROVED

PTB 98 ATEX 1020 U
II 2 G/D EEx e II IP 66

Dopuszczenie DNV. 
Certyfikat DNV nr E-6967 i E-6968
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Specyfikacja techniczna 
Kompatybilność z przewodami grzejnymi BTV-CR, BTV-CT, QTVR-CT, XTV-CT, KTV-CT, VPL
Stopień ochrony  NAMA typ 4X IP66 i IP67  
Min. temperatura montażu –50°C
Max. temperatura rurociągu Patrz specyfikacja przewodu grzejnego
Max. napięcie znamionowe 277 Vac dla FM i CSA, 254 Vac dla PTB
Max. ciągły prąd znamionowy 50 A obwód grzewczy wg FM, CSA
  40 A obwód grzewczy wg PTB

Materiały konstrukcyjne
Obudowa, pokrywa, wspornik Modyfikowane polimery, czarne
Śruby pokrywy  Stal nierdzewna
Uszczelnienie pokrywy Guma silikonowa

Specyfikacja zamówienia
Symbol produktu  T-100
Nr katalogowy, waga  447379-000 (2,5 lb / 1,2 kg)

Akcesoria 
Praska do tulejek  T-100-CT (nie wchodzi w skład zestawu, odpowiednik Panduit: CT-1570)
Nr katalogowy  954799-000
Zapasowe zaciski i rurki izolacyjne T-100-CRIMP-KIT (tylko części zamienne)

Nr katalogowy  577853-000
Adapter do małych średnic rur    JBM-SPA, wymagany dla rur  ≤ 1" (DN 25),  (paczka 5 szt.)
Nr katalogowy   D55673-000

Wymiary (w mm)
 

T-100

4.7"

4.7"

3.6"

3.6"
119 mm

119 mm

119 mm

91 mm
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 Płaskoprofilowy zestaw połączeniowy 
do montażu na zimno

S-150

S-150 to montowany na zimno płaskoprofi-
lowy zestaw połączeniowy. Ten uniwersalny 
zestaw zakończeniowy jest przeznaczony 
do stosowania ze wszystkimi przemysłowy-
mi przewodami grzejnymi Raychem: BTV, 
QTVR, XTV i KTV, dzięki czemu dobór 
produktów jest łatwiejszy a potrzebna ilość 
akcesoriów w magazynie mniejsza. Może 
być stosowany w temperaturach od –50°C  
do 215°C. Posiada dopuszczenia do stref 
zagrożonych wybuchem. 
Unikalna konstrukcja S-150 spełnia wyma-

gania stawiane przez środowisko prze-
mysłowe. Płaska obudowa może być 
montowana na rurociągach oraz innych 
powierzchniach.  Pierścień uszczelniający 
ze sprężyną zapewnia szczelność i chroni 
złącze przed wodą, a nie zasychający (nie 
zawierający silikonu) uszczelniacz używa-
ny do zabezpieczenia rdzenia zapewnia 
dodatkową ochronę. Trwała konstrukcja 
zestawu połączeniowego czyni go odpor-
nym na uderzenia i wytrzymałym na zmiany 
temperatury oraz oddziaływanie agresyw-

nego środowiska chemicznego. Połączenie 
wykonywane jest przy pomocy zacisków 
śrubowych. Zestaw połączeniowy można 
wykorzystać  powtórnie. S-150 zaprojekto-
wano aby zapewnić bezpieczne połączenie 
przez cały okres użytkowania systemu.

Zestaw połączeniowy nie wymaga źródła  
ciepła przy montażu, dzięki czemu jest 
on prosty i szybki. Każdy zestaw zawiera 
wszystkie niezbędne materiały do wykona-
nia pojedynczego połączenia.

Opis  Zestaw połączeniowy płaskoprofilowy do montażu na zimno do przewodów grzejnych  
  BTV, QTVR, XTV i KTV

Zawartość zestawu  1 obudowa połączenia
  2 pierścienie uszczelniające
  2 kapturki uszczelniające rdzeń
  1 przekładka dystansowa z zestawem zacisków śrubowych
  1 naklejka identyfikacyjna

Dopuszczenia  Strefy zagrożone wybuchem
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
Class II, Div. 2, Groups F, G
Class III  
 

Class I, Zone 2, AEx e II T*

Ex e II T*

F M
APPROVED

®

PTB 98 ATEX 1121 U
II 2 G/D EEx e II IP 66

Certyfikat DNV nr E-6967 i E-6968 

* W celu określenia klasy T, patrz  
 oznaczenie przewodu lub dokumentacja  
 projektu

F M
APPROVED

®
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Specyfikacja techniczna  
Kompatybilność z przewodami grzejnymi BTV-CR, BTV-CT, QTVR-CT, XTV-CT, KTV-CT
Stopień ochrony  IP66
Minimalna temperatura montażu –50°C  
Maks. temperatura rurociągu Patrz specyfikacja przewodu grzejnego
Sposób łączenia  Zaciski śrubowe
Maksymalne napięcie robocze 277 Vac dla FM i CSA, 254 Vac dla PTB
Max. ciągły prąd roboczy 40 A obwód grzewczy wg PTB

Materiały konstrukcyjne
Obudowa, płytka zakończeniowa, Modyfikowany polimer, czarny
podkładka regulacyjna
Pierścienie uszczelniające, Guma silikonowa
uszczelnienie rdzenia
Śruby, sprężyna dociskowa Stal nierdzewna

Specyfikacja zamówienia
Symbol produktu  S-150  
Nr katalogowy, waga  497537-000 (0,4 kg/0,8 lb.)

Wymiary (mm)
 

S-150

57

32 185
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Zestaw połączeniowy

S-19, S-21 i S-69

Zestawy tego typu przeznaczone są do 
łączenia samoregulujących przewodów  
grzejnych Raychem.
Zestaw S-19 przeznaczony jest do stosowa-
nia z przewodami typu BTV, zestaw S-21 z 
QTVR zaś S-69 z przewodami XTV i KTV.

Wszystkie zestawy posiadają dopuszczenia 
do stosowania w strefach zagrożonych  
wybuchem.
Zestawy te wykorzystują łatwe w montażu 
koszulki termokurczliwe z warstwą kleju 
tworzącą podczas obkurczania szczelną 
barierę antywilgociową.

Ciągłość obwodu jest zapewniona dzięki 
tulejkom zaciskowym instalowanym na 
żyłach przewodu oraz połączeniu samolutu-
jącemu na oplocie.
Dzięki niewielkim wymiarom, cały zestaw 
może być mocowany pod izolacją termiczną, 
bezpośrednio na rurociągu.

   S-19 S-21  S-69
Zastosowanie Zestaw połączeniowy  Zestaw połączeniowy   Zestaw połączeniowy  

 dla przewodów grzejnych BTV dla przewodów grzejnych QTVR  dla przewodów grzejnych  
        XTV i KTV

Zawartość zestawu  koszulki termokurczliwe koszulki termokurczliwe  koszulki termokurczliwe
 z klejem,  z klejem,  z wkładką klejową
 koszulki do izolacji,  koszulki do izolacji,  koszulki do izolacji,
 koszulki lutujące, koszulki lutujące, lut wysokotemperaturowy,
 tulejki zaciskowe  tulejki zaciskowe tulejki zaciskowe

Dopuszczenia   II 2 G/D EEx e II nadane przez PTB i Baseefa 2001 Ltd.  
   zgodnie z EN 50 014, EN 50 019

 
   Certyfikat DNV nr E-6967 (S-19 & S-21)
   Certyfikat DNV nr E-6968 (S-69)
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   S-19 S-21 S-69
Specyfikacja produktu

Maks. temperatura oddziaływania 85°C 135°C 200°C
Maks. prąd znamionowy 40 A 40 A 40 A
Wytrzymałość dielektryczna 1,3 – 3,5 MV/m 2,2 MV/m > 6 MV/m
Rezystywność  1012 W cm 1013 W cm 1010 W cm
Wymiar końcowy  długość ok. 180 mm długość ok. 180 mm długość ok. 300 mm 
    średnica ok. 20 mm

Szczegóły montażowe
Koszulki termokurczliwe 125°C i 175°C 125°C i 175°C  200°C
Lut  120°C 120°C ok. 240°C
Palnik gazowy lub termodmuchawa min. 1460W min. 1460W min. 1460W 

Specyfikacja zamówienia
Symbol produktu  S-19 S-21 S-69
Nr katalogowy, waga  669854-000 (50 g) 358745-000 (50 g) 933309-000 (115 g)

S-19, S-21 i S-69
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Przegląd komponentów dla systemu  
przewodów grzejnych w izolacji  
polimerowej (PI)

Typowa konfiguracja systemu dla przewodów grzejnych (PI)

Pojedyncza pętla przewodu grzejnego (PI)
(bezpośrednie połączenie z elastycznym przewodem zasilającym - maks. 25 A)

Przewód grzejny (PI)

CS-150-UNI-PI stosowany jest jako połączenie dwóch przewodów  
grzejnych i elastycznego przewodu zasilającego

Skrzynka 
przyłączeniowa

Tabliczka  
identyfikacyjna  
obwodu

C-150-PC 
Elastyczny przewód 
zasilający

IEK-20-PI 
Zestaw wejścia 
pod izolację

Skrzynka przyłączeniowa

Tabliczka identyfikacyjna obwodu

Przewód (PI) - zimny koniec

IEK-20-PI 
Zestaw wejścia pod izolację

CS-150-UNI-PI stosowany  
jako połączenie przewodów 

ciepły/zimny z jednym 
przewodem grzejnym  

Przewód grzejny (PI)

CS-150-UNI-PI stosowany jako połączenie 
dwóch przewodów grzejnych (opcja)

Pojedyncza pętla przewodu grzejnego (PI) 
z przewodem zimnym
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Komponenty i akcesoria dla przewodów  
grzejnych w izolacji polimerowej (PI)

CS-150-UNI-PI Uniwersalny zestaw połączeniowy do przewodów grzejnych PI  
montowany pod izolacją.  
Zestaw posiada dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych 
wybuchem, przeznaczony jest do montażu na zimno, połączenia  
elektryczne wykonane przy pomocy zacisków śrubowych.  
Zestaw przeznaczony jest do łączenia przewodów grzejnych PI oraz 
przewodów grzejnych PI z przewodami zimnych końców (maks. 32A) 
lub 3-żyłowym elastycznym przewodem zasilającym (maks. 25A).  
Dławiki (M20) i odpowiednie zestawy wejścia pod izolację muszą być 
zamawiane osobno. Szczegóły na stronie 71. 

CS-150-2.5-PI Zestaw połączeniowy do przewodów grzejnych PI montowany  
pod izolacją.  
Zestaw posiada dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych 
wybuchem, wypełniany jest silikonem, połączenia elektryczne  
wykonane przy pomocy tulejek zaciskowych.  
Zestaw przeznaczony jest do łączenia przewodów grzejnych PI oraz  
przewodów grzejnych PI z przewodami zimnych końców o maks.  
przekroju żył 2,5 mm2.  
Dławiki (M20) i odpowiednie zestawy wejścia pod izolację jak i tulejki  
zaciskowe muszą być zamawiane osobno. Szczegóły na stronie 73.

CS-150-6-PI Zestaw połączeniowy do przewodów grzejnych PI montowany  
pod izolacją.  
Zestaw posiada dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych 
wybuchem, wypełniany jest silikonem, połączenia elektryczne  
wykonane przy pomocy tulejek zaciskowych.  
Zestaw przeznaczony jest do łączenia przewodów grzejnych PI oraz  
przewodów grzejnych PI z przewodami zimnych końców o przekroju 
żył od 4 mm2 do 6 mm2.  
Dławiki (M20) i odpowiednie zestawy wejścia pod izolację jak i tulejki 
zaciskowe muszą być zamawiane osobno. Szczegóły na stronie 73.

CS-150-25-PI Zestaw połączeniowy do przewodów grzejnych PI montowany  
pod izolacją.  
Zestaw posiada dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych 
wybuchem, wypełniany jest silikonem, połączenia elektryczne  
wykonane przy pomocy tulejek zaciskowych.  
Zestaw przeznaczony jest do łączenia przewodów grzejnych PI oraz  
przewodów grzejnych PI z przewodami zimnych końców o przekroju 
żył od 10 mm2 do 25 mm2.  
Dławiki (M20) i odpowiednie zestawy wejścia pod izolację jak i tulejki  
zaciskowe muszą być zamawiane osobno. Szczegóły na stronie 73.

CS20-2.5-PI-NH Zestaw połączeniowy do przewodów grzejnych PI montowany pod  
izolacją, do stosowania tylko poza strefami zagrożonymi wybuchem.  
Zestaw termokurczliwy, połączenia elektryczne wykonane przy  
pomocy tulejek zaciskowych.  
Zestaw przeznaczony jest do łączenia przewodów grzejnych PI oraz  
przewodów grzejnych PI z przewodami zimnych końców o maks.  
przekroju żył 2,5 mm2. Zestaw zawiera materiały do wykonania  
połączeń z dwoma przewodami zimnych końców i dławik z uszczelką, 
z dwoma otworami (M20). Szczegóły na stronie 74.

 
 

IEK-20-PI Zestaw wejścia pod izolację dla dwóch przewodów zimnych końców 
(PI). Zawiera dwa dławiki kablowe (M20) oraz płytkę montażową. 
Zakres średnic przewodów: 5-13 mm.  
Szczegóły na stronie 53.

 

ARTEL Sp. z o.o.       Biuro w Warszawie
ul. Pi³sudskiego 28/3, 09-402 P³ock        ul. KEN 88, 02-777 Warszawa
tel/fax 0 24 268 95 05    tel/fax 0 22 409 28 51
e-mail: biuro@artel.com.pl               e-mail: ken@artel.com.pl



Ze
st

aw
ie

ni
e 

ko
m

po
ne

nt
øw

DOC-422  Rev.5  08/07

68

Ze
st

aw
ie

ni
e 

ko
m

po
ne

nt
øw

Komponenty i akcesoria dla przewodów grzejnych  
w izolacji polimerowej (PI)

JB-EX-20 Skrzynka przyłączeniowa, 3 x wejście M20 i 1 x dławik M25, do stoso-
wania w strefach zagrożonych wybuchem.  
Typowo stosowana jako skrzynka zasilająca dla przewodów grzejnych 
PI/MI. Szczegóły na stronie 75.

JB-EX-21 Skrzynka przyłączeniowa, 6 x wejście M20 i 1 x wejście M32, do  
stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.  
Dławik do przewodu zasilającego (M32) musi być zamawiany oddziel-
nie. Typowo stosowana jako skrzynka zasilająca, połączeniowa i  
zakończeniowa dla systemów 3-fazowych z przewodami grzejnymi 
PI/MI. Szczegóły na stronie 77.

JB-82 Skrzynka przyłączeniowa, 4 x wejście M20/M25 (wybijane otwory) i  
1 dławik M25 do stosowania poza strefami zagrożenia wybuchem. 
Szczegóły na stronie 45.

Dostępne wsporniki montażowe do skrzynek przyłączeniowych oraz obejmy rurowe zostały  
opisane na stronie 142.

C-150-PC 3-żyłowy elastyczny przewód zasilający do zestawu CS-150-UNI-PI,  
3 x 2,5 mm2, w izolacji silikonowej, zakres temperatur: –40°C do 
+180°C, krótkotrwale: +215°C.

GL-44-M20-KIT Dławik kablowy EEx e (M20), wykonany z poliamidu do stosowania  
z przewodami PI o średnicach 5 – 13 mm. Zestaw zawiera także 
koszulkę w kolorze żółto-zielonym (80 mm) na oplot.

GL-45-M32    Dławik kablowy EEx e (M32), wykonany z poliamidu do stosowania  
z przewodami zasilającymi o średnicach 12 – 21 mm.

HWA-PLUG-M20-    Zaślepka EEx e (M20), wykonana z poliamidu, element zapasowy do 
PLASTIC  stosowania z różnymi skrzynkami przyłączeniowymi.

CW-LAB-EX-KIT Tabliczka identyfikacyjna obwodu grzewczego z przewodami PI,  
aluminiowa, wymagana przy instalacjach w strefach zagrożonych  
wybuchem, w komplecie z opaską kablową.
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CW-LAB-NH Tabliczka identyfikacyjna obwodu grzewczego z przewodami PI, 
 aluminiowa, szczególnie zalecana do oznaczania obwodów  
grzewczych poza strefami zagrożenia wybuchem. 
 
 

 

ETL-PL Samoprzylepna etykieta ostrzegawcza: „Ogrzewane elektrycznie”  
przeznaczona do właściwego oznaczania elektrycznych systemów  
grzewczych. Jedna etykieta co 5 m na ogrzewanym rurociągu.

 

GT-66 Samoprzylepna taśma mocująca na bazie włókna szklanego  
przeznaczona do mocowania przewodów grzejnych w izolacji  
polimerowej na rurociągach.  
Rolka: 20 m, szerokość: 12 mm

 

GS-54 Samoprzylepna taśma mocująca na bazie włókna szklanego  
przeznaczona do mocowania przewodów grzejnych w izolacji  
polimerowej na rurociągach.  
Obniżona zawartość halogenu. Rolka: 16 m, szerokość: 12 mm

  

  

ATE-180 Samoprzylepna taśma aluminiowa, o obniżonej zawartości halogenu, 
do montażu przewodów w izolacji polimerowej na zbiornikach i  
rurociągach.  
Minimalna temperatura montażu: 0°C. Rolka: 55 m, szerokość: 63,5 mm

G-02 Silikonowy rękaw ochronny, zabezpiecza mechanicznie przewody 
grzejne na ostrych krawędziach kołnierzy, metalowych osłon izolacji 
termicznej. Może być przycinany w zależności od potrzeb w miejscu 
montażu.  
Długość: 1 m, wytrzymałość temperaturowa do +215°C

HARD-SPACER-SS- Taśma dystansowa, pozwalająca na zachowanie stałych odstępów 
25MM-25M przy mocowaniu przewodów na powierzchniach większych  

rurociągów i zbiorników.
 Rozstaw zaczepów: 25 mm, długość: 25 m

HWA-WAGO- Dodatkowe zaciski WAGO (EEx e) przewodu fazowego/neutralnego 
do różnych typów skrzynek przyłączeniowych, maks. 10 mm2 żyły  
jednodrutowe/wielodrutowe.

HWA-WAGO-  Dodatkowe zaciski WAGO (EEx e) przewodu ochronnego/uziemienia 
do różnych typów skrzynek przyłączeniowych, maks. 10 mm2 żyły  
jednodrutowe/wielodrutowe.

HWA-WAGO-  Dodatkowe płytki zakończeniowe do zacisków HWA-WAGO-...
 zaciski 10 mm2, części zapasowe

HWA-WAGO-  Dodatkowe mostki do łączenia zacisków HWA-WAGO-...
 zaciski 10 mm2, części zapasowe
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Komponenty i akcesoria dla przewodów grzejnych  
w izolacji polimerowej (PI)
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PI-TOOL-SET-01 Metalowa skrzynka narzędziowa zawierająca praskę mechaniczną do 
tulejek, zaciski i tulejki do łączenia przewodów grzejnych PI z przewo-
dami zimnych końców przy zastosowaniu zestawów połączeniowych  
CS-150-2.5-PI (przekrój żył do 2,5 mm2). Narzędzie to jest wymagane 
do wykonania trwałego i niezawodnego połączenia, jest również pole-
cane przy pracach eksploatacyjno-naprawczych. Szczegóły na  
stronie 79.

PI-TOOL-SET-02 Metalowa skrzynka narzędziowa zawierająca praskę hydrauliczną do 
tulejek, zaciski i tulejki do łączenia przewodów grzejnych PI z przewo-
dami zimnych końców przy zastosowaniu zestawów połączeniowych  
CS-150-6-PI (przekrój żył 4-6 mm2) oraz CS-150-25-PI (przekrój  
żył 10-25 mm2). Narzędzie to jest wymagane do wykonania trwałego 
i niezawodnego połączenia, jest również polecane przy pracach  
eksploatacyjno-naprawczych. Szczegóły na stronie 79.

CW-CT-KIT Praska mechaniczna z zaciskami do tulejek do zestawów  
przyłączeniowych/połączeniowych typu: CS20-2.5-… 

CW-CT-DIE Zapasowy zestaw zacisków do praski CW-CT-KIT i tulejek 2,5 mm2

CV-1983-220V-3060W    Dmuchawa elektryczna wysokiej mocy do montażu komponen-
tów termokurczliwych takich jak CS20-2.5-PI-NH. 
Moc grzewcza: 3 kW

Narzędzia specjalistyczne:

Komponenty i akcesoria dla przewodów grzejnych  
w izolacji polimerowej (PI)
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Zastosowanie   Zimne połączenie dla jednożyłowych przewodów grzejnych w powłoce polimerowej (PI)  
  o średnicy zewnętrznej od 3,2 do 6,4 mm. W strefach zagrożonych wybuchem należy  
  stosować tylko z przewodami grzejnymi posiadającymi dopuszczenia ATEX.   
  Zestaw CS-150-UNI-PI można stosować w następujących konfiguracjach: 
  • połączenie przewodu grzejnego z przewodem zimnym 1 x 2,5 mm2 lub 1 x 4 mm2  
   (Wariant C)    
  • połączenie przewodu grzejnego z przewodem zasilającym 3 x 2,5 mm2  (Wariant L)  
  • połączenie dwóch przewodów grzejnych (Wariant S)

Zawartość zestawu  1 x obudowa odporna na działanie temperatury i uszkodzenia mechaniczne
  1 x zaciski śrubowy
  4 x uszczelki gumowe (używane w zależności od zastosowania)
  2 x skręcane zakończenia z płytką dociskową
  1 x naklejkę identyfikacyjna
  1 x tubkę środka nawilżającego 
  1 x instrukcja montażu

Dopuszczenia  PTB 01 ATEX 1120 U 
  II 2 G/D EEx e II IP 66 

  Określenie właściwej klasy temperaturowej T dla przewodów grzejnych w powłoce   
  polimerowej (PI) musi być wykonane w odniesieniu do właściwego atestu (patrz także  
  instrukcja montażu).
  Atesty odnoszą się do certyfikatów ATEX dla jednożyłowych przewodów grzejnych w  
  powłoce polimerowej (PI).

 Płaskoprofilowy zestaw połączeniowy dla
przewodów grzejnych PI

CS-150-UNI-PI

Uniwersalny płaskoprofilowy zestaw połą-
czeniowy CS-150-UNI-PI przeznaczony jest 
do bezpośredniego łączenia jednożyłowych 
przewodów grzejnych w powłoce polimero-
wej (PI). Zestaw ten może być stosowany w 
różnych konfiguracjach do łączenia: przewo-
du grzejnego z przewodem zimnym (wariant 

C), dwóch przewodów grzejnych tworzących 
pętlę z trzy żyłowym przewodem zasilającym 
(wariant L) lub dwóch odcinków przewo-
dów grzejnych (wariant S). Zestaw posiada 
dopuszczenia pozwalające na stosowanie 
go w strefach zagrożonych wybuchem i przy 
montażu nie wymaga pozwolenia na stoso-

wanie palnika lub termodmuchawy. Żyły prze-
wodów łączy się za pośrednictwem zacisków 
śrubowych, nie ma potrzeby stosowania spe-
cjalistycznych prasek. Jeśli zestaw stosowany 
jest jako zestaw przyłączeniowy to należy 
dodatkowo zamówić odpowiednie dławiki.
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Typy przewodów grzejnych XPI-NH, XPI-S jednożyłowe przewody grzejne w powłoce polimerowej (PI), w przypadku  
  innych typów przewodów należy kontaktować się z Tyco Thermal Controls

Materiały konstrukcyjne
Obudowa i połączenia Tworzywo sztuczne modyfikowane włóknem szklanym odporne na temperaturę
Śruby, sprężyna, pierścienie Stal nierdzewna    
Uszczelki przewodów  Guma silikonowa

Maksymalna temperatura pracy (*) Pod napięciem: 180°C (może być ograniczona ze względu na maks. temperaturę pracy  
  przewodu zasilającego)  
  Bez napięcia: 210°C (przy stosowaniu wariantu L, w zależności od rodzaju użytego   
  przewodu zasilającego np. 200°C dla przewodów silikonowych, chyba że przewód   
  zasilający układany jest w odpowiedniej odległości od ogrzewanej powierzchni).

Minimalna temperatura montażu –50°C

Maksymalne napięcie pracy Wariant C i S = 750 V
  Wariant L = 420 V

Maks. dopuszczalna moc Maksymalna dopuszczalna moc przewodu jest ograniczona i zależy od aplikacji.  
  Szczegóły znajdują się w podręczniku montażu.

Maks. dopuszczalny prąd znamionowy (*) Wariant S : 32 A
  Wariant C z przewodem zasilającym 1 x 2,5 mm2 : 25 A
  Wariant C z przewodem zasilającym 1 x 4 mm2 : 32 A
  Wariant L z przewodem zasilającym 3 x 2,5 mm2 do 150°C : 25 A
  Wariant L z przewodem zasilającym 3 x 2,5 mm2 od 151°C do 180°C : 20 A

Wymiary przewodu zasilającego  -> Wielodrutowe miedziane żyły 3 x 2,5 mm2, ∅ 7,8 – 12,5 mm2

  -> Jednodrutowe zimne przewody, maks. 1 x 4 mm2, ∅ 3,2 – 6,4 mm

Wymagania dla przewodu zasilającego  Maksymalne, dopuszczalne spadki napięcia powinny być brane pod uwagę przy wyborze  
  przekroju przewodu zasilającego. Maksymalna temperatura pracy dla zestawu   
  CS-150-UNI-PI może być ograniczona przez maksymalną dopuszczalną temperaturę  
  oddziaływującą w sposób ciągły dla przewodu zasilającego, chyba że przewód zasilający  
  układany jest w odpowiedniej odległości od ogrzewanej powierzchni, tak że jego   
  maksymalna dopuszczalna temperatura oddziaływująca w sposób ciągły nie zostanie  
  przekroczona. Odpowiednim 3 żyłowym przewodem zasilającym w osłonie silikonowej  
  jest przewód C-150-PC.

Akcesoria
Dławik kablowy  GL-36-M25, dopuszczony dla stref zagrożonych wybuchem, dla przewodów ∅ 8-17 mm
  GL-44-M20-KIT, dopuszczony dla stref zagrożonych wybuchem, dla przewodów ∅ 5-13 mm

Specyfikacja zamówienia  
Symbol produktu   CS-150-UNI-PI 
Nr katalogowy i waga  A45371-000 (0,4 kg)

(*) Szczegółowe dane techniczne dla pełnego zakresu zastosowań zestawu CS-150-UNI-PI znajdują się w instrukcji montażu  
     (INSTALL-064)

Wymiary w mm
 

CS-150-UNI-PI

57

32 185
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Zastosowania  Zestaw przyłączeniowy/połączeniowy uszczelniony silikonem do przewodów 
  grzejnych (PI) do montażu na zimno   

Skład zestawu   1 x obudowa z PTFE
  2 x zakrętki z PTFE
  1 x separator tulejek zaciskowych z PTFE
  1 x dwuskładnikowa mieszanina silikonu w plastikowej torbie (termin przydatności 1 rok)  
   Wielojęzyczna instrukcja montażu

Dopuszczenia  PTB 03 ATEX 1128 U
  II 2 G/D EEx e II IP 65

Wymiary  CS-150-2.5-PI: Całkowita długość ~120 mm, ∅ ~17 mm
  CS-150-6-PI: Całkowita długość ~120 mm, ∅ ~26 mm
  CS-150-25-PI: Całkowita długość ~135 mm, ∅ ~35 mm

Dane techniczne  CS-150-2.5-PI CS-150-6-PI CS-150-25-PI
Maks. temp. robocza   200°C (ciągła), (260°C okresowo)
Maks. napięcie robocze 450 V nominalnie
Maks. prąd roboczy  Ograniczony typem zastosowanego przewodu grzejnego
Przewód / zimne przewody do 2,5 mm2 od 4 do 6 mm2 od 10 do 25 mm2

Specyfikacja zamówienia
Symbol produktu  CS-150-2.5-PI CS-150-6-PI CS-150-25-PI
Nr katalogowy (waga) 1244-000586 (0,1 kg) 1244-000588 (0,2 kg) 1244-000587 (0,3 kg)

Akcesoria
Wpust do zestawów przyłączeniowych GL-44-M20-KIT (jeden na każdy koniec przewodu; zamawiane osobno)

      Zestaw przyłączeniowy i połączeniowy z 
uszczelnieniem silikonowym do przewodów 
grzejnych (PI) w izolacji polimerowej do montażu 
na zimno

CS-150-xx-PI

Zestawy CS-150-xx-PI są przeznaczone do 
łączenia przewodów zimnych końców (PI) z 
szeregowymi przewodami grzejnymi (PI) w 
izolacji polimerowej  jak i dwóch przewodów 
grzejnych (PI). Zestawy zawierają  
dwuskładnikową mieszaninę silikonu który 
zapewnia trwałe, elastyczne i hermetyczne 
zabezpieczenie przed wilgocią.
Ciągłość elektryczna przewodów jest  
utrzymywana dzięki specjalnie dobranym  
tulejkom zaciskowym, które zapewniają  
wysoce niezawodne połączenie elektryczne 
(gazoszczelne). Bardzo ważne jest aby tulej-
ki zostały zaciśnięte odpowiednimi narzę-

dziami zaciskowymi (PI-TOOL-xx).
Dzięki niewielkim rozmiarom, gotowy zestaw 
można zamontować pod izolacją,  
bezpośrednio na rurociągu. Jeśli zestaw ten 
używany jest jako zestaw przyłączeniowy to 
dodatkowe elementy takie jak dławiki kablo-
we, zestawy wejścia pod izolację a także  
odpowiednie tulejki zaciskowe do łączenia 
przewodów zimnych końców z przewodami 
grzejnymi muszą być zamawiane osobno. 
Również w przypadku wykorzystania zesta-
wu jako zestaw połączeniowy potrzebne są  
dodatkowo odpowiednie tulejki do połącze-
nia żyły przewodu grzejnego.

Dla uproszczenia montażu i prac konserwa-
cyjnych, posiadamy w swojej ofercie skrzyn-
ki narzędziowe zawierające odpowiednie 
narzędzia oraz zaciski do nich jak i zestawy 
tulejek dokładnie pasujących do typowych 
przewodów.  Wszystkie szczegóły dotyczą-
ce systemu zacisków znajdują się w karcie 
katalogowej systemu połączeń elektrycz-
nych dla szeregowych przewodów grzejnych 
(PI) w izolacji polimerowej  
(PI-TOOL-SET-xx).

Tulejka do łączenia żył przewodów nie wchodzi w 
skład zestawu i musi być zamawiana osobno.
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Zastosowania  Zestaw przyłączeniowy/połączeniowy termokurczliwy do jednożyłowych 
  przewodów grzejnych (PI) 

Skład zestawu   4 x rurki termokurczliwe (PTFE/FEP)
  2 x  żółto-zielone rurki na oplot
  6 x  tulejki zaciskowe (tulejki na żyły przewodów i oploty)
  1 x  poliamidowy dławik kablowy M20 z uszczelką posiadającą dwa otwory, 
   dla przewodów o średnicach od 4,8 do 7 mm.
  Instrukcja montażu

Dopuszczenia  Stosowanie tylko poza strefą zagrożoną wybuchem

Wymiary  Całkowita długość ~130 mm, ∅ ~10 mm

Dane techniczne
Maks. średnica żyły przewodu zimnego 2,5 mm2

Maks. temp. pracy   205°C
Min. temp. montażu  –50°C
Maks. napięcie robocze 750 V
Maks. prąd roboczy   25 A

Specyfikacja zamówienia  
Symbol produktu  CS20-2.5-PI-NH
Nr katalogowy (waga)   1244-000585 (0,1 kg)

Zestaw przyłączeniowy lub połączeniowy do 
przewodów grzejnych (PI) w izolacji polimerowej, 
termokurczliwy

CS20-2.5-PI-NH

Zestawy CS20-2.5-PI-NH są przeznaczone 
do zakańczania szeregowych przewodów  
grzejnych (PI) w izolacji polimerowej. 
Zestawy CS20-2.5-PI-NH mogą być  
stosowane tylko poza strefą zagrożenia  
wybuchem. Zestaw zawiera komponenty 
umożliwiające wykonanie połączeń: (2)  
przewodów zimnych końców z przewodami 
grzejnymi lub (2) połączeń pomiędzy  

przewodami grzejnymi. Zestaw składa się z 
prostych w użyciu rurek termokurczliwych, 
które po montażu tworzą pół-elastyczne i 
hermetyczne zabezpieczenie przed wilgocią. 
Ciągłość elektryczna przewodów jest  
zapewniona poprzez odpowiednie tulejki 
zarówno dla żył przewodów jak i oplotu. 
Dzięki płaskiej konstrukcji gotowy zestaw 
może być w prosty sposób umieszczony 

pod izolacją, bezpośrednio na rurociągu. 
Zestaw może być stosowany ze skrzynkami 
przyłączeniowymi zawierającymi otwory do 
wpustów M20. 
Każdy zestaw CS20-2.5-PI-NH zawiera  
komplet do wykonania dwóch połączeń. 
Tulejki muszą zostać zaciśnięte przy pomocy 
odpowiednich narzędzia zaciskowego  
(CW-CT-KIT lub podobnego).
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Typowe zastosowania Skrzynka zasilająca, zakończeniowa (połączenie typu gwiazda) do przewodów grzejnych  
  z zestawami przyłączeniowymi z dławikiem M20

Wejścia  3 x M20
  1 x M25 

Skład zestawu  Skrzynka przyłączeniowa ze złączkami samozaciskowymi na szynie DIN
  1 x M20 zaślepka
  2 x M20 zaślepki tymczasowe
  1 x mostki zacisków umożliwiające różne konfiguracje połączeń
  1 x M25 dławik w wykonaniu Ex do przewodu zasilającego o ∅ 8 – 17 mm

Dopuszczenia  PTB 00 ATEX 1002
  II 2 G/D EEx e II T6 IP 66

Materiały konstrukcyjne
Obudowa i pokrywa  Poliester z włóknem szklanym
Uszczelka  Guma silikonowa
Śruby mocujące pokrywę Stal nierdzewna (niewypadające)

Stopień ochrony  IP66  

Zakres temperatur otoczenia –55°C do +55°C

Uniwersalna, poliestrowa skrzynka  
przyłączeniowa przeznaczona do stoso-
wania w strefach zagrożonych wybuchem 
(zgodna z ATEX). Może być stosowana do 
wykonywania połączeń pomiędzy przewo-
dami zasilającymi, przewodami grzejnymi i 
przewodami zimnych końców. W zależności 

od konfiguracji systemu, skrzynka umożliwia 
łączenie kilku przewodów grzejnych /  
zimnych końców i przewodu zasilającego. 
Zestawy przyłączeniowe z dławikami 
M20 muszą być zamawiane oddzielnie w 
zależności od zastosowanych przewodów 
grzejnych. Podłączenia przewodów reali-

zowane są poprzez zaciski samozaciskowe 
umieszczone na szynie DIN. Skrzynka może 
być montowana na ścianie lub na rurociągu 
przy wykorzystaniu czterech otworów monta-
żowych. Do mocowania na rurociągu należy 
dodatkowo zastosować jeden ze standardo-
wych wsporników.

 Uniwersalna skrzynka przyłączeniowa

JB-EX-20R
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Zaciski 
Liczba  4 szt. (samozaciskowe)   
Oznaczenia  1, 2 + 2 x PE 
Maksymalny przekrój żył 10 mm2 (żyły jednodrutowe i wielodrutowe)
Maksymalne napięcie robocze AC 550 V 
Maksymalny prąd roboczy 53 A

Akcesoria (zamawiane oddzielnie)
Opcjonalny wspornik montażowy SB-100, SB-101
Dławik do przewodów zimnych PI GL-44-M20-KIT w wykonaniu Ex do przewodów o ∅ 5–13 mm
Dławik do przewodów zasilających GL-45-M32 w wykonaniu Ex do przewodów o ∅ 12-21 mm
Dodatkowe zaciski (*) Zacisk na przewód fazowy/neutralny HWA-WAGO-PHASE
  Zacisk na przewód ochronny HWA-WAGO-EARTH
  Zaślepka końcowa  HWA-WAGO-ENDPLATE
  Mostek  HWA-WAGO-JUMPER

Specyfikacja zamówienia
Symbol produktu  JB-EX-20
Nr katalogowy (waga) 1244-000579 (1,2 kg)

(*) maksymalnie 6 zacisków tego typu może być zamocowanych w jednej skrzynce

Wymiary w mm
 

JB-EX-20

122

90

120

106

82

∅ 6 mm

90

120

106

82

∅ 6 mm

R
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Typowe zastosowania Skrzynka zasilająca, zakończeniowa, połączeniowa (układ trójfazowy i pętle), rozdzielcza

Wejścia  6 x M20
  1 x M32 

Skład zestawu  1 x skrzynka przyłączeniowa z zaciskami na szynie DIN
  4 x M20 zaślepka
  2 x M20 zaślepki tymczasowe
  1 x M32 zaślepka
  1 x mostek zacisków umożliwiający różne konfiguracje połączeń

Dopuszczenia  PTB 00 ATEX 1002
  II 2 G/D EEx e II T6 IP 66

Materiały konstrukcyjne 
Obudowa i pokrywa  Poliester z włóknem szklanym
Uszczelka  Guma silikonowa
Śruby mocujące pokrywę Stal nierdzewna (niewypadające)

Stopień ochrony  IP66

Zakres temperatur otoczenia –55°C do +55°C

Skrzynka przyłączeniowa

JB-EX-21

Poliestrowa skrzynka przyłączeniowa  
przeznaczona do stosowania w strefach  
zagrożonych wybuchem (zgodna z ATEX). 
Może być stosowana do wykonywania połą-
czeń pomiędzy przewodami zasilającymi, 
przewodami grzejnymi i przewodami zimnych 
końców przy zastosowaniu zestawów przyłą-
czeniowych z dławikami M20. W zależności 

od konfiguracji systemu, skrzynka umożliwia 
łączenie sześciu przewodów grzejnych / 
zimnych końców i przewodu zasilającego. 
Zestawy przyłączeniowe z dławikami M20 
muszą być zamawiane oddzielnie w zależ-
ności od zastosowanych przewodów grzej-
nych. Podłączenia przewodów realizowane 

są poprzez złączki samozaciskowe umiesz-
czone na szynie DIN. 
Skrzynka może być montowana na ścianie 
lub na rurociągu przy wykorzystaniu czterech 
otworów montażowych. Do mocowania na 
rurociągu należy dodatkowo zastosować 
jeden ze standardowych wsporników.

R
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Zaciski
Liczba  6 szt.
Typ  Samozaciskowe 
Oznaczenia   1, 2, 3, 3 x PE
Maksymalny przekrój żył 10 mm2 (żyły jednodrutowe i wielodrutowe)
Maksymalne napięcie robocze AC 550 V
Maksymalny prąd roboczy 53 A

Akcesoria (zamawiane oddzielnie)
Opcjonalny wspornik montażowy SB-100, SB-101
Dławik do przewodów zimnych PI GL-44-M20-KIT w wykonaniu Ex do przewodów o ∅ 5 – 13 mm
Dławik do przewodów zasilających GL-45-M32 w wykonaniu Ex do przewodów o ∅ 12 – 21 mm
Dodatkowe zaciski (*) Zacisk na przewód fazowy/neutralny HWA-WAGO-PHASE
  Zacisk na przewód ochronny HWA-WAGO-EARTH
  Zaślepka końcowa  HWA-WAGO-ENDPLATE
  Mostek  HWA-WAGO-JUMPER

Specyfikacja zamówienia
Symbol produktu  JB-EX-21
Nr katalogowy (waga) 1244-000579 (1,2 kg) 

(*) maksymalnie 10 zacisków tego typu w jednej skrzynce

Wymiary w mm
 

JB-EX-21

140

160 110

160

160

90

PE PEPE1 2 3

∅ 6 mm

R
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System połączeń elektrycznych dla przewodów  
grzejnych (PI)

PI-TOOL-SET-xx

Zestaw narzędziowy PI-TOOL-SET-xx pako-
wany w poręczne, metalowe pudełko zawiera  
wszystkie niezbędne materiały do wykonania 
połączeń pomiędzy przewodami grzejnymi 
(PI) w izolacji polimerowej a ich zimnymi 
końcami jak i połączeń pomiędzy przewo-
dami grzejnymi (PI). Ciągłość elektryczna 
przewodów jest utrzymywana dzięki specjal-
nie dobranym tulejkom zaciskowym, które 
zapewniają wysoce niezawodne połączenie 
elektryczne (gazoszczelne). Aby zapewnić 

trwałe i niezawodne połączenie, tulejki 
muszą zostać zaciśnięte przy pomocy 
wyspecyfikowanych narzędzi (PI-TOOL-
xx) wyposażonych w odpowiednie zaciski 
(CD-PI-xx). Dostępne są różne rodzaje 
narzędzi: ręczna praska do przewodów o 
małych średnicach (do 2,5 mm2) oraz pra-
ska hydrauliczna do przewodów o dużych 
średnicach (od 4 do 25 mm2).
Niezależnie od prasek i zacisków, zestaw 
zawiera różnego rodzaju tulejki zacisko-

we (CRP-PI-xx). Tabele umieszczone na 
następnej stronie obrazują możliwe kom-
binacje narzędzi, zacisków i tulejek dla 
różnych typów przewodów grzejnych (PI). 
Opakowania zawierające po 10 szt. tule-
jek dostępne są jako materiały zapasowe.  
Zestawy przyłączeniowe/połączeniowe 
zapewniające izolację elektryczną połącze-
nia, muszą być zamawiane osobno.

PI-TOOL-SET-01

Zastosowania  System połączeń elektrycznych dla przewodów grzejnych (PI)

Skład zestawu  PI-TOOL-SET-01  PI-TOOL-SET-02    
Narzędzie zaciskowe  PI-TOOL-01  PI-TOOL-02
Zaciski  CD-PI-01, CD-PI-02  CD-PI-03, CD-PI-04, CD-PI-05, CD-PI-06
Tulejki zaciskowe  CRP-PI-01 do CRP-PI-06 CRP-PI-07 do CRP-PI-17 (50 szt. każdych)
  (50 szt. każdych)  CRP-PI-18 do CRP-PI-24 (25 szt. każdych)

Specyfikacja zamówienia
Nr katalogowy (waga) 1244-000583 (2,5 kg)  1244-000584 (12,5 kg)

PI-TOOL-SET-02
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Akcesoria ogólne 
Zestaw narzędzi z różnymi Nr katalogowy 
zaciskami i tulejkami
PI-TOOL-SET-01  1244-000583 Kompletny zestaw do zimnych końców / przewodów grzejnych do 2,5 mm2

PI-TOOL-SET-02 1244-000584 Kompletny zestaw do zimnych końców / przewodów grzejnych od 4 do 25 mm2

Narzędzia zaciskowe Nr katalogowy Zaciski (części zapasowe) Nr katalogowy 
(części zapasowe) 

PI-TOOL-01 1244-000549 CD-PI-01   1244-000550
  CD-PI-02  1244-000554
PI-TOOL-02  1244-000551 CD-PI-03  1244-000552
  CD-PI-04   1244-000553
  CD-PI-05  1244-000555
  CD-PI-06  1244-000556

Tabela kompatybilności i doboru tulejek zaciskowych, zacisków oraz narzędzi.
Tabela 1: Zestaw PI-TOOL-SET-01 dla żył o przekroju ≤ 2,5 mm2

Zestaw
Możliwe kombinacje dla wszystkich prze-
wodów grzejnych XPI (XPI-NH, XPI, XPI-S) 
(W/km)

Typ zacisków Nr katalogowy Narzędzia zapasowe i zaciski

OD DO (10 szt. na paczkę) Zaciski Praska  

65 / 200 / 380 / 480 
600 / 700 / 810  
1000 / 1440 / 1750 
2000 / 3000 / 4000  
4400 / 5600 / 7000  
8000

65 / 200 / 380 / 480 
600 / 700 / 810  
1000 / 1440 / 1750 
2000 / 3000 / 4000 
4400 / 5600 / 7000 
8000

CRP-PI-01 1244-000558

11.7 65 / 200 / 380 / 480 
600 / 700 / 810  
1000 / 1440 / 1750 
2000 / 3000 / 4000  
4400 / 5600 / 7000 
8000

CRP-PI-02 1244-000559

11.7 / 15 / 17.8 / 25
50 / 80 / 100 / 150 
320

11.7 / 15 / 17.8 / 25
50 / 80 / 100 / 150
320

CRP-PI-03 1244-000544

7 / 10 65 / 200 / 380 / 480 
600 / 700 / 810   
1000 / 1440 / 1750
2000 / 3000 / 4000   
4400 / 5600 / 7000 
8000

CRP-PI-04 1244-000560

7 / 10 / 11.7 / 31.5 100 15 / 17.8 / 25 / 50    
80 / 150 / 320

CRP-PI-05 1244-000561

7 / 10 / 11.7 / 31.5 7 / 10 / 11.7 / 31.5 100 CRP-PI-06 1244-000562

Ważne: Zestawy przyłączeniowe/połączeniowe zapewniające izolację elektryczną muszą być zamawiane osobno (CS-150-xx-PI na stronie 73)

  

PI-TOOL-SET-xx

PI
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5-

PI

CD-PI-01
(biały)

CD-PI-02
(czarny)
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PI-TOOL-SET-xx

Tabela kompatybilności i doboru tulejek zaciskowych, zacisków oraz narzędzi.
Tabela 2: Zestaw PI-TOOL-SET-02 dla żył o przekroju od 4 do 25 mm2

Zestaw
Możliwe kombinacje dla wszystkich prze-
wodów grzejnych XPI (XPI-NH, XPI, XPI-S) 
(W/km)

Typ zacisków Nr katalogowy Narzędzia zapasowe i zaciski

OD DO (10  szt. na paczkę) Zaciski Praska  
4.4 10 / 11.7 / 15 CRP-PI-07 1244-000563  

CD-PI-03
(szary)4.4 7 CRP-PI-08 1244-000564

4.4 4.4 CRP-PI-09 1244-000546
2.9 10 / 11.7 / 31.5 / 100 CRP-PI-10 1244-000565  

 
 
 

CD-PI-04
(niebieski)

2.9 7 CRP-PI-11 1244-000566
2.9 4.4 CRP-PI-12 1244-000567
2.9 2.9 CRP-PI-13 1244-000568
1.8 7 CRP-PI-14 1244-000569
1.8 4.4 CRP-PI-15 1244-000570
1.8 2.9 CRP-PI-16 1244-000571
1.8 1.8 CRP-PI-17 1244-000548

1.1 4.4 CRP-PI-18 1244-000572  

CD-PI-05
(czerwony)

V + N

1.1 2.9 CRP-PI-19 1244-000573
1.1 1.8 CRP-PI-20 1244-000574
1.1 1.1 CRP-PI-21 1244-000575
0.8 2.9 CRP-PI-22 1244-000576 CD-PI-06

(żółty)
V + N

0.8 1.8 CRP-PI-23 1244-000577
0.8 1.1 CRP-PI-24 1244-000578

Ważne: Zestawy przyłączeniowe/połączeniowe zapewniające izolację elektryczną muszą być zamawiane osobno  
(CS-150-xx-PI na stronie 73)

Tulejka do elektrycznego połączenia oplotów wchodzi w skład zestawu CS-150-xx-PI
Tabela 3: CS-150-xx-PI Tulejki do łączenia oplotów

Zestaw Tulejka do łączenia oplotów Nr katalogowy Zaciski Praska
CS-150-2.5-PI CRP-BR-2.5 1244-000994 CD-PI-02 PI-TOOL-01
CS-150-6-PI CRP-BR-6 1244-000996 CD-PI-03 PI-TOOL-02
CS-150-25-PI CRP-BR-25 1244-000995 CD-PI-04 PI-TOOL-02

PI
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Typowa konfiguracja systemu przewodów grzejnych MI (dwużyłowych)

Typowa konfiguracja systemu przewodów grzejnych MI (jednożyłowych)

Przegląd komponentów systemu 
przewodów grzejnych w izolacji 
mineralnej (MI)

Połączenie przewód ciepły/zimny

Przewód MI - zimny koniec (jednożyłowy)

Pętla przewodu grzejnego MI (jednożyłowego)

Skrzynka przyłączeniowa JB-EX-20 
lub inna w zależności od aplikacji

Przewód MI - zimny koniec (dwużyłowy)

Skrzynka przyłączeniowa JB-EX-20 lub 
inna w zależności od aplikacji Tabliczka informacyjna 

obwodu (dołączona do 
obwodu grzewczego)

Tabliczka informacyjna 
obwodu (dołączona do 

obwodu grzewczego)

Zakończenie przewodu

Połączenie przewód ciepły/zimny

Przewód grzejny MI dwużyłowy
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Komponenty i akcesoria dla systemu  
przewodów grzejnych w izolacji  
mineralnej (MI) 

Skrzynki przyłączeniowe

Metody mocowania / montażu

JB-EX-20 Skrzynka przyłączeniowa, 3 x wejście M20 i 1 x M25 z dławikiem, do  
stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. 

 Typowo stosowana jako skrzynka zasilająca dla systemu przewodów  
grzejnych PI/MI. Szczegóły na stronie 75.

 

JB-EX-21 Skrzynka przyłączeniowa, 6 x wejście M20 i 1 x M32, do stosowania w  
strefach zagrożonych wybuchem. Dławik do przewodu zasilającego 
M32 musi być zamawiany oddzielnie.

 Typowo stosowana jako skrzynka zasilająca, połączeniowa, zakończe-
niowa dla systemów 3-fazowych dla systemu przewodów  
grzejnych PI/MI.  Szczegóły na stronie 77.

JB-82 Skrzynka przyłączeniowa, 4 x wejście M20/M25 (wybijane otwory) i  
1 x dławik M25 do stosowania poza strefami zagrożenia wybuchem. 
Szczegóły na stronie 45.

Dostępne wsporniki montażowe do skrzynek przyłączeniowych oraz obejmy rurowe 
zostały opisane na stronie 142.

GL-45-M32    Dławik kablowy EEx e (M32), wykonany z poliamidu do stosowania z  
przewodami zasilającymi o średnicach 12 – 21 mm.

HWA-PLUG-M20-    Zaślepka poliamidowa EExe (M20), element zapasowy dla różnych  
EXE-PLASTIC typów skrzynek przyłączeniowych.

HWA-WAGO- Dodatkowe zaciski WAGO (EEx e) przewodu fazowego /   
PHASE neutralnego do różnych typów skrzynek przyłączeniowych,  
 maks. 10 mm2 żyły jednodrutowe/wielodrutowe.

HWA-WAGO-  Dodatkowe zaciski WAGO (EEx e) przewodu ochronnego/uziemienia  
EARTH  do różnych typów skrzynek przyłączeniowych, maks. 10 mm2 żyły  
 jednodrutowe/wielodrutowe. 

HWA-WAGO-  Dodatkowe płytki zakończeniowe do zacisków HWA-WAGO-...,  
ENDPLATE zaciski 10 mm2, element zapasowy. 

HWA-WAGO-  Dodatkowe mostki do łączenia zacisków HWA-WAGO-...,  
JUMPER zaciski 10 mm2, element zapasowy. 
 

Dziurkowana taśma dystansowa, pozwalająca na zachowanie stałych odstępów 
przy mocowaniu przewodów na powierzchniach większych rurociągów i zbiorników.  
Rozstaw zaczepów: 25 mm. 
Dostępne są taśmy wykonane z różnych materiałów: miedzi, stali miękkiej i stali 
nierdzewnej. Na rurociągach/zbiornikach wykonanych ze stali nierdzewnej można stosować  
tylko taśmy ze stali nierdzewnej.

Symbole taśm dystansowych Materiał, długość taśmy

SNMC  Miedź, 20 m
SNM  Stal miękka, 20 m
HARD-SPACER-SS-25mm-25m Stal nierdzewna, 25 m
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Wydajność taśmy i drutu montażowego na rurociągach.

Średnica rury 25 40 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 750 900 1200
(mm)
Wymagana 0,8 1,1 1,2 1,6 2,1 2,8 3,5 4,2 4,6 5,2 5,9 6,5 7,9 9,8 11,8 15,7
długość (m)  
na m rurociągu  

 

   FT-19 Ocynkowana siatka metalowa do mocowania przewodów grzejnych na  
  rurociągach zbiornikach i innych urządzeniach. 

    Dostarczana w rolkach 25 m (szerokość około 1 m)

   FT-20 Siatka metalowa ze stali nierdzewnej do mocowania przewodów  
  grzejnych na rurociągach zbiornikach i innych urządzeniach.   
  Dostarczana w rolkach 25 m (szerokość około 1 m) 
 

ETL-PL Samoprzylepna etykieta ostrzegawcza: „Ogrzewane elektrycznie” 
przeznaczona do właściwego oznaczania elektrycznych systemów 
grzewczych. Jedna etykieta co 5 m na ogrzewanym rurociągu.

 Etykiety należy umieścić na powłoce zewnętrznej izolacji termicznej 
po dwóch stronach rurociągu oraz na elementach takich jak zawory, 
pompy wymagających czasowych przeglądów.

 Etykiety dostępne są również w innych językach, patrz strona 144. 

 Urządzenia do kontroli pracy i sterowania układami grzewczymi, w tym także termostaty 
 z powierzchniowym pomiarem temperatury, zostały opisane na stronie 90.
 

Komponenty i akcesoria dla systemu  
przewodów grzejnych w izolacji mineralnej (MI) 

Obejmy ze stali nierdzewnej do mocowania przewodów MI na rurociągach. Zaciskane przy  
pomocy szczypiec. Jedna obejma na 30 cm rurociągu.

Dostępne rodzaje obejm
Nr katalogowy Średnica rury Ilość w opakowaniu
PB 125 do 1 1/4" (32 mm) 50 szt.
PB 300 1 1/2" do 3" (38-75 mm) 35 szt.
PB 600 3 1/2" do 6" (89-150 mm) 25 szt.
PB 1000 6" do 10" (150-250 mm) 1 szt.
PB 1200 do 12" (300 mm) 1szt.
PB 2400 do 24" (600 mm) 1szt.
PB 3600 do 36" (900 mm) 1szt.

SNLS Taśma ze stali nierdzewnej do mocowania przewodów MI na  
rurociągu. Rolka 30 m. Stosować z klamerkami.  
Wydajność zgodnie z tabelą poniżej.

SNLK Klamerki ze stali nierdzewnej do stosowania z taśmą SNLS.

RMI-TW Drut do mocowania stalowych przewodów grzejnych na rurociągach. 
Szczególnie przydatny przy obiektach o nieregularnych kształtach 
takich jak pompy, zawory, kołnierze. Dostarczany na rolkach 50 m.  
Drutu nie należy stosować do mocowania przewodów o powło-
ce z miedzi lub miedzio-niklu; wszędzie tam gdzie jest możliwe 
należy stosować obejmy.  
 
Wydajność zgodnie z tabelą poniżej.

Naklejki ostrzegawcze

Kontrola temperatury
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Przewody grzejne Pyrotenax MI są dostępne dla szerokiego zakresu aplikacji. Szczegółowe  
informacje na temat różnych przewodów grzejnych MI, znajdują się na kartach katalogowych  
tych produktów, na stronach 26-37. 

Typowe konstrukcje przewodów 

Dostępne są różne konstrukcje przewodów grzejnych MI:

HCC/HCH:  Przewody grzejne MI w powłoce miedzianej
HDF/HDC:  Przewody grzejne MI w powłoce z miedzio-niklu
HSQ:  Przewody grzejne MI w powłoce ze stali nierdzewnej
HAx:  Przewody grzejne MI w powłoce Alloy 825 
HIQ:  Przewody grzejne MI w powłoce Inconel

Przewody grzejne MI dostarczane są w różnych konfiguracjach, w oznaczaniu  
przewodów stosowana jest następująca nomenklatura:

Przykład: HCHH1L2000BK

H H oznacza przewód grzejny:  H=Przewód grzejny 

C    Materiał powłoki:  C=Miedź 
  D=Miedzio-nikiel  
  S=Stal nierdzewna  
  A=Alloy 825  
  I=Inconel

H Materiał żyły grzejnej:   C=Miedź  
 (przykłady) H=Stop miedzi    
  Q=Nichrome  
  i inne stopy metali 

H    Materiał osłony (opcjonalny): H=HDPE P=FEP

1     Ilość żył:  1 lub 2

L     Nominalne napięcie pracy:  L=do 300 VAC  
  M=do 300/500 VAC  
  N=do 600 VAC

2000 Rezystancja żyły grzejnej  w Ω/km - np. 2000=2000 Ω/km

BK Kolor osłony (opcjonalny):  BK=Czarny OR=Pomarańczowy

Standardy oznaczeń systemów  
grzewczych MI - przewody grzejne MI

 

Żyła grzejna

Izolacja 
(tlenek magnezu)

Przewód jednożyłowy Przewód dwużyłowy
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300 mm
Przewód 

elastyczny

300 mm
Przewód 

elastyczny

Elementy grzejne MI składają się z przewodu grzejnego, mufy połączeniowej pomiędzy przewodem grzejnym a zimnym oraz przewodu  
zimnego zakończonego odpowiednim uszczelnieniem i dławikiem. Mufa połączeniowa i uszczelnienie przewodu grzejnego mają wpływają 
decydująco na bezpieczeństwo i poprawną pracę elementu.
Tyco Thermal Controls szczególnie zaleca stosowanie elementów grzejnych wykonanych fabrycznie, które gwarantują stały, wysoki poziom 
jakości. Elementy grzejne MI przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem muszą być wykonane przez Tyco Thermal Controls 
lub autoryzowanego podwykonawcę.

   Elementy grzejne MI dostępne są w różnych konfiguracjach (typy elementów): 

Element grzejny MI typu B (jednożyłowy)

 

 

Element grzejny MI typu D (dwużyłowy) 

Element grzejny MI typu E (dwużyłowy)

  
Zimne końce zawierają odcinek przewodu elastycznego o długości 300 mm. Przewód 
uziemiający jest dostarczany standardowo ze wszystkimi elementami grzejnymi. Dławiki 
są instalowane przy pomocy podkładki i przeciwnakrętki. Inne konfiguracje dostępne są na 
zamówienie.

Standardy oznaczeń systemów  
grzewczych MI - elementy grzejne MI

 

Pierścień 
uszczelniający

Długość  
przewodu grzejnego

Połączenie przewodów 
ciepły/zimny

Przewód zimny 
(typowo 2 m)

Dławik

Pierścień 
uszczelniający

Długość  
przewodu grzejnego

Połączenie przewodów 
ciepły/zimny

300 mm
Przewód 

elastyczny

Dławik

Pierścień 
uszczelniający

Długość  
przewodu grzejnego

Połączenie przewodów 
ciepły/zimny DławikZakończenie

Symbole produktów stosowane dla elementów grzejnych MI 

B/HSQ1M1000/43.0M/1217/230/2 .0M/SC1H2.5/X/M20/EX 
Lokalizacja – EX - strefa zagrożona wybuchem, ORD - poza strefą
Typ dławika: M20, M25, itp...
Materiał połączenia przewodów ciepły/zimny – X -stal nierdzewna,  
Y - mosiądz, LW - spaw laserowy 
Rozmiar przewodu zimnego końca i typ powłoki (patrz tabela)
Długość przewodu zimnego końca: M – metry (standardowo 2m)
Element grzejny – napięcie
Element grzejny – całkowita moc w W
Długość elementu: M - metry
Typ przewodu grzejnego
Typ konstrukcji elementu grzejnego - B, D lub E

 
Przy składaniu zamówienia należy podać kompletne oznaczenie elementu grzejnego MI. Dla stref zagrożonych wybuchem konieczne jest 
również dostarczenie informacji o klasie temperaturowej T i danych temperaturowych dotyczących aplikacji (maks. temperatura powłoki), 
które muszą zostać umieszczone na tabliczce znamionowej kompletnych elementów grzejnych podczas produkcji. Brak kompletnych danych 
może prowadzić do opóźnień w realizacji zamówień.

Przewód zimny 
(typowo 2 m)

Przewód zimny 
(typowo 2 m)
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Standardy oznaczeń systemów grzewczych MI -  
elementy grzejne MI

Wybór przewodów zimnych końców MI: Przewody zimne Pyrotenax MI dostępne są w różnych konfiguracjach:

 CC: Miedziana powłoka, miedziana żyła
 CCH: Miedziana powłoka w osłonie HDPE, miedziana żyła
 DC: Miedziano-niklowa powłoka, miedziana żyła
 SC: Powłoka ze stali nierdzewnej, miedziana żyła
 AC: Powłoka Alloy 825, miedziana żyła

Przy wyborze przewodów zimnych końców należy uwzględnić oddziaływanie środowiskowe (chemikalia, itp.) jak i obciążenia znamionowe. 
Tyco Thermal Controls typowo dla zimnych końców zaleca stosowanie takich samych lub lepszych materiałów powłok jak dla użytych prze-
wodów grzejnych. Zimne końce normalnie dobierane są na podstawie prądu roboczego elementu grzejnego w temperaturze utrzymania. 
Dla wyższych temperatur, prąd może być zdecydowanie wyższy podczas fazy rozruchu. Jeśli aplikacja przeznaczona jest do podgrzewu od 
niskich temperatur, zalecamy dobór zimnych końców w oparciu o prąd rozruchowy.

Połączenie przewodu grzejnego z zimnym
Połączenie przewodu grzejnego z przewodem zimnym jest jednym z najbardziej krytycznych elementów wpływającym na niezawodność 
elementu grzejnego MI. Dostępne są różne rodzaje połączeń w zależności od powłoki przewodów grzejnych i zimnych końców. 
 
 Materiał powłoki Standardowy materiał połączenia  Materiał połączenia dla
 przewodu grzejnego dla elementów lutowanych elementów spawanych  
   laserowo
 Miedź  Mosiądz Nie dotyczy
 Miedzio-nikiel Mosiądz dla miedziano-niklowych  Nie dotyczy 
  p. zimnych 
 Miedzio-nikiel Stal nierdzewna dla stalowych  Nie dotyczy 
  p. zimnych 
 Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
 Inconel Stal nierdzewna  Specjalny stop 
 Alloy 825 Stal nierdzewna  Specjalny stop 

     
Opcja elementu spawanego laserowo jest niedostępna dla przewodów grzejnych MI w powłokach miedzianych i miedziano-niklowych. 

Tabela doboru przewodów zimnych

Przekrój  Liczba żył  Symbol przewodu  
zimnego końca

Średnica  
(mm)

Prąd znamiono-
wy (A)

Typowy  
rozmiar dławika

1,0 2 AC2H1.0 7,3 18 M20
CC1H2.5 5,3 34 M20

2,5 1
DC1H2.5 5,3 34 M20
SC1H2.5 5,3 34 M20
AC1H2.5 5,3 34 M20

2,5 2 AC2H2.5 8,7 28 M20
CC1H6 6,4 57 M20

6,0 1
DC1H6 6,4 57 M20
SC1H6 6,4 57 M20
AC1H6 6,4 57 M20

6,0 2 AC2H6 14,0 46 M32

10,0 1
CC1H10 7,3 77 M25
DC1H10 7,3 77 M25
CC1H16 8,3 102 M25

16,0 1 DC1H16 8,3 102 M25
AC1H16 8,3 102 M25

25,0 1
CC1H25 9,6 133 M32
AC1H25 9,6 133 M32

35,0 1 CC1H35 10,7 163 M32

Mosiężne dławiki są standardowe dla wszystkich elementów grzejnych. 

Tabela doboru przewodów zimnych nie zawiera wszystkich możliwych kombinacji (dławików wykonanych z innych materiałów, inne rozmiary,  
opcjonalne osłony PVC, itp.); w celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z  Tyco Thermal Controls.
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Akcesoria do zakończeń  
elementów grzejnych MI

 Do zakończania przewodów grzejnych MI dostępnych jest wiele akcesoriów. Wykonywanie zakończeń elementów grzejnych MI wymaga  
stosownego szkolenia i odpowiedniego doświadczenia. W szczególności dla aplikacji pracujących w strefach zagrożenia wybuchem,  
zdecydowanie zalecane jest wykonanie fabryczne zakończeń elementów grzejnych MI (zgodnie z opisem na stronie 86).

Możliwe kombinacje zakończeń i szczegółowe informacje dotyczące zamawiania dławików, uszczelnień, połączeń i innych akcesoriów  
zostały opisane w karcie katalogowej dotyczącej akcesoriów do zakończeń elementów MI (nr DOC-606), którą można pobrać z naszej strony 
internetowej www.tycothermal.com lub zamówić w najbliższej siedzibie Tyco Thermal Controls.  

Typowe zakończenie przewodu grzejnego MI 

Dławiki, uszczelnienia, połączenia, tulejki RGM Metryczne dławiki mosiężne stosowane są standardowo – więcej  
szczegółów o akcesoriach do przewodów grzejnych MI znajduje się w  
karcie katalogowej dotyczącej akcesoriów do zakończeń elementów 
MI (nr DOC-606). 

RLM20 Nakrętka mosiężna M20 do zabezpieczenia dławika
RLM25 Nakrętka mosiężna M25 do zabezpieczenia dławika
SATP20 Podkładka włókienna do dławików, M20
SATP25 Podkładka włókienna do dławików, M25 

RHG20 Osłona podwyższająca ochronę dławika M20
RHG25 Osłona podwyższająca ochronę dławika M25 

RPAL / RPSL Uszczelnienia dławików dla stref zagrożonych i niezagrożonych  
wybuchem dostarczane są z 300 mm odcinkami izolacji dla żyły  
zasilającej i przewodu ochronnego.

 Więcej szczegółów o akcesoriach do przewodów grzejnych MI znaj-
duje się w karcie katalogowej dotyczącej akcesoriów do zakończeń 
elementów MI (nr DOC-606).

Przewód grzejny 

Lutowane połączenie przewodów (fabrycznie może być spawane laserowo)

Przewód zimny MI

Dławik

Zalewane uszczelnienie

Izolacja żyły zasilającej

Izolacje przewodu ochronnego

Żyła przewodu ochronnego
Żyła zasilająca
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Akcesoria do zakończeń elementów grzejnych MI

Materiały pomocnicze

Narzędzia 

SABAG13 Lut srebrny do połączeń lutowanych, stosowany do łączenia żył

SABAG14 Lut srebrny do połączeń lutowanych, stosowany do łączenia mufek

SABF Topik lutowniczy (250g)

SMP-300 Sproszkowany tlenek magnezu (250g) 

RMX Szara masa do uszczelnień

ZSU Duże narzędzie do zdejmowania powłoki zewnętrznej przewodów MI 
– wszystkie rozmiary przewodów, zapasowe nożyki ZSUB.  
Do przewodów w powłoce miedzianej i miedziano-niklowej.  
 
 
 

ZSUS Małe narzędzie do zdejmowania powłoki zewnętrznej przewodów MI 
– przewody ∅ < 9 mm, zapasowe nożyki ZSUSB.  
Do przewodów w powłoce miedzianej i miedziano-niklowej.  
 
 

ZR Narzędzie do nacinania powłoki zewnętrznej przewodów MI dla  
∅ < 9 mm. 

 

ZPM20 Narzędzie do zakładania pierścieni uszczelniających, zapewnia  
szybkie i ZPM25 dokładne nakręcanie mosiężnego uszczelnienia i sto-
sowane jest w połączeniu z odpowiednim dławikiem RGM (M20  
lub M25)

 

ZDC20 Narzędzie zaciskowe do uszczelnień 20 i 25 mm
ZDC25

SJK Połączenie przewodów grzejny/zimny dla połączeń lutowanych  
przewodów grzejnych MI i zimnych końców. Połączenia są nawierca-
ne fabrycznie tak aby najlepiej pasowały do danej średnicy przewodu.  
Więcej szczegółów o akcesoriach do przewodów grzejnych MI znaj-
duje się w karcie katalogowej dotyczącej akcesoriów do zakończeń 
elementów MI (nr DOC-606). 

SJK-PILOT-... Uniwersalne połączenie przewodów grzejny/zimny dla połączeń  
lutowanych przewodów grzejnych MI i zimnych końców. Połączenia  
uniwersalne mają otwór pilotażowy i muszą być rozwiercone do  
odpowiedniej średnicy podczas montażu zakończenia, tak aby 
dokładnie pasowały do rozmiaru przewodu. Więcej szczegółów o 
akcesoriach do przewodów grzejnych MI znajduje się w karcie katalo-
gowej dotyczącej akcesoriów do zakończeń elementów MI  
(nr DOC-606). 
Preferowana metoda łączenia dwóch przewodów grzejnych zawiera 
krótki odcinek przewodu zimnego pomiędzy przewodami grzejnymi MI 
z dwoma połączeniami przewód grzejny/zimny. Aby uzyskać dodatko-
we informacje należy skontaktować się z Tyco Thermal Controls. 

SJK-F Tulejki (miedziane) zapewniające niezawodne połączenie żył prze-
wodów MI w miejscu połączenia przewodów grzejny/zimny. Więcej 
szczegółów znajduje się w karcie katalogowej dotyczącej akcesoriów 
do zakończeń elementów MI (nr DOC-606).
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Tabela doboru termostatów

POMIAR POWIERZCHNIOWY 

 
 Opis Nastawy temp.

sterownik 
Temp. oddział.
na czujnik

Nastawy temp.
ogranicznik

Temp. oddział. 
na czujnik

Strona

Elektroniczne AT-TS-13 –5°C +15°C –20°C +80°C 99
AT-TS-14 0°C +120°C –20°C +160°C 99
RAYSTAT-CONTROL-10 0°C +150°C –40°C +150°C 102

Do montażu
panelowego 
 

TCONTROL-CONT-02 konfigurowany 
–1999 i +9999

zależy od rodzaju 
użytego czujnika *

114

TCON-CSD/20 –200°C  +500°C zależy od rodzaju 
użytego czujnika *

117

HTC-915-CONT –60°C do +570°C zależy od rodzaju 
użytego czujnika *

119

HTC-915-LIM – zależy od rodzaju 
użytego czujnika *

+20°C do +450°C 
(T1 do T6)

123

Mechaniczne T-M-10-S/0+50C 0°C +50°C –40°C +60°C 111
T-M-10-S/0+200C 0°C +200°C –20°C +230°C 111
T-M-10-S/+50+300C +50°C +300°C –20°C +345°C 111

Mechaniczne
z podwójnym
pomiarem

T-M-20-S/0+50C 0°C +50°C –40°C +60°C +20°C +150°C –40°C +170°C 108
T-M-20-S/0+200C 0°C +200°C –20°C +230°C +130°C +200°C –20°C +230°C 108
T-M-20-S/+50+300C +50°C +300°C –20°C +345°C  +20°C +400°C –40°C +500°C 108
 Opis Nastawy temp.

sterownik
Temp. oddział.
na czujnik 

Nastawy temp.
ogranicznik

Tzależy od rodzaju  
użytego czujnika

RAYSTAT-EX-03 0°C +499°C –50°C +585°C  94
RAYSTAT-EX-02 –4°C +163°C –50°C +215°C 91

Mechaniczne
z podwójnym
pomiarem 

T-M-20-S/+5+215C/EX +5°C +215°C –30°C +250°C +40°C +300°C –30°C +330°C 96
T-M-20-S/+70+350C/EX +70°C +350°C –30°C +380°C +70°C +350°C –30°C +380°C 96

POMIAR TEMPERATURY OTOCZENIA

 Opis Nastawy temp.
sterownik

Elektroniczne AT-TS-13 –5°C +15°C 99
RAYSTAT-ECO-10 0°C +30°C 105

Mechaniczne T-M-10-S/0+50C 0°C +50°C 111

Opis Nastawy temp.
sterownik

Elektroniczne RAYSTAT-EX-04 0°C +49°C 
 
 

94

STEROWNIKI DLA WIELU OBWODÓW GRZEWCZYCH
 
  

Opis Nastawy temp.
sterownik

Temp. oddział.
na czujnik

System MoniTrace w zależności od  
konfiguracji od –7°C 
do 316°C

w zależności od trybu   
sterowania i rodzaju
użytego czujnika 

126

(*) Systemy te w zależności od zastosowań mogą być użyte wraz z następującymi czujnikami: MONI-PT100-EXE   
 i MONI-PT100-EXE-SENSOR (strefy zagrożone wybuchem), MONI-PT100-NH (strefy niezagrożone wybuchem),   
 MONI-PT100-4/20MA (wykonanie iskrobezpieczne, tylko z TCONTROL-CONT-02)

915 SERIES

LIMITER

POWER

ALARM
HEATER

CURRENT
Tx/RxRESET

TRIP

Elektroniczne

Mechaniczne 

MoniTrace 200N

Strefa zagrożona 
wybuchem          

Strefa niezagrożona 
wybuchem  

Strefa niezagrożona 
wybuchem  

Strefa zagrożona 
wybuchem  
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RAYSTAT-EX-02

CONTROL THERMOSTAT

MFG BY BARKSDALE, INC. FOR

TEMPERATURSCHALTER FUR

Termostat 
Obszar zastosowań  Strefy zagrożone wybuchem: strefy 1 i 2 (gazowe) oraz strefy 21 i 22 (pyłowe) 
  Strefy niezagrożone wybuchem
Dopuszczenia  LCIE02ATEX6026
  II 2 G/D EExd II C, IP 65, T80°C 

Obudowa 
Korpus i wieko  Lakierowany odlew aluminiowy z osprzętem ze stali nierdzewnej i wewnętrzną  
  uszczelką z gumy nitrylowej
Stopień ochrony  IP 65 jeśli zastosowano dławiki Raychem GL-33 lub GL-34
Mocowanie wieka  Wieko gwintowane, blokowane za pomocą śruby z wpustem sześciokątnym 2 mm
Wpust  1 x 3/4" NPT
Temperatury otoczenia –40°C do +60°C

Czujnik temperatury
Typ  Czujnik cieczowy z kapilarą
Wymiary  Kapilara 3 m, czujnik 197 mm x 8 mm
Materiał  Stal nierdzewna
Temperatura oddziaływania –50°C do +215°C
Min. promień gięcia   NIE ZGINAĆ CZUJNIKA, dla kapilary: 15 mm

 Termostat mechaniczny z pomiarem 
powierzchniowym

RAYSTAT-EX-02

Termostat o dopuszczeniu EEx d przystoso-
wany do pracy ze wszystkimi przewodami 
Raychem BTV, QTVR, XTV i KTV w strefach 
zagrożonych wybuchem. Zakres regulacyjny 
wynosi od –4 do 163°C, przy czym żądana 
temperatura ustawiana jest na zewnętrznie 
usytuowanym, uszczelnionym i zabezpieczo-
nym mechanicznie wybieraku.  
Prąd przełączania wynosi 22 A, lecz ciągłe 

obciążenie termostatu może wynosić nawet  
32 A, pozwalając na jego stosowanie z  
najdłuższymi obwodami przewodów  
samoregulujących. Przełączanie odbywa się 
poprzez jednobiegunowy styk beznapięcio-
wy. Wejście kablowe 3/4" NPT umożliwia 
wprowadzenie kabla zbrojonego lub niezbro-
jonego przy użyciu odpowiedniego dławika 
Raychem.

Kapilara o długości 3 m umożliwia lokalizację 
czujnika z dala od termostatu. Odporność 
temperaturowa czujnika zawiera się w zakre-
sie –50°C do +215°C. Aluminiowy odlew kor-
pusu ze śrubami ze stali nierdzewnej tworzy 
lekką, mocną konstrukcję która może być 
podwieszana pod rurociągiem przy użyciu 
odpowiedniego wspornika firmy Raychem 
lub montowana na ścianie.
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Uwaga: podczas montażu 
mostek na zacisku fazowym 
musi być usunięty Żyła przewodu grzejnego

Żyła przewodu grzejnego
Oplot przewodu grzejnego

Zasilanie

RAYSTAT-EX-02

Stycznik 
Typ  Jednobiegunowy, beznapięciowy (SPDT)
Obciążenie  22 A przy 250 V AC przy łączeniu (100 000 cykli), stałe: 32 A

Nastawy 
Zakres  –4 do +163°C 
Powtarzalność  ±1,7 K
Histereza  5 K
Dokładność  ±4.5°C przy temp. otoczenia 21°C i temp. czujnika 50°C
Typ nastawy  Zewnętrzny wybierak i skala

Zaciski 
Zasilanie  3 zaciski dla przewodów 1 do 4 mm2

Wewnętrzne uziemienie Pojedynczy zacisk dla przewodów 1 do 4 mm2

Zewnętrzne uziemienie Pojedynczy złączka i zacisk dla przewodów 1 do 4 mm2

Podłączenie termostatu

Wymiary (mm)
 

RAYSTAT-EX-02

25.4
Hex.

3/4" NPT entry
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51

101.5
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Skrzynka
przyłączeniowa

 

ARTEL Sp. z o.o.       Biuro w Warszawie
ul. Pi³sudskiego 28/3, 09-402 P³ock        ul. KEN 88, 02-777 Warszawa
tel/fax 0 24 268 95 05    tel/fax 0 22 409 28 51
e-mail: biuro@artel.com.pl               e-mail: ken@artel.com.pl



St
er

ow
an

ie
 i 

ko
nt

ro
la

St
er

ow
an

ie
 i 

ko
nt

ro
la

DOC-422  Rev.5  08/07

93

Sposób montażu  Wsporniki montażowe SB-100, SB-101, SB-110, SB-111 lub mocowanie  
  naścienne 4 śrubami M6 przy rozstawie 101,5 x 101,5 mm

Akcesoria
Dławik kablowy dla kabli zbrojonych GL-33  493217-000
Dławik kablowy dla kabli niezbrojonych GL-34  931945-000 
(zamawiane osobno)

Specyfikacja zamówienia
Symbol produktu  RAYSTAT-EX-02
Nr katalogowy (waga) 404385-000 (1770 g)

Maksymalne zalecane długości obwodów grzewczych (przy zasilaniu 230 V)
Maksymalna zalecana długość obwodu grzewczego jest ograniczona przez wielkość zabezpieczeń nadprądowych 
lub przez obciążenie prądowe termostatu RAYSTAT-EX-02.
Dla obwodów i zabezpieczeń do 20 A należy stosować się do granicznych wielkości obwodów zawartych w kartach katalogowych  
przewodów grzejnych.
Dla obwodów i zabezpieczeń w zakresie 20 A do 32 A należy stosować odpowiednie długości podane w kartach katalogowych  
przewodów grzejnych oraz w poniższej tabeli (zależne od temperatury przełączania).
Dla obwodów i zabezpieczeń powyżej 32 A RAYSTAT-EX-02 nie może być stosowany do sterowania bezpośredniego.

RAYSTAT-EX-02

 Typy przewodów grzejnych 

3B
TV

2-
CT

/-C
R

5B
TV

2-
CT

/-C
R

8B
TV

2-
CT

/-C
R

10
BT

V2
-C

T/
-C

R

10
QT

VR
2-

CT

15
QT

VR
2-

CT

20
QT

VR
2-

CT

4X
TV

2-
CT

-T
3

8X
TV

2-
CT

-T
3

12
XT

V2
-C

T-
T3

15
XT

V2
-C

T-
T3

20
XT

V2
-C

T-
T2

5K
TV

2-
CT

8K
TV

2-
CT

15
KT

V2
-C

T

20
KT

V2
-C

T

5V
PL

2

10
VP

L2

15
 V

PL
2

20
VP

L2

Temp. 
przełączania 
(°C)

Maks. zalecana długość obwodu grzewczego

 5 200 165 120 105 110 85  65 230 145 105  85  65 200 145  90  65 220 145 95 70
10 200 165 120 105 110 90   65 235 150 110   85   65 205 145 90 65 220 150 95 70
15 200 165 120 105 115 90  70 245 155 110  85  65 210 150  95  65 220 150 95 70
20 200 165 120 105 115 95   75 250 160 115   90   65 215 155 95 70 220 150 100 70
25 200 165 120 105 115 95  75 250 165 120  90  70 220 160 100  70 220 155 100 75
30 200 165 120 105 115 95   80 250 170 125   95   70 225 160 100 70 220 155 100 75
35 200 165 120 105 115 95  85 250 180 130  95  75 225 165 105  75 220 155 100 75
40 200 165 120 105 115 95   90 250 180 135 100   75 225 170 105 75 220 155 105 75
45 200 165 120 105 115 95  95 250 180 140 100  75 225 175 110  80 220 155 105 75
50 200 165 120 105 115 95 105 250 180 145 105   80 225 180 115 80 220 155 105 75

55 200 165 120 105 115 95 110 250 180 145 110  80 225 180 115  85 220 155 105 80
60 200 165 120 105 115 95 110 250 180 145 110   85 225 180 120 85 220 155 110 80
65 200 165 120 105 115 95 110 250 180 145 115  85 225 180 125  90 220 155 110 80
70 -- -- -- -- 115 95 110 250 180 145 120   90 225 180 130 95 220 155 110 80
75 -- -- -- -- 115 95 110 250 180 145 120  90 225 180 130  95 220 155 115 80
80 -- -- -- -- 115 95 110 250 180 145 125   95 225 180 130 100 220 155 115 85
85 -- -- -- -- 115 95 110 250 180 145 130 100 225 180 130 105 220 155 115 85
90 -- -- -- -- 115 95 110 250 180 145 130 100 225 180 130 110 220 155 120 85
95 -- -- -- -- 115 95 110 250 180 145 130 105 225 180 130 110 220 155 120 85
100 do 110 -- -- -- -- 115 95 110 250 180 145 130 110 225 180 130 110 220 155 120 85
115 do 120 -- -- -- -- -- -- -- 250 180 145 130 110 225 180 130 110 220 155 125 90
125 do 150 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 225 180 130 110 220 155 125 95
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RAYSTAT-EX-03 i RAYSTAT-EX-04

Termostaty tego typu mogą być stosowa-
ne do sterowania względem temperatury 
powierzchni lub otoczenia, zapewniając 
dokładne sterowanie pracą przewodów grzej-
nych.
Termostaty posiadają dopuszczenia zgod-
ne z EN 50014, EN 50019, EN 50020 i EN 
50028. Mogą być zasilane napięciem 110V 
50/60Hz lub 230V 50/60Hz i posiadają prze-
kaźnik dwubiegunowy o obciążeniu do 16 A. 

Styki przekaźnika mogą być stosowane jako 
styki beznapięciowe. Nastawa temperatury 
odbywa się za pomocą wybieraka zainstalo-
wanego wewnątrz obudowy. 
Wersja z pomiarem temperatury  
powierzchni dostarczana jest z czujnikiem Pt 
100 na 2 m kablu w osłonie ze stali  
nierdzewnej, umożliwiającym lokalizację ter-
mostatu z dala od punktu pomiaru. 

Wersja z czujnikiem temperatury otoczenia 
posiada czujnik Pt 100 zabudowany w  
osłonie przeciwwiatrowej.
Obudowa wykonana jest z odpornego na 
udar poliestru wzmocnionego włóknem 
szklanym i posiada stopień ochrony IP66. 
Przy temperaturach rurociągu do 215°C  
termostat może być montowany na rurze 
przy użyciu wsporników montażowych.

Termostaty elektroniczne

   RAYSTAT-EX-03  RAYSTAT-EX-04
Zastosowania  Sterowanie względem temp. powierzchni Sterowanie względem temp. otoczenia

Termostat 
Obszar zastosowań  Strefy zagrożone wybuchem: strefy 1 i 2 (gazowe) oraz strefy 21 i 22 (pyłowe) 
  Strefy niezagrożone wybuchem
Dopuszczenia  Baseefa03ATEX0695X  
  II 2 G/D T=85°C EEx emia IIC T6 (Ta –50°C do +55°C) 

Specyfikacja produktu
Zakres temperatur  0 do 499°C  0 do 49°C
Stopień ochrony  IP66  IP66
Test zalewowy  Spełnia wymogi Shell UK Spełnia wymogi Shell UK
Dokładność przełączania ±1 K przy 5°C  ±1 K przy 5°C 
  ±1% wartości nastawy powyżej 100°C
Zakres łączenia  ≈ 1°C przy  100°C  ≈ 1°C
(Histereza)  ≈ 2°C przy  200°C
  ≈ 5°C przy  499°C 
Przekaźnik łączeniowy Podwójny zespół styków przełącznych (DPDT) Podwójny zespół styków przełącznych 
(DPDT)  (opcjonalnie beznapięciowe) (opcjonalnie beznapięciowe)
Obciążenie  16 A 110 V +/-10% 50/60 Hz 16 A 110 V +/-10% 50/60 Hz
  16 A 230/254 V +/-10 % 50/60 Hz 16 A 230/254 V +/-10 % 50/60 Hz 
  obciążenie rezystancyjne obciążenie rezystancyjne
Temperatury otoczenia –50°C do +55°C  –50°C do +55°C
Napięcie zasilania  110 V +/-10 % 50/60 Hz  110 V +/-10 % 50/60 Hz 
  230/254 V +/-10 % 50/60 Hz 230/254 V +/-10 % 50/60 Hz
Wewnętrzny pobór mocy  110V  ~ 4 VA
  230/254 V  ~ 3 VA 
Rozmiar zacisków  maks. 4 mm2  maks. 4 mm2
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   RAYSTAT-EX-03  RAYSTAT-EX-04
Wymiary (mm)

RAYSTAT-EX-03 i RAYSTAT-EX-04

Wejścia przewodów  2 x dławik M20 (przewód ∅ 7,5 – 13 mm)  2 x dławik M20 (przewód ∅ 7,5 – 13 mm)
  1 x dławik M25 z adapterem M25(M) / M20(F)    1 x dławik M25 z adapterem M25(M) / M20(F)  
  i zaślepką M20  zaślepką M20
Czujnik  PT 100 2-żyłowy w powłoce ze stali  PT 100 2-żyłowy w powłoce ze stali
  nierdzewnej, długość 2 m nierdzewnej, z osłoną przeciwwiatrową

Metoda montażu  Wspornik montażowy SB-100 lub SB-101  Wspornik montażowy SB-100 lub SB-101 lub  
  montaż ścienny przy użyciu 4 otworów  lub montaż ścienny przy użyciu 4 otworów 
  montażowych o rozstawie 110 x 140 mm. montażowych o rozstawie 110 x 140 mm.

Specyfikacja zamówienia
Symbol produktu  RAYSTAT-EX-03  RAYSTAT-EX-04
Nr katalogowy, waga  333472-000 (3,0 kg)  462834-000 (3,1 kg)

Podłączenie bezpośrednie

160

90

160

3

110

140

160

140

110

52
5

90

160 110

0

160

90

160

3

110

140

160

140

110

52
5

90

160 110

0

*

230 V / 50 Hz
N

PE

L1

max.
16 A/C

1 2 3 126 98754

RAYSTAT-EX-03/04

Pt 100

NO C NC CNO

1 2 3 126 98754

RAYSTAT-EX-03/04

Pt 100

NO C NC CNO

N

PE

L1

max.
16 A/C

400 V / 50 Hz

L2
L3

*

**

***

***

NC

*

Sensor

Sensor

**
* Konfiguracja zabezpieczeń może się zmieniać  
 zależnie od lokalnych wymagań

** Mostki 1-8 i/lub 3-5 mogą być usunięte w celu  
 uzyskania styków bezpotencjałowych 

*** Zacisk 2 : przeznaczony dla napięcia 110 VAC
Przewód grzejny
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   T-M-20-S/+5+215C/EX  T-M-20-S/+70+350C/EX
Dane ogólne

Obszar zastosowań  Strefy zagrożone wybuchem: strefy 1 i 2 (gazowe) oraz strefy 21 i 22 (pyłowe) 
  Strefy niezagrożone wybuchem
Dopuszczenia  PTB 01 ATEX 1075    PTB 01 ATEX 1075
  II 2 G EEx ed IIC T6 II 2 G EEx ed IIC T6  
  II 2 D IP 65 T80°C             II 2 D IP 65 T80°C  

Specyfikacja produktu
Maks. napięcie zasilania   (nom) 400 VAC  400 VAC  
Zakres nastaw temp.  (sterownik) +5°C do +215°C  +70°C do +350°C  
  (ogranicznik) +40°C do +300°C                                +70°C do +350°C  
Rodzaj przełączania  Pojedynczy styk przełączny (SPDT) Pojedynczy styk przełączny (SPDT)
  >100.000 cykli przy I nom >100.000 cykli przy I nom
  >50.000 cykli przy 5 x I nom >50.000 cykli przy 5 x I nom  
Pojemność przełączania  Maks. 16 A przy 400 VAC, obciążenie rezyst, Maks. 16 A przy 400 VAC, obciążenie rezyst, 
Histereza (sterownik) <= 6 K  <= 6 K
 (ogranicznik) <= 4 K   <= 4 K   
Nastawy   Wewnątrz obudowy    Wewnątrz obudowy 
Zerowanie ogranicznika Wewnątrz obudowy, przy użyciu śrubokrętu  
Zaciski  4 mm2  4 mm2

Typ zacisków  Samozaciskowe  Samozaciskowe
Zakres temperatury otoczenia –30°C do +80°C   –30°C do +80°C 

T-M-20-S+x+y/EX

Termostat z powierzchniowym pomiarem  
temperatury zapewnia kontrolę temperatury 
oraz jej ograniczenie w strefach zagrożonych 
wybuchem. 
Ogranicznik zapewnia odcięcie zasilania od 
obwodu grzejnego w sytuacjach, gdy: nastą-
piło przekroczenie górnego progu zadanej  
temperatury, nie zadziałały funkcje kontrolne 
lub pojawiła się niebezpiecznie wysoka  
temperatura procesowa. Maksymalne napię-
cie znamionowe wynosi 400 VAC.  
 

Maksymalny prąd przełączania wynosi 16 
A dla niezależnego, jednobiegunowego 
przekaźnika EEx d przez mikroprzełącznik 
ze stykami beznapięciowymi. Przełączniki 
te są zamontowane w obudowie EExe 
wspólnie ze złączkami samozaciskowymi, 
zapewniającymi łatwy i szybki montaż. 
Przewody czujników wypełnione płynem, 
mają po 2 metry długości i wykonane są ze 
stali nierdzewnej, na końcu których znajduje 
się kapilara.

Termostat dostarczany jest razem z dławi-
kami EEx dla kabli zasilających, zaślepkami 
oraz innymi wpustami, które pozwalają na 
różnorodność podłączeń takich jak: pętle 
zasilające (łańcuchy połączeń) stosowane w 
celu optymalizacji kosztów, możliwość mon-
tażu dławików M20 i M25, które pozwolą na 
bezpośrednie podłączenie przewodów grzej-
nych, czy też wyjścia alarmowego.
Termostat z ogranicznikiem jest dostępny 
dla dwóch następujących zakresów  
temperatur: +5/+215°C i +70/+350°C.

 Termostat z powierzchniowym pomiarem 
temperatury i z ogranicznikiem Ex (Strefa 1 i 2)
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Wymiary (w mm)

T-M-20-S+x+y/EX

   T-M-20-S/+5+215C/EX  T-M-20-S/+70+350C/EX
Parametry wyjściowe

Przekaźnik sterownika  Styk przełączny  Styk przełączny   
Przekaźnik ogranicznika Styk przełączny z możliwością zewnętrznego alarmu 
  System detekcji przecieku kapilary  

Obudowa
Stopień ochrony  IP65   IP65   
Wymiary   220 x 120 x 90 mm   220 x 120 x 90 mm    
Materiał obudowy i pokrywy Poliester modyfikowany włóknem   Poliester modyfikowany włóknem  
  szklanym, kolor czarny  szklanym, kolor czarny
Mocowanie pokrywy   4 nierdzewne, niewypadające śruby   4 nierdzewne, niewypadające śruby  
Otwory  7 wejść:
  1 x  dławik M25 do kabla zasilającego (∅ 8-17 mm)
  1 x  dławik M25 z zaślepką (∅ 8-17 mm) do podłączenia pętli zasilania
  1 x  redukcja M25/M20 zawiera dławik M20 z zaślepką (∅ 5-13 mm), przeznaczone 
   do podłączenia przewodu grzejnego lub wyjścia alarmowego
  2 x  zaślepka M20: wyjście dla przewodu grzejnego (możliwość podłączenia 
   jednożyłowego elementu grzejnego)
  2 x  M20: czujniki kapilarne 

Czujniki temperatury
Typ  Kapilara wypełniona płynem, dł. 2 m  Kapilara wypełniona płynem, dł. 2 m  
Wymiary: (sterownik) ∅ 7 mm, długość czujnika 88 mm ∅ 7 mm, długość czujnika 88 mm
 (ogranicznik) ∅ 4,7 mm, długość czujnika 191 mm ∅ 4,7 mm, długość czujnika 191 mm
Materiał  Stal nierdzewna 1.4435  Stal nierdzewna 1.4435  
Temp. oddziaływania (sterownik) –30°C do +250°C                                –30°C do +380°C
 (ogranicznik) –30°C do +330°C                                –30°C do +380°C  
Minimalny promień gięcia  10 mm dla kapilary (nie dla czujnika)  10 mm dla kapilary (nie dla czujnika)  

Metoda montażu
Wspornik montażowy  SB-120 lub montaż naścienny przy zastosowaniu 4 otworów montażowych o 
  rozstawie 204 x 82 mm
Nr katalogowy  165886-000
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T-M-20-S+x+y/EX

Specyfikacja zamówienia
Opis:  Nr katalogowy:    Waga:
T-M-20-S/+5+215C/EX  576404-000  2 kg
T-M-20-S/+70+350C/EX  655212-000  2 kg
Objaśnienia opisu: T-M-20-S/+x+y/EX 
T = termostat
M = termostat mechaniczny
20 = termostat sterujący + ogranicznik
S = pomiar powierzchniowy
x = minimalna temperatura nastawy sterownika
y = maksymalna temperatura nastawy sterownika
Ex = strefa zagrożona wybuchem   

Schemat podłączeń

2A

Sygnał uszkodzenia  
ogranicznika
Zasilanie
Uwaga: styki 
nieruchome

Przewód grzejny

Wyjście 
zasilania

Ogranicznik Sterownik
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Termostat elektroniczny z powierzchniowym
pomiarem temperatury

AT-TS-13 i AT-TS-14 

Termostaty AT-TS zapewniają kontrolę  
temperatury w strefach niezagrożonych 
 wybuchem. Nastawa temperatury może 
być sprawdzana poprzez okno umieszczone 
w wieku obudowy. Diody LED sygnalizują, 
kiedy przewód grzejny jest zasilony lub 

doszło do uszkodzenia czujnika temperatury. 
(zwarcie lub przerwa w obwodzie czujnika). 
W komplecie znajduje się czujnik tempe-
ratury o długości 3 metrów, który można 
skrócić w przypadku pomiaru temperatury 

otoczenia. Możliwe jest bezpośrednie podłą-
czenie przewodu grzejnego. Zestawy przy-
łączeniowe muszą być zamawiane osobno. 
Termostat dostępny jest dla dwóch zakre-
sów temperatur. 

   AT-TS-13  AT-TS-14 
Dane techniczne

Obszar zastosowań           Strefa niezagrożona wybuchem,  Strefa niezagrożona wybuchem,  
  na zewnątrz  na zewnątrz
Napięcie zasilania  230 V +10% –15% 50/60 Hz 230 V +10% –15% 50/60 Hz
Maks. prąd przełączania 16 A, 250 VAC  16 A, 250 VAC
Maks. przekrój przewodu 2,5 mm2  2,5 mm2

Powtarzalność przełączania 0,6 do 1 K  0,6 do 1 K
Dokładność przełączania ± 1 K przy 5°C (punkt kalibracji) ± 2 K przy 60°C (punkt kalibracji)
Rodzaj przełącznika  SPST (normalnie otwarty)  SPST (normalnie otwarty)
Zakresy nastaw temperatury –5°C do +15°C  0°C do +120°C

Obudowa 
Nastawa temperatury  Wewnątrz obudowy  Wewnątrz obudowy
Temp. oddziaływania  –20°C do +50°C  –20°C do +50°C
Stopień ochrony  IP65 wg EN 60529  IP65 wg EN 60529
Wpusty kablowe  1 x dławik M20 do kabla zasilającego (∅ 8-13 mm) 1 x dławik M20 do kabla zasilającego (∅ 8-13 mm)
  1 x dławik M25 do przew. grzejnego (∅ 11-17 mm) 1 x dławik M25 do przew. grzejnego (∅ 11-17mm)
  1 x dławikM16 do czujnika  1 x dławik M16 do czujnika
Materiał  ABS  ABS
Mocowanie pokrywy  cztery śruby niklowane szybko odkręcalne cztery śruby niklowane szybko odkręcalne
Monta  SB-110 lub SB-111 lub montaż  SB-110 lub SB-111 lub montaż  
  powierzchniowy  powierzchniowy

Na rysunku pokazano AT-TS-13
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   AT-TS-13  AT-TS-14 
Czujniki temperatury

Typ  PTC KTY 83-110  PTC KTY 83-110
Długość przewodu czujnika 3 m  3 m
Średnica przewodu czujnika 5,5 mm  5,5 mm
Średnica osłony czujnika 6,5 mm  6,5 mm
Materiał czujnika   PVC  Silikonowa
Maks. temp. oddziaływania dla  80°C  160°C 
przew. czujnika 
  Kabel czujnika temperatury może zostać przedłużony do 100 m za pomocą przewodu  
  dwużyłowego o przekroju żył 1,5 mm2. Przewód czujnika powinien być ekranowany jeśli jest 
  układany w kanałach kablowych lub w pobliżu przewodów wysokiego napięcia. Ekran  
  przewodu przedłużającego musi być uziemiony tylko po stronie termostatu.

Parametry wyjściowe
Alarmy sygnalizowane przez diody LED Dioda zielona: przewód grzejny załączony Dioda zielona: przewód grzejny załączony 
  Dioda czerwona: uszkodzony czujnik Dioda czerwona: uszkodzony czujnik
  Dioda czerwona: zwarcie w obw. czujnika Dioda czerwona: zwarcie w obw. czujnika

Specyfikacja zamówienia
Symbol produktu  AT-TS-13  AT-TS-14  
Nr katalogowy (waga) 728129-000 (440 g)  648945-000 (440 g)

Accessories
Reduktor PA  Reduktor M25 (M) / M20 (F)  Reduktor M25 (M) / M20 (F) 
Nr katalogowy  184856-000  184856-000
Czujnik temperatury  HARD-69   HARD-69
(AT-TS-13 i AT-TS-14) (Maks. temperatura oddziaływania 160°C)
Nr katalogowy (waga) 133571-000 (180 g)  133571-000 (180 g)

Wymiary (w mm)
 

AT-TS-13 i AT-TS-14 

A Zielona dioda LED  Załączone zasilanie przewodu grzejnego
B Czerwona dioda LED Uszkodzony czujnik
C Czerwona dioda LED Zwarcie w obwodzie czujnika
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*  W zależności od lokalnych warunków, standardów lub przepisów może być wymagane zabezpieczenie elektryczne za pomocą   
 wyłącznika nadmiarowego dwu- lub cztero-biegunowego
** W zależności od zastosowania można użyć jedno- lub trój-biegunowych wyłączników nadmiarowych lub styczników
*** Opcjonalnie, bezpotencjałowy wyłącznik nadmiarowy do połączenia z BMS

Schemat podłączeń dla termostatów  AT-TS-13 i AT-TS-14 

AT-TS-13 i AT-TS-14 

1 2

4986

5
3

max.
C 16A

AT-TS-13/14 bezpośrednio

Samoregulujący przewód grzejny
Czujnik temperatury

Samoregulujący przewód grzejny

Czujnik temperatury

AT-TS-13/14 przez stycznik
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Dane techniczne 
Zastosowanie	 	 Powierzchniowy	pomiar	temperatury	
Obszar zastosowań  Sterfa niezagrożona wybuchem (w pomieszczeniu lub na zewnątrz).
  Pomiar w strefie zagrożonej wybuchem: strefy 1 i 2 możliwy przy wykorzystaniu czujnika
  MONI-PT-100-EXE (zamawiany oddzielnie)
Zakres temperatury otoczenia –40°C do +40°C
Napięcie zasilania (nominalnie) 230 V, +10% –10%, 50/60 Hz
Wewnętrzny pobór mocy ≤ 14 VA

Obudowa 
Stopień ochrony  IP65
Obudowa i pokrywa  Szara poliwęglanowa obudowa
  Przezroczysta pokrywa
Mocowanie pokrywy  4 niewypadające śruby 
Dławiki kablowe  2 x M25, 1 x M20, 1 x M16
  Bezpośrednie podłączenie dla przewodu grzejnego przy pomocy dławika M25
Zaślepki  1 x M20

RAYSTAT-CONTROL-10

Termostat RAYSTAT-CONTROL-10 z 	
powierzchniowym	pomiarem	temperatury	
został zaprojektowany w sposób przyjazny 
dla użytkownika zapewniając mu łatwe 	
pomiary i sterowanie pracą przewodów 	
grzejnych. Termostat posiada 25 A przekaź-
nik sterujący (może być również beznapię-
ciowy) oraz 2A beznapięciowy przekaźnik 
alarmowy SPDT.

Wszystkie parametry i informacje o 	
ewentualnych sytuacjach alarmowych są 	
pokazywane na cyfrowym wyświetlaczu. 
Ustawienia termostatu można programować 
w prosty sposób nawet bez podłączonego 
zasilania.
Termostat RAYSTAT-CONTROL-10 jest 	
dostarczany wraz z czujnikiem Pt100 i 3m, 	
silikonowym przewodem przedłużającym 

pozwalającym na swobodny montaż 	
urządzenia z dala od czujnika.
Dwa dławiki kablowe M25 pozwalają na 	
bezpośrednie podłączenie do urządzenia 
przewodu zasilającego i przewodu grzejne-
go. Urządzenie można zamontować na ruro-
ciągu przy użyciu wsporników montażowych 
SB-100 i SB-101.

Termostat o powierzchniowym pomiarze  
temperatury z przekaźnikiem alarmowym

RAYSTAT-CONTROL-10
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Wymiary (w mm)

RAYSTAT-CONTROL-10

Czujniki temperatury 
Typ  Pt100, 3-przewodowy zgodny z normą IEC klasa B
Maks. temperatura oddziaływania 200°C
Obszar zastosowań  Strefa niezagrożona wybuchem 
Przewód czujnika może zostać przedłużony przy pomocy ekranowanego przewodu 3 x 1,5 mm2 o rezystancji 20 Ω dla każdej żyły, 
maks. do 150 m. Pomiarów temperatury w strefach zagrożonych wybuchem (strefa 1 i 2) można dokonać przy użyciu czujnika 	
MONI-PT100-EXE.
Przewody czujników powinny być ekranowane, jeśli są układane w duktach kablowych lub w pobliżu kabli wysokiego napięcia. Ekran prze-
wodu powinien zostać uziemiony tylko po stronie sterownika.

Przekaźniki wyjściowe
Przekaźnik sterujący  Pojedynczy styk wyłącz/załącz, wartość znamionowa: 25 A przy 250 VAC 
Przekaźnik alarmowy  Pojedynczy styk przełączny, wartość znamionowa: 2 A przy 250 VAC, beznapięciowy

Parametry programowalne 
Nastawa temperatury  0°C do +150°C
Histereza  1K do 5K
Alarm niskiej temperatury –40°C do +148°C
Alarm wysokiej temperatury +2°C do +150°C lub wyłączony (OFF)
Zasilanie przewodu grzejnego podczas ON lub OFF (włączone lub wyłączone)
uszkodzenia czujnika temperatury 
Działanie beznapięciowe YES lub NO (TAK lub NIE)
Parametry mogą być ustawiane bez podłączonego zasilania (układ posiada wewnętrzny akumulator) i przechowywane w pamięci 	
nieulotnej.

Rozpoznawalne alarmy
Alarm czujnika  Zwarcie w obwodzie czujnika / czujnik odłączony
Niska temperatura   Wysoka temperatura / niska temperatura
Usterki zasilania   Niskie napięcie zasilania / Nieprawidłowe napięcie wyjściowe

Układ wyświetlacza
  A.  Wyświetlacz LED (wyświetla informację o parametrach i błędach)
  B.  Przyciski
   1.  Aktywacja akumulatora
   2.  Wybór parametru
   3.  Zwiększ wartość parametru
   4.  Zmniejsz wartość parametru

10888
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148
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Ø
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4.
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Schematy podłączeń 

RAYSTAT-CONTROL-10

Zaciski połączeniowe 
Zasilanie  3 zaciski od 0,75 mm2 do 4 mm2	
Podłączenie czujnika Pt100 4 zaciski od 0,75 mm2 do 2,5 mm2	
Podłączenie przekaźnika sterującego 3 zaciski od 0,75 mm2 do 4 mm2	
Podłączenie przekaźnika alarmowego 3 zaciski od 0,75 mm2 do 2,5 mm2	

Sposób montażu  Montaż naścienny przy pomocy 4 śrub M4 przy rozstawie otworów 148 x 108 mm
Wspornik montażowy  SB-100, SB-101 

Specyfikacja zamówienia 
Symbol produktu  RAYSTAT-CONTROL-10
Nr katalogowy (waga) 828810-000 (800 g)

Akcesoria
Reduktor PA  Reduktor-M25 (M) / M20 (F) 
Nr katalogowy  184856-000 

 

Normalny tryb pracy

Przewód grzejny Czujnik temperatury Pt100

Tryb pracy z wyjściem sterującym bezpotencjałowym. Usunąć zwory: W1 i W2

Przewód grzejny
Czujnik temperatury Pt100

* W zależności o lokalnych 
warunków, standardów lub 
przepisów może być 

 wymagane zabezpieczenie 
elektryczne za pomocą 
wyłącznika nadmiarowego

** W zależności od 
 zastosowania można użyć 

jedno- lub trójbiegunowych 
wyłączników nadmiarowych 
lub styczników

*** Opcjonalnie
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Dane techniczne 
Obszar zastosowań  Strefa niezagrożona wybuchem (na zewnątrz)
Zakres temperatury otoczenia –40°C do +40°C
Napięcie zasilania (nominalne) 230 V, +10% –10%, 50/60 Hz
Wewnętrzny pobór mocy ≤ 14 VA

Obudowa 
Stopień ochrony  IP65
Obudowa i pokrywa  Szara poliwęglanowa obudowa
  Przezroczysta pokrywa
Mocowanie pokrywy  4 niewypadające śruby
Dławiki kablowe  2 x M25, 1x M20, 1 x M16
  Bezpośrednie podłączenie dla przewodu grzejnego przy pomocy dławika M25
Zaślepki  1 x M20

RAYSTAT-EC0-10

RAYSTAT-ECO-10 został zaprojektowany w 
celu sterowania pracą przewodów grzejnych 	
używanych w systemach ochrony przed 	
zamarzaniem. Moc grzewcza ustalana jest w 
sposób ciągły na podstawie temperatury 	
otoczenia. Korzystając z opatentowanego 
algorytmu RAYSTAT-ECO-10 dokonuje 
pomiaru temperatury otoczenia i na tej pod-
stawie ustala właściwy cykl pracy podczas 
którego przewód grzejny będzie zasilany. 

Ponieważ temperatury otoczenia podczas 
zimy często spadają poniżej punktu 	
zamarzania, ale są wyższe od projektowej 
temperatury minimalnej otoczenia możliwe 
są znaczne oszczędności energii elektrycz-
nej. Parametry pracy są wyświetlane i mogą 
być łatwo modyfikowane. Sterownik posiada 
25A przekaźnik, który umożliwia bezpo-
średnie załączanie obwodu grzewczego. 
Obudowę można zainstalować na zewnątrz. 
Urządzenie zawiera czujnik temperatury oto-
czenia Pt100, który może być instalowany w 
strefach niezagrożonych wybuchem.

Sterownik RAYSTAT-ECO-10 został zapro-
jektowany tak, aby zapewnić bezawaryj-
ną pracę przez długi okres czasu. Poza 
wyświetlaczem kontroler zawiera przekaźnik 
alarmowy, który pozwala na zdalną kontrolę 
pracy systemu i sygnalizację takich uszko-
dzeń jak: zbyt niskie napięcie zasilania, 
uszkodzenie czujnika temperatury, czy też 
problem z obwodem wyjściowym.

Sterownik dla systemów ochrony przed  
zamarzaniem z pomiarem temperatury otoczenia
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Czujnik temperatury 
Typ  Pt 100, 3-przewodowy, zgodny z normą IEC, klasa B
Obszar zastosowań  Strefa niezagrożona wybuchem
Przewód czujnika może zostać przedłużony przy pomocy ekranowanego przewodu 3 x 1,5 mm2 o rezystancji 20 Ω dla każdej żyły, 
maks. do 150 m. Pomiarów temperatury w strefach zagrożonych wybuchem (strefa 1 i 2) można dokonać przy użyciu czujnika 	
MONI-PT100-EXE. Przewody czujników powinny być ekranowane, jeśli są układane w duktach kablowych lub w pobliżu kabli wysokiego 
napięcia. Ekran przewodu powinien zostać uziemiony tylko po stronie sterownika.	

Przekaźniki wyjściowe 
Przekaźnik sterujący  Pojedynczy styk wyłącz/załącz, wartość znamionowa: 25 A przy 250 VAC 
Przekaźnik alarmowy  Pojedynczy styk przełączny, wartość znamionowa: 2 A przy 250 VAC, beznapięciowy

Parametry programowalne
Nastawa temperatury utrzymania 0°C do +30°C (zasilanie przewodu grzejnego 0%)
Minimalna temp. otoczenia –30°C do 0°C (zasilanie przewodu grzejnego 100%)
Zasilanie przewodu grzejnego podczas ON (100%) lub OFF (włączone lub wyłączone)
uszkodzenia czujnika temperatury
Działanie beznapięciowe YES lub NO (TAK lub NIE)
Parametry mogą być ustawiane bez podłączonego zasilania (układ posiada wewnętrzny akumulator) i przechowywane w pamięci nieulot-
nej.

Oszczędność energii z algorytmem PASC (Proporcjonalne Sterowanie Względem Temperatury Otoczenia)  
  Cykl pracy (zasilanie przewodu grzejnego załączone ON) zależy od temperatury  
  otoczenia.  
  Na przykład: jeśli temperatura minimalna wynosi –15°C a nastawa temp. utrzymania  
  wynosi +5°

Rozpoznawalne alarmy
Alarm czujnika  Zwarcie w obwodzie czujnika / czujnik odłączony
Niska temperatura  Wysoka temperatura / niska temperatura
Usterki zasilania  Niskie napięcie zasilania / Nieprawidłowe napięcie wyjściowe

Układ wyświetlacza
  A.  Wyświetlacz LED (wyświetla informację o parametrach i błędach)
  B.  Przyciski
   1.  Aktywacja akumulatora
   2.  Wybór parametru
   3.  Zwiększanie wartości
   4.  Zmniejszanie wartości
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RAYSTAT-ECO-10
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Rezultat: Przy temp. otoczenia –5°C,
50% energii jest zaoszczędzone

Temp. 
otoczenia °C

Grzanie załączone 
w % (ON)

–15 100
–10 75

–5 50
0 25
5 0

Temp. 
min. 
otoczenia

Nastawa  
temp.

Temp. otoczenia
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Schematy połączeń 

RAYSTAT-ECO-10

Zaciski połączeniowe 
Zasilanie  3 zaciski od 0,75 mm2 do 4 mm2

Podłączenie czujnika Pt100 4 zaciski od 0,75 mm2 do 2,5 mm2

Podłączenie przekaźnika sterującego 3 zaciski od 0,75 mm2 do 4 mm2

Podłączenie przekaźnika alarmowego 3 zaciski od 0,75 mm2 do 2,5 mm2

Sposób montażu  Montaż naścienny przy pomocy 4 śrub M4 przy rozstawie otworów 148 x 108 mm
Wspornik montażowy  SB-100, SB-101 (SB-110 lub SB-111)

Specyfikacja zamówienia 
Symbol produktu  RAYSTAT-ECO-10 
Nr katalogowy (waga) 145232-000 (800 g) 

Akcesoria
Reduktor PA  Reduktor-M25 (M) / M20 (F) 
Nr katalogowy  184856-000

 

Normalny tryb pracy

Przewód grzejny Czujnik temperatury Pt100

Tryb pracy z wyjściem sterującym bezpotencjałowym. Usunąć zwory: W1 i W2 

Przewód grzejny
Czujnik temperatury Pt100

* W zależności o lokalnych 
warunków, standardów lub 
przepisów może być 

 wymagane zabezpieczenie 
elektryczne za pomocą 
wyłącznika nadmiarowego

** W zależności od 
 zastosowania można użyć 

jedno- lub trójbiegunowych 
wyłączników nadmiarowych 
lub styczników

*** Opcjonalnie
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   T-M-20-S/0+50C T-M-20-S/0+200C T-M-20-S/+50+300C
Dane ogólne

Obszar zastosowań  Strefa niezagrożona  Strefa niezagrożona  Strefa niezagrożona 
	 	 wybuchem			 wybuchem	 wybuchem

Specyfikacja produktu
Maks. napięcie zasilania (nominalnie) 230 VAC 230 VAC 230 VAC
Zakres nastaw temp.  (sterownik) 0°C do +50°C 0°C do +200°C +50 do +300°C
 (ogranicznik) +20 do +150°C +130 do +200°C +20 do +400°C
Rodzaj przełączania  Pojedynczy styk przełączny (SPDT)
  100.000 cykli przy 16A (sterownik)
  500 cykli przy 10A (ogranicznik)
Pojemność przełączania (sterownik) Maks. 16A przy 230 VAC Maks. 16A przy 230 VAC Maks. 16A przy 230 VAC
 (ogranicznik) Maks. 10A przy 230 VAC Maks. 10A przy 230 VAC Maks. 10A przy 230 VAC
Pojemność rozłączania (sterownik) 3700 VA 3700 VA 3700 VA
 (ogranicznik) 2300 VA 2300 VA 2300 VA
Histereza  2,5% zakresu temp. 2,5% zakresu temp. 2,5% zakresu temp.
Dokładność  ±0,5% nastawy w trzeciej górnej części zakresu temperatury (przy temp. otoczenia 22°C)
Regulacja  Wewnętrzne potencjometry, dostępne przez wieko obudowy
Zaciski  4 mm2 4 mm2 4 mm2

Zakres temperatury otoczenia –20 do +80°C –20 do +80°C –20 do +80°C

T-M-20-S/+x+y

Termostat	z	powierzchniowym	pomiarem		
temperatury wraz z ograniczeniem zapewnia 
kontrolę temperatury w strefach niezagro-
żonych wybuchem. Ogranicznik zapewnia 
odcięcie zasilania obwodu grzejnego w 	
sytuacjach gdy: nastąpiło przekroczenie 	
górnego progu zadanej temperatury, nie 
zadziałały funkcje kontrolne lub pojawiła się 

niebezpiecznie wysoka temperatura 	
procesowa. 	
Ustawienia temperatury dla sterownika i 	
ogranicznika mogą być korygowane bez 
potrzeby otwierania obudowy poprzez 	
odkręcane zaślepki znajdujące się w pokry-
wie urządzenia. 

Oba czujniki cieczowe wraz z kapilarą o 	
długości 2 metrów wykonane są ze stali 	
nierdzewnej i zabezpieczone przy obudowie 
elastyczną rurką. Istnieje możliwość bezpo-
średniego podłączenia przewodu grzejnego 
do termostatu. Termostat dostępny jest dla 
następujących 3 zakresów temperatury: 	
0-50°C; 0-200°C; 50-300°C.

Termostat z powierzchniowym pomiarem 
temperatury i ogranicznikiem

T
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Wymiary w mm

T-M-20-S/+x+y

   T-M-20-S/0+50C T-M-20-S/0+200C T-M-20-S/+50+300C
Parametry wyjściowe

Przekaźnik sterownika Pojedynczy styk przełączny (SPDT)
Przekaźnik ogranicznika Pojedynczy styk przełączny z możliwością zewnętrznego alarmu (SPDT)

Obudowa
Stopień ochrony   IP65 IP65 IP65
Wymiary  222 x 120 x 90 mm 222 x 120 x 90 mm 222 x 120 x 90 mm
Materiał obudowy i pokrywy Poliester, kolor szary Poliester, kolor szary Poliester, kolor szary
Mocowanie pokrywy 4 nierdzewne, niewypadające śruby
Dławiki kablowe  3 wejścia:
  1 x M25 reduktor M25 (M) / M20 (F) zawiera dławik M20 (∅ 8-13 mm) 
  2 x M20 (∅ 8–13 mm) 

Czujniki temperatury
Typ  Kapilara wypełniona płynem, długość 2 m
Wymiary:  Sterownik ∅:  8 mm 8 mm 8 mm 
 Długość czujnika: 166 mm 78 mm 56 mm
  Ogranicznik ∅:  6 mm 6 mm 6 mm
 Długość czujnika: 80 mm 78 mm 176 mm
Materiał   Stal nierdzewna V4A Stal nierdzewna V4A Stal nierdzewna V4A
Temp. oddziaływania:
 Sterownik  –40 do +60°C –20 do +230°C –20 do +345°C 
 Ogranicznik  –40 do +170°C –20 do +230°C –40 do +500°C
Minimalny promień gięcia 10 mm dla kapilary (czujnika nie można zginać) 

Sposób montażu
Wspornik montażowy SB-120 lub montaż powierzchniowy 

220

204 90

82 120
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T-M-20-S/+x+y

Specyfikacja zamówienia
Symbol produktu:  Nr katalogowy:  Waga:
T-M-20-S/0+50C  260448-000  525 g
T-M-20-S/0+200C  750502-000  525 g
T-M-20-S/+50+300C  608706-000  525 g
	
Objaśnienia opisu: T-M-20-S/+x+y  
T	=	termostat
M	=	termostat	mechaniczny
20 = termostat sterujący + ogranicznik
S = pomiar powierzchniowy
x = minimalna temperatura nastawy sterownika
y = maksymalna temperatura nastawy sterownika
			

	 	
Schemat podłączeń

1 2 3 4 5 6 7 8

Heating system

Controller LimiterMax 
C10 A

30 mA

T

4 2 2 4

L
N
PE

1 1

Sterownik Ogranicznik

Przewód grzejny
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  T-M-10-S/0+50C T-M-10-S/0+200C T-M-10-S/+50+300C
Dane ogólne

Obszar zastosowań Strefa niezagrożona   Strefa niezagrożona  Strefa niezagrożona 
	 wybuchem	 wybuchem	 wybuchem		

Specyfikacja produktu
Maks. napięcie zasilania  (nom) 230 VAC   230 VAC   230 VAC  
Zakres nastaw temp.  0°C do +50°C 0°C do +200°C +50°C do +300°C  
Rodzaj przełączania Pojedynczy styk  Pojedynczy styk  Pojedynczy styk 
 przełączny przełączny przełączny
 100.000 cykli przy 16 A   100.000 cykli przy 16 A   100.000 cykli przy 16 A  
Pojemność przełączania  Maks. 16 A  Maks. 16 A  Maks. 16 A
Histereza 2,5% zakresu temp.  2,5% zakresu temp. 2,5% zakresu temp.  
Dokładność  ±1,5% nastawy w trzeciej górnej części zakresu temperatury (przy temp. otoczenia 22°C)   
Regulacja  Wewnętrzne potencjometry, dostępne przez wieko obudowy 
Zaciski 4 mm2   4 mm2  4 mm2

Zakres temperatury otoczenia  –20°C do +80°C  –20°C do +80°C –20°C do +80°C  

Parametry wyjściowe
Przekaźnik kontrolny Pojedynczy styk przełączny Pojedynczy styk przełączny Pojedynczy styk przełączny

T-M-10-S/+x+y

Termostat	z	powierzchniowym	pomiarem		
temperatury zapewnia kontrolę temperatury 
w strefach niezagrożonych wybuchem. 
Ustawienia temperatury mogą być korygowa-
ne bez potrzeby otwierania obudowy poprzez 

odkręcaną zaślepkę znajdująca się w pokry-
wie urządzenia. 
Czujnik cieczowy wraz z kapilarą o długości 
2 metrów wykonany jest ze stali nierdzewnej 
i zabezpieczony przy obudowie elastyczną 
rurką. 

Istnieje możliwość bezpośredniego podłącze-
nia przewodu grzejnego do termostatu. 
Termostat jest dostępny dla następujących 	
3 zakresów temperatury: 0-50°C; 0-200°C; 	
50-300°C.

Termostat z powierzchniowym pomiarem  
temperatury
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  T-M-10-S/0+50C T-M-10-S/0+200C T-M-10-S/+50+300C
Obudowa

Stopień ochrony  IP65   IP65   IP65  
Wymiary   122 x 120 x 90 mm  122 x 120 x 90 mm  122 x 120 x 90 mm  
Materiał obudowy i pokrywy  Poliester, kolor szary Poliester, kolor szary Poliester, kolor szary  
Mocowanie pokrywy  4 nierdzewne, niewypadające śruby 
Dławiki kablowe 2 wejścia: 
 1 x M25 reduktor M25/M20 zawiera dławik M20 (∅ 8-13 mm) 
 1 x M20 (∅ 8-13 mm)  

Czujnik temperatury
Typ Kapilara wypełniona płynem, długość 2 m  
Wymiary	 ∅: 8 mm  8 mm  8 mm
 Długość czujnika: 166 mm  78 mm  56 mm 
Materiał Stal nierdzewna V4A
Temp. oddziaływania –40°C do +60°C –20°C do +230°C –20°C do +345°C  
Minimalny promień gięcia 10 mm dla kapilary (czujnika nie można zginać)  

Sposób montażu
Wspornik montażowy SB-110 lub SB-111  SB-110 lub SB-111 SB-110 lub SB-111
 lub montaż powierzchniowy lub montaż powierzchniowy lub montaż powierzchniowy

Wymiary (w mm)

T-M-10-S/+x+y

122

106 90

82 120
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T-M-10-S/+x+y

Specyfikacja zamówienia
Symbol produktu:   Nr katalogowy:    Waga:
T-M-10-S/0+50C  105336-000     1 kg
T-M-10-S/0+200C     337388-000  1 kg
T-M-10-S/+50+300C  607672-000     1 kg  

Objaśnienia opisu: T-M-10-S/+x+y
T	=	termostat			
M	=	termostat	mechaniczny	
10 = termostat sterujący 
S = pomiar powierzchniowy  
x = minimalna temperatura nastawy sterownika   
y = maksymalna temperatura nastawy sterownika        

	

Schemat podłączeń

Przewód grzejny
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Informacje ogólne
Zastosowanie  Strefy niezagrożone wybuchem (wnętrzowy, montaż panelowy)
Napięcie zasilania   110 do 240 Vac, +10%/-15%, 50/60 Hz
Pobór mocy   6 VA
Przyłącze elektryczne  Zaciski śrubowe (1,5 mm2)
Pamięć   Nieulotna (niewrażliwa na przerwy w zasilaniu) 
Wyświetlacz   2 wyświetlacze temperatury: aktualna wartość mierzona (kolor czerwony), 
  wartość ustawiona (kolor zielony);
  4-przyciskowa klawiatura do konfiguracji 
  Diody kontrolne (LED)

Obudowa 
Stopień ochrony  Przedni panel: IP65, tył obudowy: IP20
Temperatura otoczenia  0°C do +55°C  
Temperatura przechowywania  –40°C do +70°C
Wilgotność względna  75%, bez kondensacji
Materiał obudowy   ABS

TCONTROL-CONT-02

Mikroprocesorowy regulator DigiTrace 
TCONTROL-CONT-02 służy do precyzyjnej 	
regulacji temperatury oraz kontroli 	
pojedynczych obwodów grzewczych. 	
Regulator przeznaczony jest do montażu 	
panelowego i posiada dwa 4 cyfrowe, 7 	
segmentowe wyświetlacze: górny, pokazu-
jący aktualną temperaturę (kolor czerwony) 
oraz dolny, na którym wyświetlana jest jej 
nastawa (kolor zielony).
Aby uprościć konfigurację sterownika, pod-
czas programowania na wyświetlaczach 

pojawiają się parametry i ich wartości. 
Wszystkie nastawy dokonywane są przy 
pomocy 4 przycisków znajdujących się na 
przednim panelu. 
Regulator jest fabrycznie skonfigurowany do 
pracy w trybie ON/OFF, odpowiednim dla 
większości aplikacji grzewczych. Inne typy 
algorytmów sterujących takie jak: kontrola 
proporcjonalna (P) i PID mogą być zmienio-
ne w prosty sposób. W momencie dostawy 	
urządzenie ma skonfigurowane jedno wej-
ście: czujnik Pt100 (3 żyły) oraz trzy wyjścia 	

przekaźnikowe, z których jedno jest używa-
ne do sterowania, a pozostałe jako wyjścia 	
alarmowe. Przekaźniki półprzewodnikowe 
mogą być sterowane poprzez jedno z wyjść 
logicznych. Czujnik PT100 i przewód 	
podłączeniowy są monitorowane na wypa-
dek zwarcia lub przerwy. W przypadku 
uszkodzenia czujnika stan zasilania przewo-
du grzejnego może zostać ustalony przez 
użytkownika jako włączony lub wyłączony 
(ON lub OFF).

Regulator elektroniczny dla jednego obwodu
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Mocowania i wymiary

TCONTROL-CONT-02

Wejścia i wyjścia 
Wejścia  Pt 100, Pt 1000, 0/4...20 mA, 0/2...10 V, typowe termoelementy
Wyjścia   3 mechaniczne, kontakt jednobiegowy, 3 A przy 250 Vac, żywotność >5 x 105 cykli.
  Przekaźniki są domyślnie skonfigurowane w następujący sposób: (K1) przekaźnik sterujący,  
  (K2) alarm niskiej temperatury, (K3) alarm wysokiej temperatury.

Alarmy  Wysoki, niski, pasmowy, przerwa/zwarcie w obwodzie czujnika

Parametry konfiguracyjne i nastawy fabryczne
Parametr  Nastawa fabryczna
Rodzaj sterowania  On/Off (możliwość wyboru regulacji PID z auto-tuningiem)
Nastawa temperatury  5°C (zakres –199.9°C do 999.9°C)
Histereza  2°C (zakres 0°C do 999.9°C)
Pasmo alarmowe  ±3°C (zakres –199.9°C do 999.9°C)
Wejście  PT100, 3-przewodowe (możliwość wyboru wejścia; patrz wyżej)
Format wyświetlacza  XXXX (możliwość wyboru: XXX.X, XX.XX)

Kompatybilność elektromagnetyczna Zgodność z normą EN 50 082-2 (przemysł ciężki) i z normą EN 50 081-1 	
(EMC)  (przemysł lekki)

Montaż  Montaż panelowy (do zabudowy)

Dobór akcesoriów
Dobór właściwych akcesoriów w zależności od rodzaju zastosowania regulatora. Dodatkowe informacje dotyczące akcesoriów można 	
znaleźć w niniejszym podręczniku w dziale "Akcesoria".
Czujniki wejściowe  Strefa niezagrożona wybuchem Strefa zagrożona wybuchem
Pt 100, 3-przewodowy  • MONI-PT100-NH  • MONI-PT100-EXE (Uwaga 2)
(Uwaga 1)  • JB-SB-26  • JB-SB-26
Pt 100 z przetwornikiem 4..20 mA (EEx i) • TCONTROL-CONT-02 • TCONTROL-CONT-02 (Uwaga 4)
(Uwaga 3)  • MONI-RMC-PS24  • TCONTROL-ISOL-01 (Uwaga 4)
  • MONI-PT100-4/20MA   • MONI-RMC-PS24 (Uwaga 4)
  • JB-SB-26  • MONI-PT100-4/20MA     
    • JB-SB-26
Uwaga 1: Przewód czujnika może zostać wydłużony przy użyciu 3-żyłowego, ekranowanego przewodu o maksymalnej rezystancji 	
 pojedynczej żyły 20 Ohm. Przy zastosowaniu przewodu 1,5 mm2 długość ta wynosi maks. 150 m.
 Jeżeli przewody czujników układane są w duktach kablowych lub w pobliżu linii wysokiego napięcia to przewody przedłużające  
 powinny być ekranowane. 
 Ekran przewodu powinien zostać uziemiony tylko po stronie sterownika. 
Uwaga 2: Czujnik temperatury MONI-PT100-EXE można podłączyć bezpośrednio do regulatora TCONTROL-CONT-02. Nie ma potrzeby  
 stosowania ograniczników prądu takich jak bariery zenera lub separatory.
Uwaga 3:  Szczegóły dotyczące podłączeń TCONTROL-ISOL-01 znajdują się w dziale "Akcesoria".i
Uwaga 4:  Montaż w strefie niezagrożonej wybuchem.

44,5

100

115,5

51 48

48

44,5

wymiary	w	mm
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Specyfikacja zamówienia Opis elementu  Nr katalogowy Waga
Regulator temperatury TCONTROL-CONT-02 330714-000 0,4 kg 
Separator TCONTROL-ISOL-01 670021-000 0,1 kg
Zasilacz 24 Vdc  MONI-RMC-PS24  972049-000 0,7 kg
Czujniki temperatury
 Pt 100 (strefa niezagrożona wybuchem) MONI-PT100-NH 140910-000 0,2 kg 
 Pt 100 (strefa zagrożona wybuchem EEx e) MONI-PT100-EXE 967094-000 0,6 kg
 Pt 100 z przetwornikiem 4-20mA (EEx i) MONI-PT100-4/20MA 704058-000 0,6 kg
 Pt 100 czujnik dla strefy zagrożonej Moni-PT100-EXE-SENSOR 529022-000 0,2 kg  
 bez skrzynki przyłączeniowej
Uchwyt montażowy czujnika temp. JB-SB-26 338265-000 0,2 kg

TCONTROL-CONT-02

TCONTROL-
CONT-02

939490113

111

112

81

83

80

342 343 341

242

243

142

143

N

L1

2 A

PE

N

L3

L2

L1

* *

*1 A t

Warto∂ç wej∂ciowa
procesu

Zasilanie
AC 110-240V

Wyj∂cie
kontrolne (K1)

Wyj∂cie
alarmowe
(K2)

Opcjonalnie

A4

A5

*   W zależności od lokalnych warun-
ków, standardów lub przepisów 
może być wymagane zastosowanie 
wyłącznika nadmiarowego dwu- lub 
cztero- polowego.

**  W zależności od zastosowania 
można użyć jedno- lub trój- polo-
wych wyłączników nadmiarowych 
lub styczników.

Schemat podłączeń

Szczegóły podłączeń

Przewód grzejny

Alarm 
niskiej 
temp.

Alarm 
wysokiej 

temp.
Czujnik PT100

Wejście lub wyjście logiczne
(definiowane przez użytkownika)
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Dane ogólne
Zastosowanie  Do stosowania we wszystkich aplikacjach wymagających dokładnej kontroli temperatury z  
  powierzchniowym pomiarem temperatury lub pomiarem temperatury otoczenia
Obszar zastosowań  Do montażu na szynie DIN w rozdzielnicach lub obudowach zamontowanych w strefach  
  niezagrożonych wybuchem. Pomiar temperatury jest możliwy w strefie 1 zagrożenia   
  wybuchem, gdy termostat jest połączony z czujnikami MONI-PT100-EXE lub 	
  MONI-PT100-EXE-SENSOR (dostępnymi oddzielnie).
Zakres mierzonych temperatur –200°C do +500°C (dokładność 0,1%)
Zewnętrzna temperatura pracy 0°C do +55°C
Temperatura przechowywania –40°C do +70°C
Warunki klimatyczne  ≤75% wilgotności względnej, bez kondensacji
Wskaźnik LED  Dioda LED na panelu czołowym zapala się przy zasileniu wyjścia przekaźnikowego.

Obudowa
Stopień ochrony  IP 20 według EN 60529
Materiał  Poliwęglan
Montaż  Na szynie DIN 35 x 7,5 mm
Pozycja montażu  Dowolna
Klasa palności  UL 94 VO

TCON-CSD/20

TCON-CSD/20 jest kompaktowym, cyfrowym 
termostatem do podstawowego sterowania 
temperaturą w trybie WŁĄCZ/WYŁĄCZ.
Temperatura mierzona jest przy pomocy 	
czujnika i wyświetlana na ekranie LCD. 	
Aktualny stan przekaźnika wyjściowego jest 	
sygnalizowany poprzez diodę LED. 

Urządzenie to jest zarządzane i obsługiwa-
ne poprzez trzy przyciski znajdujące się na 
panelu czołowym.
Dzięki kompaktowej budowie i solidnej 	
konstrukcji TCON-CSD/20 pozwala na łatwy 
i niewymagający dużej ilości miejsca mon-
taż. 

Szczególne właściwości:
• Zwłoka czasowa przy aktywacji 	
 termostatu po załączeniu zasilania 	
 (może być stosowana w celu uniknięcia  
 obciążeń szczytowych przy rozruchu)
• Nastawy parametrów mogą być 	
 zabezpieczone kodem.
• Regulowana histereza
• Wejścia pomiarowe czujników są ciągle  
 monitorowane pod kątem zwarcia lub  
 przerwy.

Elektroniczny termostat z wyświetlaczem do  
montażu na szynie DIN
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34,5

93,5 90 45

22,5

22,5

51,5

61,6

TCON-CSD/20

Zasilanie
AC 230V +10/–15%

Wymiary  (w mm)    Schemat podłączenia

Wyjście pomiarowe 
Pt100

Wyjście przekaźnikowe
Styki przełączne
10 A / 250 VAC

Dane elektryczne
Zasilanie i własny pobór mocy 230 V, +10/-15%, 48-63 Hz	
  < 1 VA
Zaciski przyłączeniowe Zaciski skręcane, maks. 2,5 mm2

Wyjście przekaźnikowe 10 A, pojedynczy styk przełączny (SPDT)
Żywotność  Minimalny czas to 150k operacji przy 10 A / 230 V 50 Hz, obciążenie rezystancyjne 

Czujnik temperatury  Pt-100, Pt-1000 lub KTY2X-6 dwuprzewodowe. 
  Rozwarcie lub zwarcie w obwodzie czujnika będzie automatycznie wykrywane i spowoduje w  
  zależności od nastaw użytkownika permanentne załączenie lub wyłączenie wyjścia 	
  przekaźnika. Przy stosowaniu dwużyłowych czujników temperatury, odczyt temperatury  
  będzie obarczony błędem 1°C na 0,39 Ohm rezystancji przewodu połączeniowego. W celu  
  zwiększenia dokładności odczytu temperatury, termostaty TCON-CSD/20 są wyposażone w  
  opcje kompensacji rezystancji dodanego przewodu. Szczegóły znajdują się w instrukcji 	
  montażu.	
  Jeżeli przewody czujników układane są w duktach kablowych lub w pobliżu linii wysokiego 	
  napięcia to przewody przedłużające powinny być ekranowane.
Dokładność przełączania ±2% zakresu
Histereza  Regulowana od 0,25% do 5% (fabrycznie nastawa minimalna)
Korekcja punktu zerowego Umożliwia synchronizację dokładności czujnika z punktem nastawy termostatu (offset) 

Kompatybilność elektromagnetyczna Wg EN 61326 Emisyjność klasa B, odporność dla wymagań przemysłowych.

Bezpieczeństwo elektryczne Wg EN 61010, Część 1, napięcie przetężeniowe kategoria III, stopień zanieczyszczenia 2

Zabezpieczenie danych EEPROM (urządzenie nie traci nastaw po odłączeniu zasilania)

Specyfikacja zamówienia
Nr katalogowy i waga  1244-001133 (0,11 kg)
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HTC-915-CONT 

Przegląd właściwości
System DigiTrace HTC-915 jest kompak-
towym, w pełni wyposażonym, opartym na 
układzie mikroprocesorowym, sterownikiem 
dla pojedynczego obwodu grzewczego. 
Sterownik HTC-915-CONT zapewnia ste-
rowanie i kontrolę elektrycznych obwodów 
grzewczych zarówno w systemach ochrony 
przed zamarzaniem jak i utrzymania tempera-
tury. Może on być ustawiony tak, aby kontro-
lował i informował o alarmach stanu wysokiej 
i niskiej temperatury, wysokiego i niskiego 
natężenia prądu, poziomu  prądu doziemne-
go i napięciu. Sterownik DigiTrace HTC-915-
CONT jest wyposażony w dwa wyjścia: jedno 
do sterowania cewką zewnętrznego stycznika 
i drugie do sterowania pracą przekaźnika pół-
przewodnikowego (SSR). Urządzenie wypo-
sażone jest w możliwość zdalnego sterowa-
nia i konfiguracji przy użyciu oprogramowania 
DigiTrace Supervisor.

Sterowanie
DigiTrace HTC-915-CONT mierzy temperatu-
rę poprzez 3-przewodowy, platynowy czujnik 
PT100 podłączony bezpośrednio do sterow-
nika. W przypadku, gdy zastosowany jest 
czujnik w wykonaniu Ex (taki jak 	
MONI-PT100-EXE) sterownik może mierzyć 
temperaturę w strefach zagrożonych wybu-
chem. Przerwa, zwarcie lub przekroczenie 
zakresu rezystancji czujnika PT100 jest 
wykrywane automatycznie. Jeśli pojawi się 
uszkodzenie czujnika PT100 wyjście steru-
jące rozewrze się i zostanie wygenerowany 
alarm. Sterowanie może odbywać się wzglę-
dem temperatury ogrzewanej powierzchni, 	
otoczenia, proporcjonalnie względem 	

temperatury otoczenia (algorytm PASC) i w 	
trybie ograniczenia mocy.

Kontrola
Podczas pracy urządzenie mierzy wiele 	
parametrów takich, jak: temperatura, napię-
cie, moc, cykle stycznika, ilość godzin pracy, 	
rezystancję obciążenia, prąd obciążenia i 
prąd doziemny. Aby zapewnić integralność 
systemu, system może być zaprogramowany 
tak, aby okresowo sprawdzał stan przewodu 
grzejnego i alarmował obsługę o ewentu-
alnych uszkodzeniach układu grzewczego. 
Bezpotencjałowy przekaźnik alarmowy 	
zapewnia przesyłanie informacji do systemu 
zarządzania (DCS) lub sygnalizatora alarmu.

Alarm prądu doziemnego
Opcjonalnie kontroler HTC-915-CONT może 
zostać zaprogramowany tak, aby mierzyć 
prąd upływu. Opcja ta pozwala na wcześniej-
sze ostrzeżenie użytkownika zanim zadziała 	
wyłącznik różnicowo-prądowy. Poziom 	
wywołania alarmu może zostać ustawiony 
przez użytkownika systemu dla dowolnej 	
wartości prądu z zakresu od 10 do 250 mA. 
Alarm prądu doziemnego pozwala na 	
zaplanowanie wcześniejszej konserwacji 	
systemu zanim zadziałają urządzenia 	
zabezpieczające instalację elektryczną i 	
spowodują wyłączenie z ruchu ważnego 	
rurociągu. Funkcja ta może służyć jedynie do 
generowania ostrzeżeń i nie może zastąpić 
wyłącznika różnicowo-prądowego, którego 	
stosowanie jest konieczne w większości 	
aplikacji.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem
W celu zapewnienia właściwej klasy 	
temperaturowej T wewnątrz stref zagrożo-

nych wybuchem sterownik HTC-915-CONT 
może zostać wyposażony w ogranicznik 
temperatury HTC-915-LIM. HTC-915-LIM jest 
kompaktowym, opartym na układzie mikro-
procesorowym ogranicznikiem temperatury 
zabezpieczającym przed przegrzaniem prze-
wody grzejne. (Pełne informacje o ogranicz-
niku HTC-915-LIM znajdują się w instrukcji 
montażu i karcie 	
katalogowej.)

Montaż
Sterownik DigiTrace HTC-915-CONT jest 	
dostarczany w wersji gotowej do montażu, a 
plastikowa obudowa jest przeznaczona do 
montażu na szynie DIN wewnątrz pomiesz-
czeń. HTC-915-CONT wyposażony jest w 
panel sterowania zawierający wyświetlacz 
LED i klawisze funkcyjne, które umożliwiają 
łatwą konfigurację i eksploatację – nie ma 
potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń. 
Warunki alarmów i nastawy programowe są 
łatwe do interpretacji dzięki pełno-tekstowe-
mu wyświetlaczowi. Nastawy są przechowy-
wane w pamięci nieulotnej, co zapobiega ich 
utracie w razie przerwy w zasilaniu.

Komunikacja
Wiele sterowników DigiTrace 	
HTC-915-CONT może być połączonych w 
sieć wspólnie z komputerem PC z systemem 
Windows oraz oprogramowaniem DigiTrace 
Supervisor przeznaczonym do centralnego 	
programowania, przeglądania stanu pracy 
i odczytywania alarmów ze sterowników. 
Sterownik HTC-915-CONT obsługuje proto-
kół MODBUS i zawiera interfejs komunikacyj-
ny RS-485.

System sterowania ogrzewaniem elektrycznym

Rx

DigiTrace
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Zastosowania
Typ  Sterownik elektroniczny z powierzchniowym pomiarem temperatury / pomiarem 
	 	 temperatury	otoczenia
Obszar zastosowań  Strefa niezagrożona wybuchem, wewnątrz pomieszczeń, montaż panelowy
Dopuszczenia  Znak CE

Specyfikacja produktu
Zakres mierzonych temperatur –60°C do 570°C z krokiem co 1K
Algorytmy sterowania  EMR: Pomiar powierzchniowy temp. (wł./wył.), proporcjonalny wzgl. temp. otoczenia
  SSR: Pomiar powierzchniowy temp. (wł./wył.), proporcjonalny, proporcjonalny wzgl. temp.   
  otoczenia, ograniczenie mocy, miękki start
Dokładność przełączania 1 K

Właściwości elektryczne
Zaciski przyłączeniowe Zaciski śrubowe, skręcane do podłączenia żył jedno i wielodrutowych o przekrojach od 	
  0,5 do 2,5 mm2	(24 do 12 Awg)
Napięcie zasilające  100 do 250 Vac nominalnie, ±10%, 50/60 Hz, 0,15 A do 0,06 A
Pobór mocy  Maks. 20 VA z podłączonym ogranicznikiem
Wyjście sterujące
 Wyjście sterujące stycznikiem (EMR) Przekaźnik elektromechaniczny 250 V / 3 A 50/60 Hz
 Wyjście sterujące przekaźnikiem (SSR) Przekaźnik półprzewodnikowy 12 Vdc, 75 mA maks. do sterowania pracą 	
   przekaźników SSR normalnie otwartych. W zależności od zastosowań mogą być stosowane,  
   jedno, dwu lub trójfazowe elementy łączące. (Przekaźniki SSR nie są dołączone do 	
   sterownika)
Pojemność łączenia  Zależna od zastosowanych elementów łączących (włączniki są elementami zewnętrznymi)
Alarmowe wyjście przekaźnikowe Przekaźnik 250V / 3A 50/60 Hz. Wyjście jest programowane przez użytkownika tak, aby  
  otwierało się lub zamykało przy wystąpieniu alarmu.
Wyjście zasilające  12 Vdc, maks. 200 mA

Czujnik temperatury
Typ  PT100 platynowy 100 Ω, 3-przewodowy, a = 0,00385 Ω/°C. Przewód czujnika może zostać  
  przedłużony przy pomocy przewodu 3-żyłowego, ekranowanego o maksymalnej rezystancji  
  20 Ω na żyłę.
Ilość  2 wejścia RTD

Komunikacja   
Protokoły  Modbus RTU lub ASCII
Topologia  Wielopunktowa / łańcuchowa
Kabel  Pojedyncza, ekranowana skrętka, 0,5 mm2 (24 Awg) lub większy
Długość  Typowo 2,7 km maks. przy 9600 Bd
Ilość  Do 32 urządzeń
Adresy  Programowalne

Programowanie i nastawy
Sposób programowania Poprzez przyciski sterownika lub interfejs RS485
Jednostki miary  °C lub °F
Wyświetlacz cyfrowy  Aktualna temperatura, nastawiona temperatura, prąd obwodu grzewczego, obciążenie,  
  napięcie, rezystancja, poziom prądu doziemnego, stan alarmu, parametry programowalne.
Wskaźniki LED  Dla: trybu pracy wyświetlacza, załączonego ogrzewania, warunków alarmu, 
  odbiór / transmisja danych
Pamięć  Nieulotna, przechowuje wszystkie nastawy przy wyłączonym zasilaniu
Przechowywane parametry (mierzone) Minimalna i maksymalna temperatura procesu.
  Maksymalny prąd doziemny, maks. prąd obwodu grzejnego. Całkowity pobór energii. 
  Licznik cykli pracy stycznika. Licznik czasu pracy.
Alarmy  Niska/wysoka temperatura, niski/wysoki prąd, niskie/wysokie napięcie, niska/wysoka
  rezystancja, alarm prądu doziemnego, uszkodzenie czujnika temperatury, utrata 
  zaprogramowanych nastaw, uszkodzenie włącznika.
Pozostałe nastawy  Wielojęzyczny interfejs, zabezpieczenie hasłem.

HTC-915-CONT
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HTC-915-CONT

Kontrola parametrów    
Temperatura  Niska/wysoka, zakres alarmu –60°C do +570°C lub wyłączony
Prąd doziemny   Alarm/wyłączenie samoczynne, zakres 10 mA do 250 mA lub wyłączony
(poprzez zewn. przekładnik, opcja)
Prąd obciążenia  Niski/wysoki, zakres alarmu od 0,3 A do 100 A lub wyłączony	
(poprzez zewn. przekładnik, opcja) (może być dostosowany do prądu obwodu grzewczego)
Napięcie  Niskie/wysokie, zakres alarmu 10 V do 330 V lub wyłączony
Rezystancja  Niska, zakres 1 do 100% odchylenia (może być dostosowana do prądu obwodu grzewczego)
  Wysoka, zakres 1 do 250% odchylenia
Moc  Zakres 3 W do 33 kW
Cykl automatyczny  Test diagnostyczny urządzenia w przedziałach od 1 do 240 minut i od 1 do 240 godzin

Obudowa 
Zakres pracy dla temp. otoczenia –40°C do +50°C
Zakres temp. przy składowaniu urządzenia –40°C do +85°C
Względna wilgotność  0% do 90% bez kondensacji
Stopień ochrony  Obudowa: IP40, Zaciski: IP20
Materiał  ASA-PC, kolor zielony
Klasa palności  V0 (UL94)
Sposób montażu  Panelowy na szynie DIN 35 mm

Wymiary obudowy

75

90 105

SHIFT TEST BACK ENTER

MONITORALARM CONFIG ALARM

OUTPUT

DigiTrace 915 SERIES HEAT-TRACING CONTROLLER

Tx

Rx
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915 SERIES 
LIMITER 

POWER 

ALARM 

HEA TE R 
CURRENT 

Tx /R x 

RESE T TRIP 

14 13 12 11 10 9 

SHIF T TEST BACK ENTER 

MONI TO R ALARM CONFI G ALAR M 

OUTPU T 

915 SERIES HEA T -TRACING CONTROLLER 

Tx 

Rx 

PE 
N 
L 

1   2   3   4   5   6    7   8 9  10 11 12 13 14 15 16   

30 29 28 27 26 25 24 23  22    21    20    19    18    17   

1   2   3   4   5   6    7   8 

PE 
N 
L 

Specyfikacja zamówienia
Sterownik    
 Symbol produktu HTC-915-CONT
 Nr katalogowy (waga) 8550-000002 (400 g)
Ogranicznik  
 Symbol produktu HTC-915-LIM  
 Nr katalogowy (waga) 8550-000001 (200 g)
Przekładnik prądowy  HTC-915/CT  1244-000276
(do pomiaru prądu obciążenia)
Przekładnik prądowy  HTC-915/ELCT  1244-000277
(do pomiaru prądu doziemnego)
Czujnik temp. dla strefy 1 Ex MONI-PT100-EXE  967094-000
Czujnik temp. dla stref niezagrożonych MONI-PT100-NH  140910-000
Przewód komunikacyjny RS485 MONI-RS485-WIRE  549097-000
Przekaźniki półprzewodnikowe
	 20 A 230 VAC jednofazowy DT-SSR-1-23-20  1244-001468 
 50 A 480 VAC jednofazowy DT-SSR-1-48-50  1244-001467

HTC-915-CONT

Schemat podłączeń 

Opis zacisków sterownika
1.  Czujnik temp. 1 źródło
2.  Czujnik temp. 1 odczyt
3.  Czujnik temp. 1 przewód wspólny
4.  Ekran
5.  Czujnik temp. 2 źródło
6.  Czujnik temp. 2 odczyt
7.  Czujnik temp. 2 przewód wspólny
8.  Wejście zewn. +
9.  Wejście zewn. –
10. Komunikacja (RS-485 +)
 Wstrzymanie / przeciążenie
11. Komunikacja (RS-485 - )
 Wstrzymanie / przeciążenie
12. Ekran
13. Cyfrowy przewód wspólny 
 (do ogranicznika 1)
14. Wyjście +12 Vdc (do ogranicznika 2)
15. Dane TX (do ogranicznika 3)
16. Dane RX (z ogranicznika 4)
17. Zasilanie (L1)
18. Zasilanie (L2/przewód neutralny)
19. Wyjście sterujące stycznika
20. Wyjście sterujące stycznika
21. Wyjście alarmowe przekaźnika
22. Wyjście alarmowe przekaźnika
23. PE
24. Wyjście sterujące SSR +
25. Wyjście sterujące SSR –
26. Wejście przekładnika dla prądu 
 obciążenia
27. Wejście przekładnika dla prądu 
 obciążenia
28. Ekran
29. Wejście przekładnika dla prądu 
 doziemnego
30. Wejście przekładnika dla prądu 
 obciążenia 

Ogranicznik jest opcjonalny i 
nie wchodzi w skład zestawu

Do sterownikaDo ogranicznika+  –
Opcja
RS-485
do komunikacjiCzujnik

temp. 2
(opcja)

Czujnik	
temp. 1

Przewód grzejny

Do zewnętrznego 
alarmu / DCS lub 
PLC, wejście
maks. 3A 250V

Do zewnętrznego 
alarmu / DCS lub PLC, 	
wejście maks. 3A 250V

Wejście 	
zewnętrzne

Do ogranicznika
13/14

Wejście
przekładnika
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HTC-915-LIM

Przegląd właściwości
DigiTrace HTC-915-LIM jest kompaktowym, 
opartym na układzie mikroprocesorowym 
ogranicznikiem temperatury, który zapewnia 
ochronę przed przekroczeniem dopuszczal-
nej temperatury. HTC-915-LIM posiada dwa 
wyjścia przekaźnikowe, jedno normalnie 
zamknięte dla przekaźnika ogranicznika 
(otwierane w przypadku zbyt wysokiej tempe-
ratury) i jedno dla przekaźnika alarmowego. 
HTC-915-LIM jest dostępny w dwóch wer-
sjach: pierwsza, podstawowa, przeznaczona 
jest do współpracy ze sterownikiem 	
HTC-915-CONT. Temperatura zadziałania 
ogranicznika i poziom alarmu mogą zostać 
zaprogramowane poprzez panel przedni 	
sterownika HTC-915-CONT. Ogranicznik 
może zostać nastawiony na dowolną tempe-
raturę z zakresu od 20°C do 450°C z krokiem 
1K. Druga wersja HTC-915-LIM ma fabrycz-
nie zaprogramowaną temperaturę zadziała-
nia. Ograniczniki HTC-915-LIM są dostępne 
z nastawami dla klas temperaturowych od 	
T1 do T5 zgodnie z tabelą na następnej 	
stronie (*).

Zasada działania
DigiTrace HTC-915-LIM mierzy temperaturę 
poprzez 3-przewodowy czujnik PT100 	
podłączony bezpośrednio do zacisków 	
urządzenia. Aby zapewnić pomiar najwyższej 
temperatury należy czujnik PT100 zamoco-
wać we właściwym miejscu. W przypadku, 
gdy zastosowany jest czujnik w wykonaniu 
Ex (taki jak MONI-PT100-EXE) ogranicznik 
HTC-915-LIM może mierzyć temperaturę w 
strefach 	

zagrożonych wybuchem. Przerwa, zwarcie 
lub przekroczenie zakresu rezystancji czujni-
ka PT100 jest wykrywane automatycznie.
Jeśli pojawi się uszkodzenie czujnika PT100 
wyjście sterujące ulegnie rozwarciu i zosta-
nie wygenerowany alarm. Jeśli w trakcie 
normalnej pracy nastawa temperatury ogra-
nicznika zostanie przekroczona to wyjście 
sterujące zostanie rozwarte. Wyjście sterują-
ce pozostanie rozwarte nawet, jeśli mierzona 
temperatura spadnie poniżej nastawionej na 
ograniczniku.
Urządzenie powróci do stanu normalnej 
pracy po ręcznym restartowaniu. Restart 
HTC-915-LIM odbywa się poprzez naciś-
nięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy 
przycisku reset znajdującego się na panelu 
urządzenia lub poprzez menu alarmowe ste-
rownika HTC-915-CONT, gdy ogranicznik 	
HTC-915-LIM jest stosowany w połącze-
niu ze sterownikiem HTC-915-CONT. 
Ogranicznik może zostać również urucho-
miony ponownie poprzez zdalne wejście 	
sterownika HTC-915-CONT lub opcjonalne 
oprogramowanie DigiTrace Supervisior.

Kontrola
Ogranicznik stosowany w połączeniu ze 	
sterownikiem HTC-915-CONT tworzy w 
pełni wyposażony system sterowania i 
kontroli, który podczas pracy mierzy wiele 
parametrów takich jak: temperatura, napię-
cie, moc, cykle stycznika, ilość godzin pracy, 
rezystancję obciążenia, prąd obciążenia i 
prąd doziemny. Aby zapewnić integralność 
systemu, sterownik może być zaprogramo-
wany tak, aby okresowo sprawdzał stan 

przewodu grzejnego i alarmował obsługę 
o ewentualnych uszkodzeniach układu 
grzewczego. Dodatkowe wyjścia alarmowe 
dostępne są w sterowniku (Pełne informacje 
znajdują się w instrukcji montażu i karcie 
katalogowej sterownika HTC-915-CONT).

Dopuszczalne warunki przekroczenia  
nastawionej temperatury
DigiTrace HTC-915-LIM może zostać 	
skonfigurowany w taki sposób, aby istniała 
możliwość przekroczenia nastawionej 	
temperatury bez zadziałania ogranicznika. 	
W takim przypadku urządzenie jest zapro-
gramowane tak, aby mierzyło prąd w 	
obwodzie grzewczym i zezwalało na 	
przekroczenie nastawionej temperatury tylko 
wtedy, gdy w obwodzie tym nie płynie żaden 
prąd. Opcja ta powinna być stosowana tylko 
w pewnych, ściśle określonych warunkach, 
np. jeśli proces ma inne zewnętrzne źródło 
ciepła lub wtedy, gdy instalacja jest czysz-
czona parą pod ciśnieniem.

Montaż
Ogranicznik DigiTrace HTC-915-LIM może 
być stosowany samodzielnie z nastawioną 	
fabrycznie temperaturą zadziałania lub też w 
połączeniu ze sterownikiem HTC-915-CONT. 
Plastikowa obudowa jest przeznaczona do 
montażu na szynie DIN wewnątrz 	
pomieszczeń poza strefami zagrożenia 	
wybuchem. Sterownik HTC-915-CONT 	
wyposażony jest w panel sterowania 	
umożliwiający łatwą konfigurację i integrację 
z ogranicznikiem.

Ogranicznik temperatury

915 SERIES

LIMITER

POWER

ALARM
HEATER

CURRENT
Tx/RxRESET

TRIP
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Zastosowania
Typ  Elektroniczny ogranicznik z powierzchniowym pomiarem temperatury
Obszar zastosowań  Strefa niezagrożona wybuchem, wewnątrz pomieszczeń, montaż panelowy
Dopuszczenia  Znak CE

Specyfikacja produktu
Zakres temperatur ogranicznika +20°C do +450°C z krokiem co 1 K
Dokładność przełączania 1 K

Właściwości elektryczne
Zaciski przyłączeniowe Zaciski śrubowe, skręcane do podłączenia żył jedno i wielodrutowych o przekrojach od 
  0,5 do 2,5 mm2 (24 do 12 Awg)
Napięcie zasilające  12 Vdc do 24 Vdc, maks. 100 do 50 mA (może być zasilany bezpośrednio z 	
  HTC-915-CONT)
Wyjście sterujące  Przekaźnik, normalnie zamknięty 3 A 250 V, 50/60 Hz 
Alarmowe wyjście przekaźnikowe Przekaźnik 3 A 250 V, 50/60 Hz. (normalnie zamknięty, podczas pracy otwarty przy alarmie  
  lub napięciu zasilającym)

Czujnik temperatury
Typ  PT100 platynowy 100 Ω, 3-przewodowy, a = 0,00385 Ω/°C. 
Ilość  1 wejście RTD
Przedłużenie przewodu Przewód czujnika może zostać przedłużony przy pomocy przewodu 3-żyłowego, 	
  ekranowanego o maksymalnej rezystancji 20 W na żyłę. Stan zwarcia, przerwy lub 	
  przekroczenia zakresu rezystancji w obwodzie czujnika jest kontrolowany i w przypadku  
  wystąpienia uszkodzenia wyjście sterujące jest rozwierane.

Komunikacja (ze sterownikiem HTC-915-CONT)  
Topologia  Punkt – punkt (ogranicznik >< sterownik)
Kabel  Czterożyłowy, 0,5 mm2 (24 Awg) lub większy
Długość  Maks. 3 m

Programowanie i nastawy  
Sposób programowania Poprzez przyciski sterownika HTC-915-CONT lub oprogramowanie zarządzające
Jednostki miary  °C lub °F, w zależności od nastawy sterownika
Alarmy  Przekroczona temperatura, uszkodzenie czujnika temperatury, uszkodzenie przekładnika  
  prądowego, utrata zaprogramowanych nastaw, reset ogranicznika.

Kontrola  
Wskaźniki diodowe  Sygnalizacja: zasilania, przepływu prądu w obwodzie grzewczym, zadziałania ogranicznika,  
  komunikacji Tx/Rx, alarmu
Prąd (przez zewnętrzny przekładnik) Przepływ prądu w obwodzie grzewczym, 0,2 A/min

Obudowa 
Zakres pracy dla temp. otoczenia –40°C do +50°C
Zakres temp. przy składowaniu urządzenia –40°C do +85°C
Względna wilgotność  0% do 90% bez kondensacji
Stopień ochrony  Obudowa: IP40, Zaciski: IP20
Materiał  ASA-PC, kolor zielony
Sposób montażu  Panelowy na szynie DIN 35 mm

	
(*) T1  T2  T3  T4  T5  
Typ   HTC-915-LIM-T1  HTC-915-LIM-T2  HTC-915-LIM-T3  HTC-915-LIM-T4  HTC-915-LIM-T5 
Temperatura zadziałania 450°C  300°C  200°C  135°C  100°C

W przypadku stosowania ogranicznika w połączeniu ze sterownikiem HTC-915-CONT fabrycznie ustawiona temperatura zadziałania 	
ogranicznika może zostać zmodyfikowana.

HTC-915-LIM
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HTC-915-LIM

Wymiary obudowy (mm)

Schemat połączeń  

Specyfikacja zamówienia
Sterownik    
 Symbol produktu HTC-915-CONT
 Nr katalogowy (waga) 8550-000002 (400 g)
Ogranicznik  
 Symbol produktu HTC-915-LIM  
 Nr katalogowy (waga) 8550-000001 (200 g)
Ogranicznik  HTC-915-LIM   Jedn. podstawowa do użytku z HTC-915-CONT 8550-000001   
  HTC-915-LIM/T1  Nastawa fabryczna temp. +450°C (+0/–5°K) 8550-000008   
  HTC-915-LIM/T2  Nastawa fabryczna temp. +300°C(+0/–5°K)  8550-000009  
  HTC-915-LIM/T3  Nastawa fabryczna temp. +200°C(+0/–5°K)  8550-000010  
  HTC-915-LIM/T4  Nastawa fabryczna temp. +135°C(+0/–5°K)  8550-000011  
  HTC-915-LIM/T5  Nastawa fabryczna temp. +100°C (+0/–5°K)  8550-000012 
Przekładnik prądowy  HTC-915/CT   1244-000276
(do pomiaru prądu obciążenia)   
Czujnik temp. dla strefy 1 Ex  MONI-PT100-EXE    967094-000 

PE
N
L

1   2   3   4   5   6   7   8

915 SERIES
LIMITER

POWER

ALARM

HEATER
CURRENT

Tx/Rx

RESET TRIP

14 13  12   11   10    9

75

45 105

915 SERIES
LIMITER

POWER

ALARM

HEATER
CURRENT

Tx/Rx

RESET TRIP

Opis zacisków ogranicznika
1.  Cyfrowy przewód wspólny (ze sterownika 13)
2.  Wejście +12 Vdc (ze sterownika 14)
3.  Dane Rx (ze sterownika 15)
4.  Dane Tx (ze sterownika 16)
5.  Czujnik temp. – źródło
6.  Czujnik temp. – odczyt
7.  Czujnik temp. – przewód wspólny
8.  Ekran
9.  Sterujące wyjście przekaźnikowe
10.  Sterujące wyjście przekaźnikowe
11.  Wyjście alarmowe przekaźnikowe
12.  Wyjście alarmowe przekaźnikowe
13.  Wejście przekładnika do pomiaru prądu obciążenia
14.  Wejście przekładnika do pomiaru prądu obciążenia

*  Okablowanie do komunikacji.
 z HTC-915-CONT 
 Szczegóły połączenia ze sterownikiem   
 znajdują się w instrukcji montażu
** Przekładnik prądowy jest opcjonalnyZasilanie 12 V DC

może być
doprowadzone z
HTC-915-CONT

Do zewnętrznego alarmu DCS / 
lub PLC wejście maks. 3 A 250 V

Przewód grzejny
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MONI-200N-E

MoniTrace 200N-E jest podstawowym 	
elementem wieloobwodowego systemu 	
sterowania i monitorowania obwodów 	
grzewczych w układach utrzymania stałej 	
temperatury i zabezpieczenia przed 	
zamarzaniem. Urządzenie steruje pracą do 
130 obwodów grzewczych. Dostępne tryby 
pracy obejmują regulację w zależności od 	
temperatury rurociągów, otoczenia oraz tryb 
PASC.

PASC
Tryb sterowania proporcjonalnego w zależ-
ności od temperatury otoczenia (PASC) 
polega na pomiarze temperatury otoczenia i 
obliczaniu cyklu pracy przewodów grzejnych. 
Algorytm, sterujący załączaniem zasilania 
przewodów, jest prawnie zastrzeżony. W 
chłodne dni przewody grzejne pracują częś-
ciej, w ciepłe rzadziej lub wcale. 

Pracując w trybie PASC MoniTrace 200N-E 
może sterować grupą przewodów grzejnych 	
przeznaczonych do utrzymywania tej samej 
temperatury bazując wyłącznie na pomiarze 
temperatury otoczenia. W ten sposób istnieje 
możliwość uproszczenia struktury systemu 
grzewczego, zmniejszenia ilości obwodów, 
a tym samym liczby wyłączników nadmiaro-
wych, regulatorów, dodatkowego okablowa-
nia oraz zaoszczędzenia miejsca na tabli-

cach rozdzielczych. W wyniku otrzymuje się 	
prostszy, bardziej niezawodny system.

Sterowanie
Załączanie zasilania przewodów grzejnych 
odbywa się za pomocą zdalnych modułów 
sterujących (RMC), montowanych zazwy-
czaj na tablicach rozdzielczych systemu 
grzewczego. Do jednego MoniTrace 200N-E 
można podłączyć do 10 modułów RMC. 
Każdy moduł RMC może być skonfigurowa-
ny tak, aby posiadał od 2 do 32 wyjść prze-
kaźnikowych, sterujących stycznikami, do 
których podłączone są przewody grzejne. 
Moduły RMC podłączone są do MoniTrace 
200N-E za pomocą pojedynczej skrętki 
dwużyłowej i komunikują się zgodnie ze 
standardem interfejsu RS-485.

Kontrola
MoniTrace 200N-E obsługuje do 16 zdal-
nych modułów monitorujących (RMM), z 
których każdy posiada osiem wejść pomia-
rowych od czujników Pt 100. Moduły RMM 
montuje się w pobliżu miejsc, w których 
zachodzi potrzeba pomiaru temperatury, w 
strefach zwykłych lub zagrożonych wybu-
chem. Komunikacja z MoniTrace 200N-E 
odbywa się po tym samym kablu RS-485, 
który wykorzystywany jest przez modułu 
RMC. Dodatkowy monitoring stanu RCD 
oraz styczników jest możliwy poprzez odpo-

wiednie wejścia w MoniTrace 200N-E oraz 
w modułach RMC. Na podstawie wyników 
pomiaru temperatury przez moduły RMM, 
MoniTrace 200N-E określa, które obwody 
grzewcze należy zasilić i wysyła odpowied-
nie polecenia do modułów RMC, które załą-
czają bądź wyłączają odpowiednie styczniki.
Ponieważ moduły RMM są zlokalizowane 
w pobliżu czujników temperatury, a moduły 
RMC w pobliżu styczników w rozdzielni, uzy-
skuje się dużą oszczędność na okablowaniu 	
dodatkowym i uproszczenie struktury syste-
mu.

Komunikacja z użytkownikiem
Konfigurowanie parametrów oraz dostęp do 
informacji dotyczących stanu pracy systemu 
i alarmów jest możliwy lokalnie, przy użyciu 
panelu operatorskiego znajdującego się na 
obudowie MoniTrace 200N-E, lub zdalnie z 
systemu nadrzędnego za pomocą interfejsu 
RS-232/RS-485 przy wykorzystaniu protoko-
łu Modbus. Do tego celu może służyć np. 	
program Raychem MoniTrace Supervisor, 	
pracujący na komputerach klasy PC. Dla 	
lokalnego użytku, urządzenie jest wyposażo-
ne w klawiaturę funkcyjną oraz 4-wierszowy	
wyświetlacz LCD, pozwalające na 	
przeprowadzenie w prosty sposób konfigu-
racji oraz przegląd informacji dotyczących 
stanu pracy systemu.

Jednostka sterująca i monitorująca dla
wieloobwodowego systemu grzewczego

MoniTrace 200N

MoniTrace 200N-E
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Wymiary (w mm)

MONI-200N-E

Dane techniczne 
Zastosowanie  Strefy niezagrożone wybuchem, wewnątrz pomieszczeń
Dopuszczenia	 	
	

	 		
Napięcie zasilania (nominalne) Wybierane za pomocą przełącznika: 100 / 120 V, 208 / 240 V +10% -10%, 50/60 Hz 
Wewnętrzny pobór mocy ≤ 5 W

Obudowa 
Stopień ochrony  IP54
Korpus obudowy i pokrywa Materiał: stal, powłoka: lakier proszkowy; uszczelka pokrywy: neopren
Blokowanie pokrywy  1 śruba z płaskim łbem
Otwory pod dławiki kablowe Bez otworów, miejsce na montaż 6 szt. dławików M20 na odkręcanej płycie
Dławik dla kabla zasilającego 1 x M20, średnica kabla 6-12 mm, stopień ochrony min. IP54
Dławik dla kabla sterującego 1 x M20, średnica kabla 5-9 mm, stopień ochrony min. IP54
Dławik dla kabla pomiarowego/sieciowego 3 x M16, średnica kabla 2-6 mm, stopień ochrony min. IP54
Temperatura otoczenia 0°C do +50°C
Temperatura przechowywania –20°C do +60°C
Wilgotność względna  Maks. 95%, bez kondensacji
Klasa klimatyczna  3K3, wg EN 60 721
Dostępne również do zabudowy panelowej (MONI-200N-PM)

Wejścia pomiarowe
Temperatura otoczenia lub rurociągu Jeden lub dwa czujniki Pt100, podłączone bezpośrednio do MoniTrace 200N-E   
  Przewód czujnika może zostać wydłużony przy użyciu 3(+PE)-żyłowego przewodu 	
  sygnałowego o maksymalnej rezystancji 20 Ohm. Przy zastosowaniu przewodu 1,5 mm2		
  długość przewodu wynosi ±150 m. Jeśli przewody czujników układane są w duktach 	
  kablowych lub w pobliżu linii wysokiego napięcia to przewody przedłużające powinny być  
  ekranowane. 	
  Możliwość podłączenia do 128 czujników Pt100 poprzez zdalne moduły monitorujące  (RMM).  
  Ekran przewodu przedłużającego powinien zostać uziemiony tylko po stronie sterownika.
Alarm RCD  Po dwa wejścia cyfrowe w MoniTrace 200N-E lub opcjonalne jedno na obwód przez  
  MONI-RMC i MONI-RMC-2DI
Monitorowanie zadziałania styczników Po dwa wejścia cyfrowe w MoniTrace 200N-E lub opcjonalne jedno na obwód przez  
  MONI-RMC i MONI-RMC-2DI

Wyjścia sterujące
Liczba wyjść przekaźnikowych Dwa niezależne przekaźniki sterujące (wewnętrzne). 	
  Do 128 przekaźników połączonych za pomocą modułów MONI-RMC i MONI-RMC-2DO.
  Jeden przekaźnik alarmowy wewnętrzny
Przekaźnik sterujący  Podwójne styki przełączne, styki normalnie zwarte. Obciążalność styków 5 A, 120 / 240 VAC,  
  24 Vdc; styki zwierając się załączają napięcie zasilania przewodu grzejnego
Przekaźnik alarmowy  Podwójne styki przełączne. Obciążalność styków 5 A, 120 / 240 VAC, 24 Vdc, normalnie 
  załączony; styki zwierają się w razie alarmu
Wytrzymałość przekaźników 5 x 104, przy prądzie znamionowym
(liczba przełączeń)

ResetAck

POWER GRP
1

GRP
2

ALARM

EnterEsc

Menu

MoniTrace 200N

300 mm

261 mm

240 mm200 mm

20 mm

20 mm

25 mm

77  mm

8 mm dia. typical

Test

F M
APPROVED

F M
APPROVED

W dolnej części obudowy znajduje 
się odkręcana pokrywa na dławiki 
kablowe 
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*  W zależności od lokalnych warunków, standardów lub przepisów może być wymagane zabezpieczenie dwu- lub czteropolowe poprzez  
 zastosowanie wyłącznika nadmiarowego
** W zależności od zastosowania można użyć jedno- lub trójpolowych wyłączników nadmiarowych lub styczników

Komunikacja szeregowa (sieć)
Podłączenie do modułów RMM i RMC Kabel RS-485: ekranowana skrętka dwużyłowa, długość maks. 1200 m. (MONI-RS485-WIRE)
Liczba modułów RMM Do 16, adresowanych indywidualnie; każdy posiada do 8 wejść dla czujników Pt 100
Liczba modułów RMC Do 10, adresowanych indywidualnie; każdy posiada od 2 do 32 wejść przekaźnikowych
Komunikacja z systemem nadrzędnym Szeregowa, standardowo RS-232 lub RS-485. Szybkość transmisji maks. 19200 baud.
Protokół komunikacji z sys. nadrzędnym Modbus, RTU lub ASCII

Programowanie i konfiguracja
Konfiguracja lokalna  10-przyciskowa klawiatura na panelu czołowym (Test, Reset, Ack, Menu, Esc, Enter, 
	 	 ←, →, ↑, ↓) Podświetlany 4 wierszowy wyświetlacz LCD, po 20 znaków w wierszu
Język  Angielski, francuski, niemiecki
Zapamiętywane parametry Nastawy dotyczące sterowania, systemu, archiwum zdarzeń (zdarzenia wraz z datą i 
  godziną wystąpienia). 
Pamięć  Nieulotna (odporna na przerwy w zasilaniu)
Nastawy  Zakres utrzymania temperatury rurociągu: –7°C do +315°C 
  Zakres temperatury otoczenia: –73°C do +52°C
Tryby pracy  Wybierane przez użytkownika dla każdego obwodu:
     Pomiar temperatury rurociągu  
     PASC (sterowanie proporcjonalne w zależności od temp. otoczenia)
     Pomiar temperatury otoczenia (włączony/wyłączony)
     Ustalony cykl pracy (0-100%)
Warunki zadziałania alarmu Wysoka/niska temperatura rurociągu lub otoczenia
  Awaria czujnika temperatury
  Awaria komunikacji szeregowej
  Wyłączenie RCD
  Awaria stycznika
Pomoc diagnostyczna Codzienny test systemu (o godz. wybranej przez użytkownika)
  Licznik cykli załączenia/wyłączenia styczników oraz alarm
  Licznik czasu pracy przewodów grzejnych

Opóźnienie załączenia Przy pomocy funkcji opóźnionego załączenia sterownik MONI-200N-E może być 	
  zaprogramowany tak, aby załączał obwody grzejne jeden po drugim z nastawionym 	
  opóźnieniem. Dostępne są dwie programowalne nastawy czasowe, "LoadShed Start" i  
  "LoadShed Int". Stosowanie funkcji LoadShed zapobiega obciążeniom szczytowym przy roz 
  ruchu systemu w niskiej temperaturze.

MONI-200N-E

Schemat podłączeń 

System ogrzewania elektrycznego - 	
sterowanie grupowe 	
(lub indywidualne, 	

nie pokazane na rys.)

System ogrzewania 	
elektrycznego - sterowanie 	
indywidualne lub grupowe

5
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Przewód 	
grzejny

Przewód 	
grzejny

Przewód 	
grzejny

Przewód 	
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K1=Stycznik sterujący dla grupy 1
K2=Stycznik monitorujący zasilania dla grupy 1
K3=Stycznik sterowania indywidualnego obwodem grzewczym 1
K4=Stycznik sterowania indywidualnego obwodem grzewczym 2
K5=Stycznik sterowania indywidualnego obwodem grzewczym 3
Sterowanie indywidualne obwodem grzewczym lub grupą obwodów
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MONI-200N-E

Zaciski elektryczne
Zasilanie  2 zaciski, przewód 0,2 mm2 do 4 mm2

Uziemienie wewnętrzne 1 zacisk, przewód 0,2 mm2 do 10 mm2

Czujnik Pt 100  2 x 3 zaciski, przewód 0,2 mm2 do 2,5 mm2

Przekaźnik sterujący  2 x 2 zaciski, przewód 0,2 mm2 do 2,5 mm2

Przekaźnik alarmu RCD 2 x 2 zaciski, przewód 0,2 mm2 do 2,5 mm2

Podłączenie stycznik  2 x 2 zaciski, przewód 0,2 mm2 do 2,5 mm2

Przekaźnik alarmowy  3 zaciski, przewód 0,2 mm2 do 2,5 mm2

Komunikacja RS-485 do RMM i RMC 3 zaciski, przewód 0,2 mm2 do 2,5 mm2

Komunikacja do systemu nadrzędnego RS-485: 3 zaciski, przewód 0,2 mm2 do 2,5 mm2

  RS-232: 6 zacisków, przewód 0,2 mm2 do 2,5 mm2

Kompatybilność elektromagnetyczna
Odporność  Zgodność z normą EN 50 082-2 (przemysł ciężki)
Emisja zakłóceń  Zgodność z normą EN 50 081-1 (przemysł lekki)

Montaż   Naścienny, 4 otwory ∅ 8 mm, wyśrodkowane w prostokącie 261 x 200 mm  

Sposób zamawiania  Symbol produktu  Nr katalogowy Waga
Sterownik MoniTrace 200N-E  MONI-200N-E 266429-000 3,9 kg
wraz z oprogramowaniem 
zarządzającym na CD
Wer. do montażu panelowego, bez obudowy MONI-200N-PM 746245-000        3,2 kg 
Czujnik Pt 100 dla strefy 1 MONI-PT100-EXE 967094-000 0,6 kg
Czujnik Pt 100 dla strefy niezagrożonej  MONI-PT100-NH 140910-000 0,2 kg
wybuchem
Przewód komunikacyjny RS485 MONI-RS485-WIRE 549097-000 7,5 kg
	
Uwaga: Wraz z centralą MoniTrace-200-N dostarczane jest oprogramowanie konfiguracyjne i zarządzające (MoniTrace Supervisor).  
 Oprogramowanie to działa w systemie Windows i umożliwia szybką konfigurację i proste zarządzanie systemem MoniTrace.
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MONI-RMM2-E

Zdalne moduły monitorujące (RMM2) służą 
do monitorowania temperatury i przekazywa-
nia wyników pomiarów do jednostki sterują-
cej MoniTrace 200N. Każdy moduł może 	
obsługiwać do ośmiu czujników Pt 100, 	
służących do pomiaru temperatury rurociągu 
lub otoczenia. Wiele modułów RMM2 może 
komunikować się jednocześnie z jedną 	
jednostką centralną MONI-200N-E zapew-
niając scentralizowany pomiar temperatury. 	
Za pośrednictwem przewodu RS-485 (skręt-
ka jednoparowa), można połączyć do 16 
modułów RMM, pozwalając na monitorowa-
nie łącznie do 128 punktów pomiaru tempe-
ratury przez jedną jednostkę MONI-200N-E.

Kontrola i sterowanie
MoniTrace 200N pozwala na sterowanie 
maksymalnie do 130 obwodami grzewczymi, 
w oparciu o wyniki pomiarów temperatury 
otoczenia lub rurociągów.  Moduły RMM2 

umożliwiają zbieranie i przesyłanie informacji 
o temperaturze zarówno otoczenia jak i 	
rurociągów, pozwalając na dostosowa-
nie sposobu sterowania w zależności od 
potrzeb. Moduły RMM2 montuje się w 
pobliżu miejsc, w których zachodzi potrzeba 
pomiaru temperatury w strefach niezagro-
żonych lub zagrożonych wybuchem (strefa 
2). Komunikacja wszystkich modułów z 
MoniTrace 200N odbywa się po wspólnym 
kablu RS-485. Dzięki temu uzyskuje się 
znaczną oszczędność na okablowaniu i pra-
cach montażowych.

Alarmy
Dla poszczególnych czujników pomiaro-
wych podłączonych do modułów MoniTrace 
RMM2 można zdefiniować alarmy przekro-
czenia temperatury minimalnej oraz tempe-
ratury maksymalnej. Określenie nastaw alar-
mów oraz odczyt stanu alarmów odbywa się 

	 Zdalny	moduł	monitorujący	
dla	obwodów	grzewczych

z panelu operatorskiego jednostki MoniTrace 
200N. Jako alarmy dodatkowe sygnalizowa-
ne są stany awarii czujników oraz błędów w 
komunikacji szeregowej. Stan alarmu może 
być przekazywany na odległość za pośred-
nictwem przekaźnika alarmowego znajdu-
jącego się w MoniTrace 200N lub łączem 
RS-485 do systemu nadrzędnego, zapew-
niającego obsługę protokołu Modbus.

Konfiguracja
MoniTrace RMM2 jest urządzeniem 	
elektronicznym montowanym na szynie 
DIN35. Kompletny zestaw dla strefy zagro-
żonej wybuchem (strefa 2) składa się z 
modułu RMM2, zamontowanego w wytrzy-
małej obudowie poliestrowej, wyposażonej w 	
odpowiednie zaciski elektryczne i dławiki 	
kablowe. W przypadku innych opcji 	
montażowych należy skontaktować się z 
Tyco Thermal Controls.
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Wymiary (w mm)

MONI-RMM2

Dane	techniczne	 	
Zastosowanie  Strefa zagrożona wybuchem (strefa 2) lub strefa niezagrożona wybuchem
  MONI-RMM2-EX-E - strefa zagrożona wybuchem (strefa 2) lub strefa niezagrożona 	
  wybuchem
  MONI-RMM2-E – montaż panelowy, strefa niezagrożona wybuchem
Dopuszczenia  Baseefa03ATEX0739X
	 	 II 3 G/D EEx n R T6 IP66 T=70°C
  EN 50 021

    Strefa niezagrożona wybuchem:  

Temperatura otoczenia –40°C do +60°C 
Temperatura przechowywania –51°C do +60°C 
Wilgotność względna  Maks. 95%, bez kondensacji
Napięcie zasilania (nominalne) wybierane za pomocą przełącznika: 115 / 230 V +10% 50/60 Hz
Wewnętrzny pobór mocy 3 VA

Obudowa	RMM2	dla	stref	zagrożonych	 MONI-RMM2-EX-E	
Stopień ochrony  IP66
Wykonanie przeciwwybuchowe II 3 G/D EEx n R T6 IP66 T=70°C, wg normy 50 021
Korpus obudowy i pokrywa Materiał: poliester wzmacniany włóknem szklanym; uszczelka pokrywy: silikon
Kolor  Czarny
Temperatura otoczenia –20°C do +60°C
Mocowanie pokrywy  4 śruby M6 z płaskim łbem, ze stali nierdzewnej, zabezpieczone przed wypadaniem
Otwory pod dławiki kablowe 12 x M20 (dla kabli o średnicy od 6 do 12 mm)
Dławiki kablowe (EEx e) 12 x M20 razem z zaślepkami (dla kabli o średnicy od 6 do 12 mm)
Montaż  Naścienny (powierzchniowy), 4 otwory o średnicy 5 mm, wyśrodkowane w prostokącie 
  240 x 110 mm

Czujniki	temperatury	
Typ  Pt100, trójprzewodowy, współczynnik temp. wg normy IEC. 751-1983
Ilość, jaką można podłączyć Do 8 szt. Pt 100 na jeden moduł RMM2-E
  Przewód czujnika może zostać wydłużony przy użyciu 3(+PE)-żyłowego przewodu   
  sygnałowego o maksymalnej rezystancji 20 Ohm. Przy zastosowaniu przewodu 1,5 mm2		
  długość przewodu wynosi ±150 m. Jeśli przewody czujników układane są w duktach 	
  kablowych lub w pobliżu linii wysokiego napięcia to przewody przedłużające powinny być  
  ekranowane. 	
  Ekran przewodu przedłużającego powinien zostać uziemiony tylko po stronie sterownika.
Zastosowanie  Stosować zgodnie z przepisami dotyczącymi stref montażu

60 mm

42 mm

15
mm

75 mm

125 mm

0
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Obudowa      Wymiary (w mm) 
  
Obudowa	dla	strefy	zagrożonej	wybuchem
MONI-RMM2-EX-E

MONI-RMM2

Komunikacja	z	MoniTrace-200N	
Typ  RS-485
Kabel  Pojedyncza ekranowana skrętka 2-żyłowa
Długość kabla  Maks. 1200 m
Ilość modułów  Maks. 16 modułów RMM2 podłączonych do jednej centralki 200N
Adres  Ustawiany mikroprzełącznikami wewnątrz modułu RMM2

Zaciski	elektryczne	
Zasilanie (wej./wyj.)  4 zacisków od 0,2 do 2,5 mm2	
Uziemienie  10 zacisków do 4 mm2 poza jednostką RMM2
Podłączenie czujnika Pt100 8 x 3 złącza od 0,2 do 2,5 mm2	
Komunikacja RS-485  2 x 3 złącza od 0,2 do 2,5 mm2

Kompatybilność	elektromagnetyczna	
Odporność  Zgodność z normą EN 50 082-2 (przemysł ciężki)
Emisja zakłóceń  Zgodność z normą EN 50 081-1 (przemysł lekki)

Sposób	zamawiania	 		 Symbol	produktu		 Nr	katalogowy		 Waga	
MoniTrace	RMM2		 	
Bez obudowy, tylko moduł  MONI-RMM2-E 307988-000 1,2 kg	
elektroniczny  
Z obudową dla stref zagrożonych  MONI-RMM2-EX-E 676040-000 3,2 kg  	
wybuchem
Czujnik	do	pomiaru	temperatury	rurociągu	(Pt	100)	
Czujnik Pt 100 dla strefy 1 MONI-PT100-EXE 967094-000 0,6 kg
Czujnik Pt 100 dla strefy niezagrożonej  MONI-PT100-NH 140910-000 0,2 kg
wybuchem

0

160

91

240

260

110

6.5
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MONI-RMC

Zdalne	moduły	MoniTrace	RMC	wypo-
sażone	są	w	wyjścia	przekaźnikowe	
służące	do	załączania	obwodów	grzew-
czych	sterowanych	przez	jednostkę	ste-
rującą	i	monitorującą	MoniTrace	200N.	
Moduły	RMC	mogą	posiadać	od	2	do	32	
wyjść	przekaźnikowych.	Do	jednostki	
MoniTrace	200N	można	podłączyć	do	10	
modułów	RMC	za	pośrednictwem	kabla	
RS-485	(pojedyncza	skrętka	dwużyłowa),	
pozwalając	na	sterowanie	łącznie	do	 
128	obwodów	grzewczych.

Sterowanie	i	kontrola
Jednostka MoniTrace 200N steruje wieloma 
obwodami grzewczymi w oparciu o pomiar 
temperatury rurociągów lub otoczenia. 
Pomiary temperatury są realizowane przez 
czujniki współpracujące ze zdalnymi modu-
łami monitorującymi MoniTrace RMM, które 
podłączone są do tej samej magistrali sze-
regowej RS-485, co moduły RMC. Na pod-

stawie pomiarów temperatury przesyłanych 
z modułów RMM, MoniTrace 200N określa, 
który obwód grzewczy powinien zostać załą-
czony i wysyła tę informację do modułów 
RMC, sterujących bezpośrednio stycznikami. 
Ponieważ wejścia pomiarowe systemu oraz 
wyjścia sterujące zlokalizowane są w pobliżu 
urządzeń współpracujących, koszty okablo-
wania dodatkowego i prac montażowych są 	
zminimalizowane.
Alarmy
Każdy moduł RMC wyposażony jest w dwa 	
wejścia służące do monitorowania stanu 
wyłączników nadmiarowych lub styczników 
mocy. Na przykład, jedno wejście może 
zostać wykorzystane jako wspólne do 
monitorowania wyłączników nadmiarowych 
sygnalizując na panelu operatorskim jed-
nostki MoniTrace 200N problemy z prądami 
doziemnymi lub nadmiernym wzrostem 
wartości prądu. Stan alarmu może być prze-
kazywany na odległość za pośrednictwem 

przekaźnika alarmowego znajdującego się w 
MoniTrace 200N lub poprzez łącze RS-485 
do systemu nadrzędnego, zapewniającego 
obsługę protokołu Modbus. Jeden moduł 
RMC może obsługiwać maksymalnie do 	
16 2-kanałowych wejść cyfrowych 	
MONI-RMC-2DI.

Konfiguracja
MoniTrace RMC jest urządzeniem 	
elektronicznym o budowie modułowej 	
przeznaczonym do  montażu na szynie 
DIN 35. Należy je montować na tablicy roz-
dzielczej lub w obudowach właściwych ze 
względu na klasyfikację strefy lub warunki 
środowiskowe. Do każdego instalowanego 
modułu RMC należy zamówić: MONI-RMC-
BASE zawiera: jednostkę centralną, moduł 
wejść cyfrowych i moduł końcowy; zasilacz 
MONI-RMC-PS24 (24 Vdc); oraz do 16 
2-kanałowych modułów przekaźnikowych 
MONI-RMC-2RO (w zależności od projektu).

Zdalny	moduł	sterujący	dla	obwodów	grzewczych

ON

TxD

I/O
 RUN

I/O
 ERR

RxD

CRC

750-312

Address  x 1 

x 10 +
 

 
–

2
 

 

 

Jednostka	bazowa	MONI-RMC-BASE	z	
wysuniętymi	czterema	modułami	
MONI-RMC-2RO
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Dane	techniczne	
Zastosowanie  Strefy niezagrożone wybuchem
Temperatura otoczenia 0°C do +55°C
Temperatura przechowywania –40°C do +70°C
Wilgotność względna  Maks. 95%, bez kondensacji
Stopień ochrony  IP2X wg IEC 529
Napięcie zasilania  24 VDC
Natężenie prądu  < 2 A 

Wyjścia	przekaźnikowe	
Liczba w jednym module RMC od 1 do 16 dwukanałowych modułów (2 do 32 wyjść przekaźnikowych)
Całkowita liczba wyjść w systemie RMC 128
Typ  Mechaniczne, normalnie otwarte, beznapięciowe
Napięcie maksymalne 230 VAC, 30 VDC
Prąd maksymalny  2 A AC/DC
Moc maksymalna  60 W/500 VA (rezystancyjna)
Izolacja  4 kV
Wytrzymałość (ilość cykli przełączania) 1 x 106 przy 0,35 A do 0,2 x 106 przy 2 A
Zaciski elektryczne  0,08 do 2,5 mm2, (samozaciskowe)

Moduł	zasilający
Napięcie  230 V AC/DC
Prąd  10 A
Zaciski elektryczne  0,08 do 2,5 mm2, (samozaciskowe)

Wejścia	cyfrowe
Liczba na jeden moduł RMC Do 16 dwukanałowych modułów (od 2 do 32 wejść cyfrowych)
Typ  Półprzewodnikowe, zasilanie 24 Vdc
Pobór prądu  5 mA
Izolacja  500 V
Zaciski elektryczne  0,08 do 2,5 mm2, (samozaciskowe)

Wymiary

MONI-RMC

ON 

TxD 

IO/RN 

IO/ER 

RxD 

CRC 

 75
0-

31
2 

Jednostka 
centralna 
(procesor)

 

Modu¬ 
zasilacza

Modu¬ 
przekaΩnika

Modu¬ 
zakoµczeniowy

100 

38 

35 

12 12 

Wej∂cia 
cyfrowe

75 

D1 D2 

D1 D2 

24V 0V 

24V 

0V 

L L 

N N 

L L 

N N 

L 

N 

V IN 

MONI-RMC-PS24
zasilacz (opcja)

90 

750-400 750-612 750-512 750-600 

RS-485 modu¬ 
komunikacji 
szeregowej

      

      

RS-485 
+ (5) 
– (6) 
   (9) 

0 1 2 3 4 5 6 7
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 9 
  

0 1 2 3 4 5 6 7
 8

 9 
  

Address  x 1  

x 10 

Całkowita szerokość = 125 mm + 12 mm na każdy moduł przekaźnikowy
(+ 90 mm opcjonalny zasilacz)
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Schemat	połączeń

MONI-RMC

Komunikacja	z	MoniTrace	200N	
Typ  RS-485
Zaciski elektryczne  0,08 do 2,5 mm2, (samozaciskowe)
Kabel  Pojedyncza ekranowana skrętka 2-żyłowa
Długość kabla  Maks. 1200 m
Ilość modułów  Maks. 10 modułów RMC podłączonych do jednej centralki 200N
Adres  Ustawiany mikroprzełącznikami wewnątrz modułu RMC, 10 adresów o wartościach 50 – 59

Sposób	montażu	 	 Zatrzaskowy, szyna DIN 35

Kompatybilność	elektromagnetyczna	
Odporność  Zgodność z normą EN 50 082-2 (przemysł ciężki)
Emisja zakłóceń  Zgodność z normą EN 50 081-1 (przemysł lekki)

Sposób	zamawiania	 	 Symbol	produktu		 Nr	katalogowy	 Waga
Zdalny	moduł	sterujący	systemu	MoniTrace	 
(RMC)
Jednostka bazowa *  MONI-RMC-BASE 309735-000 0,5 kg
Dwukanałowy moduł wyjściowy  MONI-RMC-2RO 920455-000 55 g	
przekaźnika ** 
Dwukanałowy cyfrowy moduł wejściowy *** MONI-RMC-2DI  062367-000    50 g
Zasilacz 24 Vdc  MONI-RMC-PS24 972049-000 0,7 kg
*  W zestawie dostarczana jest jedna jednostka bazowa, zawierająca: jednostkę centralną (procesor), moduł z dwoma wejściami 	

cyfrowymi, moduł zakończeniowy oraz taśmę do komunikacji szeregowej RS-485.
**  Każdy moduł zawiera dwa wyjścia sterujące przekaźnikowe. Minimalna liczba modułów przekaźnikowych zamontowanych w jednym 

RMC wynosi 1 (dwa wyjścia), maksymalna 16 (32 wyjścia).
***  Każdy moduł zawiera dwa wejścia cyfrowe. Minimalna liczba modułów zamontowanych w jednym RMC wynosi 1 (dwa wejścia 	

cyfrowe), maksymalnie 16 (32 wejścia cyfrowe). Wymagany jest dodatkowy moduł dla każdej pary wejść cyfrowych. Jeden moduł 
MONI-RMC-2DI jest zawarty w każdej jednostce RMC-BASE.

AC INPUT

Wyj∂cie,  24Vdc  2 A
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Zastosowanie	 	 Sterfa	niezagrożona	wybuchem
Cecha czujnika  Nie dotyczy 

Czujnik
Typ  Pt 100 – czujnik (2 żyłowy), 	
  DIN IEC 751, Klasa B
Materiał  Końcówka: stal nierdzewna, przewód doprowadzający: silikon
Zakres pomiaru temperatury –50°C do +180°C
Zakres temp. dla przewodu  –50°C do +180°C (+215°C maks. 1000 godzin), maks. temp. końcówki: +400°C
doprowadzającego
Długość  2 m
Średnica  Przewód doprowadzający około 4,6 mm, końcówka około 6,0 mm
Minimalny promień gięcia Przewód czujnika : 5 mm, końcówka czujnika nie może być zginana

Obudowa
Stopień ochrony  IP66
Materiał  Poliwęglan wzmacniany włóknem szklanym (kolor: szary)
Wymiary  Szerokość = 65 mm, Wysokość = 65 mm, Głębokość = 57 mm
Dławik kablowy  M20 (poliamid) do przewodów o średnicy od 10 mm do 14 mm
Temperatura pracy  –30°C do +80°C
Materiał uszczelki pokrywy Poliuretan, nie zawiera CFC
Śruby pokrywy  Tworzywo sztuczne
Montaż  Do montażu na rurociągu należy stosować wspornik JB-SB-26
  Montaż powierzchniowy przy użyciu otworów 50 x 50 mm.

Montaż	i	podłączenia
Zaciski  3 złącza samozaciskowe (złącze 2 i 3 jest zmostkowane)
Rozmiary zacisków  Zaciski dostosowane do przekroju żył od 0,15 mm2 do 2,5 mm2

Specyfikacja	zamówienia	
Symbol produktu   MONI-PT100-NH 
Nr katalogowy   140910-000

MONI-PT100-NH

Czujnik	temperatury	dla	stref	niezagrożonych	
wybuchem

Dwużyłowy czujnik Pt100 z puszką połączeniową wykonaną z poliwęglanu wzmacnianego włóknem szklanym, przeznaczony do montażu 
poza strefą zagrożoną wybuchem. 
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Zastosowanie  Strefa zagrożona wybuchem (strefa 1)
Cecha czujnika  Baseefa03ATEX0697X
	 	 II 2 G/D T=85°C EEx e II T6 (Ta –50°C to +55°C) 	
	

Czujnik
Typ  Pt 100 (3 żyłowy)
  DIN IEC 751, Klasa B
Materiał  Końcówka i przewód doprowadzający: stal nierdzewna (MI)
Zakres pomiaru temperatury –100°C do +500°C
Maks. temp. pracy czujnika +585°C
Długość  2 m
Średnica  Około 3 mm
Minimalny promień gięcia Przewód doprowadzający: 20 mm, końcówka nie powinna być zginana

Obudowa
Stopień ochrony  IP65
Materiał  Poliester wzmacniany włóknem szklanym (kolor: czarny)
Wymiary  Szerokość = 80 mm, Wysokość = 75 mm, Głębokość = 55 mm
Dławik kablowy  M20 (EEx e) do przewodów o średnicy od 10 mm do 14 mm
Temperatura pracy  –50°C do +55°C
Materiał uszczelki pokrywy Kompletna uszczelka silikonowa
Śruby pokrywy  Stal nierdzewna M4, gwintowane
Montaż  Do montażu na rurociągu należy stosować wspornik JB-SB-26
  Montaż powierzchniowy przy użyciu otworów 68 x 45 mm.

Montaż	i	podłączenia
Zaciski  4 złącza samozaciskowe
Rozmiary zacisków  Przewody o średnicy od 0,5 mm2 do 2,5 mm2

Specyfikacja	zamówienia	 	
Symbol produktu   MONI-PT100-EXE 
Nr katalogowy   967094-000

MONI-PT100-EXE

	 Czujnik	temperatury	dla	stref	zagrożonych	
wybuchem	(strefa	1)

Trójżyłowy czujnik Pt100 podłączony do puszki połączeniowej (stopień ochrony IP65), koloru czarnego wykonanej z poliestru wzmacnianego 	
włóknem szklanym wyposażonej w 4 złącza samozaciskowe oraz dławik M20 EEx e.
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Zastosowanie  Strefa zagrożona wybuchem, strefa 1
Cecha czujnika  CESI 02 ATEX 115, II 1G EEX eia IIC T6 0722
  Baseefa03ATEX0201U, II 2G EEx eII 1180
  PTB 01 ATEX 1061U, II 2G EEx ell T6 0123

Czujnik
Typ  Pt 100 (3 żyłowy)
  DIN IEC 751, Klasa B
Materiał  Końcówka i przewód doprowadzający: stal nierdzewna (MI)
Zakres pomiaru temperatury –50°C do +250°C (przetwornik)
Maks. temp. pracy czujnika +585°C
Długość  2 m
Średnica  Około 3 mm
Minimalny promień gięcia Przewód doprowadzający: 20 mm, końcówka nie powinna być zginana

Obudowa
Stopień ochrony  IP65
Materiał  Poliester wzmacniany włóknem szklanym (kolor: czarny)
Wymiary  Szerokość = 80 mm, Wysokość = 75 mm, Głębokość = 55 mm
Dławik kablowy  M20, niebieski (EEx e) do przewodów o średnicy od 10 mm do 14 mm
Temperatura pracy  –20°C do +55°C
Materiał uszczelki pokrywy Kompletna uszczelka silikonowa
Śruby pokrywy  Stal nierdzewna M4, gwintowane
Montaż  Do montażu na rurociągu należy stosować wspornik JB-SB-26

Montaż	i	podłączenia
Zaciski  2 złącza śrubowe
Rozmiary zacisków  Przewody o średnicy od 0,5 mm2 do 1,5 mm2

Specyfikacja	zamówienia	
Symbol produktu  MONI-PT100-4/20MA
Nr katalogowy  704058-000

MONI-PT100-4/20MA

Czujnik Pt100 podłączony do przetwornika 4-20 mA zamontowanego w czarnej puszce połączeniowej wykonanej z poliestru wzmacnianego 	
włóknem szklanym wyposażonej w dławik M20 (kolor: niebieski).

	 Trójprzewodowy	czujnik	temperatury	
PT100	dla	stref	zagrożonych	wybuchem	(strefa	1)	
z	przetwornikiem	4-20	mA
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Zastosowanie  Strefa zagrożona wybuchem (strefa 1)
Cecha czujnika  Baseefa03ATEX0201U
	 	 EEx e II	
	 	 	

Czujnik
Typ  Pt 100 (3 żyłowy)
  DIN IEC 751, Klasa B
Materiał  Stal nierdzewna (MI)
Zakres pomiaru temperatury –100°C do +500°C
Maks. temp. pracy czujnika +585°C
Długość  2 m
Średnica  Przewód doprowadzający około 3 mm
Minimalny promień gięcia Przewód doprowadzający: 20 mm, końcówka nie powinna być zginana

Montaż	i	podłączenia
Wpust M16 (mosiądz) zamontowany na przewodzie czujnika.
Uszczelka, uziemienie oraz przeciwnakrętka wchodzą w skład zestawu.
Maks. temperatura pracy –50°C do +55°C
(dla dławika)

Specyfikacja	zamówienia	
Symbol produktu  MONI-PT100-EXE-SENSOR
Nr katalogowy  529022-000 

MONI-PT100-EXE-SENSOR

Czujnik temperatury połączony z dławikiem kablowym EEx e II (M16, wykonany z mosiądzu, z uszczelką, przeciwnakrętką i linką uziemiającą.

	 Czujnik	temperatury	dla	strefy	zagrożonej	
wybuchem	(strefa	1)	bez	puszki	przyłączeniowej
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DET-3000

Urządzenie DET-3000 służy do lokalizacji 	
uszkodzeń przewodów i działa w oparciu o 
zasadę TDR (Time Domain Reflectrometry). 
DET-3000 jest podręcznym lokalizatorem 
uszkodzeń przewodów najnowszej gene-
racji. DET-3000 daje możliwość testowania 
wielu różnych aplikacji składających się 
z przewodów metalowych włączając w 
to wiele rodzajów przewodów grzejnych. 
Nowoczesne funkcje zastosowane w uni-
wersalnym testerze przewodów powodują, 
iż jest on niezwykle prosty w użyciu. Duży, 
podświetlany wyświetlacz, dotykowe przyci-
ski oraz możliwość pracy przy temperaturze 
–20°C pozwalają na lokalizację uszkodzeń 
w różnych warunkach. DET-3000 działa z 
dokładnością 20 cm dla najkrótszego zakre-
su. Automatyczna kompensacja tłumien-
ności przewodu zapewnia łatwą lokalizację 
uszkodzeń na wszystkich dystansach. 

Lokalizator	uszkodzeń	przewodów

• Prosta obsługa
• Podręczne i lekkie urządzenie do testowania długich i krótkich przewodów
• Możliwość testowania różnych rodzajów przewodów metalowych
• Automatyczna kompensacja tłumienności przewodu i wąski impuls 	
 testowy zapewnia łatwy odczyt
• Duży wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
• Podświetlany wyświetlacz LCD działający do –20°C
• Dotykowe przyciski
• Potwierdzona trwałość

Najważniejsze	właściwości

Podstawy	obsługi.
Jeśli przewód jest metalowy i posiada co 	
najmniej dwie żyły przewodzące, może 
zostać przetestowany przy pomocy metody 
TDR. Zastosowanie tej metody pozwala na 
wykrycie usterek w każdym typie przewo-
dów. Zasada działania metody TDR jest taka 
sama jak zasada działania radaru. Impuls 
energii jest transmitowany we wnętrzu 
testowanego przewodu. Kiedy impuls ten 
dotrze do końca przewodu lub miejsca jego 
uszkodzenia część lub całość energii tego 
impulsu jest odbijana i powraca do przyrzą-
du pomiarowego. Zasada TDR pozwala na 
pomiar czasu, który potrzebny jest transmito-
wanemu impulsowi na dotarcie do uszkodze-
nia, a następnie na powrót do urządzenia. 
Następnie urządzenie, obliczony czas przeli-
cza na odległość i wyświetla wyniki w formie 
wykresu przebiegu impulsu i/lub odczytu 
odległości. DET-3000 może być 	

stosowany do lokalizacji uszkodzeń we 	
wszystkich typach przewodów metalowych 
posiadających co najmniej dwie żyły 	
przewodzące włączając w to przewody 
grzejne. Urządzenie TDR może lokalizować 
zarówno poważne jak i mniej ważne 	
uszkodzenia przewodów włączając w to: 
uszkodzenia izolacji zewnętrznej i żył 	
przewodzących, zawilgocenie przewodów, 
luźne połączenia, zgniecenia, rozcięcia, 
przepalenia, zwarcia oraz szereg innych 
uszkodzeń. Dodatkowo urządzenie 	
DET-3000 można stosować do testowania 
przewodów znajdujących się na zwojach, 
czy nie uległy uszkodzeniu podczas trans-
portu, czy nie są zwarte, a także do spraw-
dzania długości przewodów. Szybkość 
i dokładność pomiarów czyni DET-3000 
preferowanym urządzeniem stosowanym do 
lokalizacji uszkodzeń przewodów.
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DET-3000

Dane	techniczne
Zakresy pomiarowe:  10 m, 30 m, 100 m, 300 m, 1000 m, 3000 m
Dokładność  ±0,9% zakresu pomiarowego
Rozdzielczość  1% zakresu pomiarowego
Prędkość propagacji  Różne współczynniki prędkości, od 0,2 do 0,99 pvf
  Urządzenie zapamiętuje ostatnio używany współczynnik
Charakterystyka impulsu Szerokość 7ns do 2 ms ustawiana automatycznie dla wybranego zakresu
  Amplituda 5V nominalnie bez zakończenia (impuls prostokątny)
Impedancja wyjściowa 25, 50, 75 i 100 Ω przełączana
Złącze pomiarowe  DET-3000 jest dostarczany z przewodami pomiarowymi 100 Ω
Gniazda wyjściowe  2 x 4 mm na podziałce 19 mm
Ochrona przeciwporażeniowa Urządzenie nie zostanie zniszczone w przypadku bezpośredniego podłączenia przez 100 Ω	
  przewód pomiarowy pod napięcie 250 Vac. Aczkolwiek stosowanie urządzenia w takim 	
  przypadku jest niebezpieczne. Instalacje testowane urządzeniem DET-3000 powinny zostać  
  uprzednio odłączone od zasilania. 	
	 	 Ze względów bezpieczeństwa urządzenie DET-3000 nie powinno być stosowane w  
  instalacjach znajdujących się pod napięciem. Zawsze przed rozpoczęciem pomiarów  
  należy się upewnić, że instalacja została odłączona od zasilania.
Wyświetlacz  Ciekłokrystaliczny, 128 x 64 piksele, podświetlany
Kursor  Pojedyncza pionowa linia
Jednostki  Metry lub stopy (wybierane przez użytkownika)
Zasilanie  9 VDC nominalnie	
  6 x baterie alkaliczne AA LR6 (nie ładowane) 	
  Żywotność baterii ±16 godzin przy temp. otoczenia 20°C, bez podświetlania ekranu
Środowisko pracy  Temperatura pracy  –20°C do +55°C
  Temperatura przechowywania –30°C do +70°C
  Wilgotność  93% RH przy temp. +40°C
Klasa ochrony  Odporność na wodę wg BS 2011, część 2.1 R/IEC 68-2-18, Test Ra
Bezpieczeństwo  Dyrektywa EC 73/23/EEC, z załącznikami EC 93/68/EEC
  BS EN 41003: 1997
Kompatybilność elektromagnetyczna Dyrektywa EC 89/336/EEC, z załącznikami EC 93/68/EEC BS EN 50082-1: 1992
  BS EN 55011: 1991 (Grupa 1 Klasa B)
  Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań w pomieszczeniach mieszkalnych,   
  komercyjnych oraz przemyśle.
Wymiary (mm)  250 x 100 x 55 mm
Waga (kg)  1,1 kg (włączając w to baterie, opakowanie, przewód testowy, instrukcje)

Specyfikacja	zamówienia	 	
Symbol produktu  DET-3000
Nr katalogowy  546866-000
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Wsporniki	montażowe Wsporniki montażowe są stosowane do montażu urządzeń takich jak termostaty lub skrzynki 	
przyłączeniowe na rurociągach. Do montażu wsporników niezbędne są dodatkowe obejmy 	
mocujące, które należy zamawiać osobno. 
Razem ze wspornikiem dostarczany jest zestaw śrub mocujących M6 i/lub M4, podkładki, 
nakrętki i podkładki sprężynowe przeznaczony do montażu jednego termostatu lub skrzynki 	
przyłączeniowej.
Poniższa tabela przedstawia produkty kompatybilne z prezentowanymi wspornikami, w 	
przypadku urządzeń nie znajdujących się w poniższej tabeli należy skontaktować się z Tyco 
Thermal Controls.

	 	 SB-100	 SB-101	 SB-110 
	 192932-000	 990994-000	 707366-000
AT-TS-13 x x x
AT-TS-14 x x x
JB16-02 x x x
JB-82 x x x
JB-EX-20 x x x
JB-EX-21 x x
JBU-100-E x x
JBU-100-EP x x
MONI-PT100-EXE  x
MONI-PT100-NH  x
MONI-PT100-4/20MA  x
RAYSTAT-CONTROL-10 x x
RAYSTAT-ECO-10 x x
RAYSTAT-EX-02 x x x
RAYSTAT-EX-03 x x
RAYSTAT-EX-04 x x
T-M-10-S/+x+y x x x
T-M-20-S/+x+y

Dane	techniczne
Wymiar płytki (mm) x x y 160 x 230 160 x 160 130 x 130 
Odległość płytka-płytka (mm) 100 160 100
Ilość obejm wymaganych do montażu 2 2 1 
Maksymalna temp. rurociągu (°C) 230 230 230

x

y
x y

x

y
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	 	 SB-111	 SB-120	 JB-SB-26 
	 579796-000	 165886-000	 338265-000
AT-TS-13 x  
AT-TS-14 x  
JB16-02 x  
JB-82 x  
JB-EX-20 x  
JB-EX-21   
JBU-100-E   
JBU-100-EP   
MONI-PT100-EXE x  x
MONI-PT100-NH x  x
MONI-PT100-4/20MA x  x
RAYSTAT-CONTROL-10  
RAYSTAT-ECO-10  
RAYSTAT-EX-02 x  
RAYSTAT-EX-03   
RAYSTAT-EX-04     
T-M-10-S/+x+y x   
T-M-20-S/+x+y  x
	 	 	

Dane	techniczne
Wymiar płytki (mm) x x y 130 x 130 220 x 120 80 x 80 
Odległość płytka-płytka (mm) 100 120 100
Ilość obejm wymaganych do montażu 2 2 1 
Maksymalna temp. rurociągu (°C) 230 230 230

x y

x
y

x

y
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Naklejki	ostrzegawcze

AkcesoriaR

Naklejki ostrzegawcze sygnalizują obecność ogrzewania elektrycznego pod izolacją 	
termiczną. (Min. 1 naklejka na 6 metrów rurociągu)

Język	 Symbol	naklejki	 Nr	katalogowy
Chorwacki ETL-HR 938764-000
Czeski ETL-CZ 731605-000
Duński ETL-DK C97690-000
Holenderski LAB-I-23 749153-000
Angielski LAB-I-01 938-947-000
Fiński LAB-ETL-SF 756479-000
Francuski LAB-I-05 883061-000
Niemiecki/Francuski/Włoski LAB-ETL-CH 148648-000
Niemiecki ETL-G 597779-000
Węgierski LAB-ETL-H 623725-000
Włoski ETL-I C97688-000
Łotewski LAB-I-32 841822-000
Litewski LAB-ETL-LIT  105300-000
Norweski ETL-N C97689-000
Norweski/Angielski LAB-ETL-NE 165899-000
Polski ETL-PL 258203-000
Rumuński ETL-RO 902104-000
Rosyjski LAB-ETL-R 574738-000
Słoweński ETL-SLO 538156-000
Hiszpański ETL-Spanish C97686-000
Szwedzki LAB-ETL-S 691703-000

Obejmy	montażowe Metalowe obejmy ze stali nierdzewnej do mocowania wsporników, zintegrowanych zesta-
wów przyłączeniowych, trójnikowych, itp.

Zewnętrzna	średnica			 (Cale)	 Symbol	 Nr	katalogowy 
rurociągu	(mm)
20-47  (1/2" - 11/4") PSE-047 700333-000
40-90  (11/4" - 3") PSE-090 976935-000
60-288  (2" - 10") PSE-280 664775-000
60-540  (2" - 20") PSE-540 364489-000

HARD-SPACER-SS-25MM-25M	 Taśma dystansowa do montażu przewodów grzejnych na ścianach, zbiornikach, 	
naczyniach, itp. 
Szerokość taśmy: 12,5 mm 
Odstępy między uchwytami przewodów: 25 mm 
Długość: 25 m na rolce
Nr katalogowy: 107826-000
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Taśmy	mocujące	 	

AkcesoriaR

Dodatkowe	zaciski

Rękaw	ochronny

Samoprzylepne taśmy do mocowania przewodów grzejnych na rurociągach.

GT-66 Taśma na bazie włókna szklanego do mocowania przewodów grzej-
nych na rurociągach.

 Dla rurociągów innych niż ze stali nierdzewnej oraz temperatur monta-
żu powyżej 4.4°C

 20 m na rolce, szerokość 12 mm
 Nr katalogowy: C77220-000

GS-54 Taśma na bazie włókna szklanego do mocowania przewodów grzej-
nych na rurociągach.

 Dla rurociągów ze stali nierdzewnej oraz temperatur montażu poniżej 
4.4°C  
16m na rolce, szerokość 12 mm

 Nr katalogowy: C77221-000 

ATE-180 Taśma aluminiowa* z warstwą klejową specjalnie do montażu przewo-
dów grzejnych i czujników termostatów na rurociągach, zbiornikach.

 Min. temperatura montażu: 0°C
 55 m na rolce, szerokość 63,50 mm
 Nr katalogowy: 846243-000

* Przy montażu z użyciem taśmy aluminiowej moc grzewcza samoregulujących przewodów 	
grzejnych może ulec zwiększeniu. Aby uzyskać dodatkowe informacje na ten temat, należy 
dokonać obliczeń przy pomocy programu TraceCalc lub skontaktować się z Tyco Thermal 
Controls.

	

G-02 Silikonowy rękaw osłaniający przewód grzejny na ostrych 
   krawędziach, np. w miejscu styku z metalową osłoną izolacji. Może  

 być przycinany do żądanej długości. 
   Wytrzymuje temperatury do 215°C.
   Nr katalogowy: 412549-000

	
	

HWA-WAGO- Zestaw z dodatkowymi zaciskami do podłączenia termostatu 
RAYSTAT-EX-02 do skrzynek połączeniowych JBS, JBM i JBU. 
Zestaw zawiera 2 zaciski WAGO serii 284 (1xL, 1xPE) i dławik 	
kablowy GL-36-M25

 Nr katalogowy: 966659-000

HWA-WAGO- Dodatkowe zaciski WAGO (EEx e) przewodu fazowego/neutralnego  
PHASE do różnych typów skrzynek przyłączeniowych, maks. 10 mm2 żyły  
  jednodrutowe/wielodrutowe.
 Nr katalogowy: 633476-000

HWA-WAGO-  Dodatkowe zaciski WAGO (EEx e) przewodu ochronnego/uziemienia  
EARTH do różnych typów skrzynek przyłączeniowych, maks. 10 mm2 żyły  
  jednodrutowe/wielodrutowe.
 Nr katalogowy: 911505-000

HWA-WAGO-  Dodatkowe płytki zakończeniowe do zacisków HWA-WAGO-..., 	
ENDPLATE	 Dla zacisków 10 mm2, element zapasowy
  Nr katalogowy: 983674-000

HWA-WAGO-  Dodatkowe mostki do łączenia zacisków HWA-WAGO-..., 	
JUMPER	 Dla zacisków 10 mm2, element zapasowy
  Nr katalogowy: 550942-000

	
TSTAT-KIT 
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Dławiki	kablowe

AkcesoriaR

GL-33   Dławik kablowy 3/4" NPT dla RAYSTAT-EX-02 (EEx d II C) z 	
mosiądzu niklowanego.

 Do stosowania z kablami zbrojonymi o średnicy zewnętrznej 	
od 12 do 21 mm i wewnętrznej średnicy od 8,5 do 16 mm.

 Nr katalogowy: 493217-000
	

GL-34 Dławik kablowy 3/4" NPT dla RAYSTAT-EX-02 (EEx d II C) z 	
mosiądzu niklowanego.

 Do stosowania z kablami niezbrojonymi o średnicy zewnętrznej 
 8,5 do 16 mm.
 Nr katalogowy: 931945-000

GL-36-M25 Dławik kablowy M25 (EEx e) z poliamidu
 Do stosowania z kablami niezbrojonymi o średnicy zewnętrznej 
 8 do 17 mm.
 Element uzupełniający do JBS-100, JBM-100 i JBU-100
 Nr katalogowy: 774424-000

GL-38-M25-METAL Dławik kablowy M25 (EEx e II i  Eex d II C) do skrzynek przyłączenio-
wych z wewnętrzną płytką uziemienia (-EP) oraz skrzynek 	
metalowych. 

 Do kabli zasilających, uzbrojonych o średnicach zewnętrznych
 od 12 do 21 mm i wewnętrznej średnicy od 8,5 do 16 mm.
 Nr katalogowy: 056622-000

GL-44-M20-KIT  Dławik kablowy EEx e (M20), wykonany z poliamidu do stosowania z 
przewodami PI o średnicach 5 – 13 mm. Zestaw zawiera także 	
koszulkę w kolorze żółto-zielonym (80 mm) na oplot.	
Nr katalogowy: 1244-000848

	

GL-45-M32    Dławik kablowy EEx e (M32), wykonany z poliamidu do stosowania z 	
przewodami zasilającymi o średnicach 12 – 21 mm.	
Nr katalogowy: 1244-000847

	

ADPT-PG16-25 Adapter Pg16 (żeński) na M25 (męski), EEx e	
M25-EEXE Poliamidowy, dopuszczenie ATEX z niewypadającym pierścieniem 	
 uszczelniającym (“o”-ring)
 Do stosowania z kablami o średnicy zewnętrznej do 15 mm.
 Nr katalogowy: 541892-000	
	
	

REDUCER- Reduktor M25 (żeński) na Pg16 (męski), EEx e	
M25/PG16-EEXE Poliamidowy, dopuszczenie ATEX z niewypadającym pierścieniem 	
  uszczelniającym (“o”-ring)
  Do stosowania z kablami o średnicy zewnętrznej do 13 mm.
  Nr katalogowy: 953780-000

	

REDUCER- Reduktor M25 (męski) do M20 (żeński) EExd
M25/20-EEXD Mosiężny, dopuszczenie ATEX z niewypadającym pierścieniem 	
  uszczelniającym (“o”-ring)
  Nr katalogowy: 404287-000 
	 	

REDUCER- Reduktor M25 (męski) do M20 (żeński) Eexd, przeciwnakrętka i  
M25/20 podkładka/ uszczelka z włókna w zestawie
   Mosiężny, dopuszczenie ATEX z niewypadającym pierścieniem 	

 uszczelniającym (“o”-ring)
 Nr katalogowy: 630617-000 

	

Adaptery
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Przetwornik

AkcesoriaR

REDUCER-M25/ Reduktor M25 (męski) do M20 (żeński) 
M20-PA Wykonany z poliamidu	

Strefa niezagrożona wybuchem
   Nr katalogowy: 184856-000

REDUCER-M32/ Reduktor M32 (męski) do M25 (żeński) 
M25-EEXE Dopuszczenie ATEX, wykonany z poliamidu.
   Nr katalogowy: 1244-000 859

ADPT-M20/25- Adaptor M20 (męski) do M25 (żeński) 
EEXD  Mosiężny, dopuszczenie ATEX z niewypadającym pierścieniem 	

uszczelniającym (“o”-ring)	
Stosowany do kabli o średnicy zewnętrznej do 14 mm.

   Nr katalogowy:  684953-000	

JBS-SPA   Wymagany dla rur ≤ 1" (DN 25), do stosowania z JBS-100, E-100, 
E-100-L, Nr katalogowy: E90515-000 (paczka 5 szt.)	
	

JBM-SPA   Wymagany dla rur ≤ 1" (DN 25), do stosowania z JBM-100, T-100 	
Nr katalogowy: E55673-000 (paczka 5 szt.)	
	

HWA-PLUG-M20-    Zaślepka M20 EEx e
EXE-PLASTIC  Poliamid
	 	 	 Część zamienna dla różnych skrzynek przyłączeniowych 
   Nr katalogowy: 1244-000845

HWA-PLUG-M25- Zaślepka M25
EXE-PLASTIC Polyamid  
   Część zamienna do JBS-100, JBM-100, JBU-100
   Nr katalogowy: 434994-000
	

	
	

TCONTROL-ISOL-01 Separator dla MONI-PT100-4/20MA
   Galwanicznie izolowany moduł EEx ia dla czujnika 	

MONI-PT100-4/20MA do separacji pomiędzy strefami zagrożonymi 
wybuchem i strefami niezagrożonymi. Montaż powierzchniowy lub na 
szynie DIN 35. Dodatkowo wymagany jest zasilacz 24 Vdc taki jak 
MONI-RMC-PS24. 	
Nr katalogowy: 670021-000

	
	
	
	
	

MONI-RMC-PS24 Zasilacz 24 VDC
   Zasilacz ten zapewnia szeroki zakres napięć wejściowych 
   (100-240 Vac) w celu uzyskania napięcia zasilającego 24 Vdc 	

dla modułów MONI-RMC-BASE lub TCONTROL-ISOL-01. 
   Montaż powierzchniowy lub na szynie DIN35.
   Nr katalogowy: 972049-000
	
	 	

	
	

Adaptery	do	małych	średnic	rurociągów	

Zaślepka

Zasilacz
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Tyco	Thermal	Controls	łączy	wiedzę,	doświadczenie,	produkty 
i	usługi	wiodących	marek	takich,	jak:	Raychem,	HEW-THERM,	
Pyrotenax,	DigiTrace,	Isopad,	TraceTek	and	Tracer.

Tyco Thermal Controls oferuje innowacyjny zakres produktów i usług dla rozwiązań 	
przemysłowych, budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego, od systemów grzewczych 	
i ogrzewania podłogowego po okablowanie systemów bezpieczeństwa, pomiary temperatury 	
i systemy detekcji wycieków. 	
Poniżej znajduje się krótki opis działalności Tyco Thermal Controls na różnych rynkach.	

Budownictwo	komercyjne Jako światowy lider w dziedzinie systemów grzewczych, Tyco 
Thermal Controls posiada w swojej ofercie kompletną gamę rozwią-
zań grzewczych: od systemów ochrony przed zamarzaniem lub 	
utrzymaniem temperatury mediów po systemy zapobiegające 	
oblodzeniu oraz ogrzewanie podłogowe. W aplikacjach budownictwa 
komercyjnego lub mieszkaniowego, obiektach nowo budowanych 
bądź remontowanych, nasze inteligentne rozwiązania będą funkcjo-
nowały perfekcyjnie zapewniając komfort i bezpieczeństwo.  	
	

Dostępna literatura: ‘Smart heat for comfort and safety’ 	
(CDE-0716) 	

Ogrzewanie	podłogowe	 Systemy ogrzewania podłogowego Raychem mogą być 	
stosowane w obiektach nowo powstających jak również przy 	
renowacjach. Zaprojektowano je tak, aby zapewniały najwyższy 	
komfort w domu jednocześnie obniżając koszty ogrzewania.	
Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej: 	
www.raychemogrzewaniepodlogowe.pl 	
	

Dostępna literatura: ‘Przewodnik po komfortowych, ogrzewanych  
podłogach’		
(CDE-1017)

 

Systemy	ogrzewania	specjalistycznego	 Systemy ogrzewania specjalistycznego Isopad są zaprojektowa-
ne i dostosowane do potrzeb nietypowych aplikacji grzewczych. 
Obejmują swoim zakresem: taśmy grzewcze, płaszcze grzewcze, 
panele grzejne ale również produkty takie, jak ogrzewacze beczek 
czy węże grzejne.	
	

Dostępna literatura: ‘Specialty heating products for industrial,  
laboratory, automotive, packaging and food service applications’	

Przewody	elektroenergetyczne Od ponad 60 lat marka Pyrotenax jest synonimem systemów 	
przewodów ogniotrwałych w izolacji mineralnej (MI) o wysokich 	
parametrach. W chwili obecnej, po pełnej integracji z Tyco Thermal 
Controls, zakres przewodów Pyrotenax został rozszerzony o 	
ogniotrwałe przewody polimerowe. 	
	

Dostępna literatura: ‘Pyro MI enhanced Grade MI Wiring Cable 
System’		
(CDE-0801)

R

R
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Pomiar	temperatury Rozwiązania systemów pomiaru temperatury Pyrotenax obejmują 
swym zakresem termopary w izolacji mineralnej, przewody RTD i 
czujniki, które mogą być stosowane w różnych aplikacjach pomiaru 
temperatury w wielu dziedzinach przemysłu takich, jak lotnictwo, 
wytwarzanie energii, hutnictwo, przemysł spożywczy...	
	

Dostępna literatura: ‘Sensors and assemblies for extreme 
environments’ (CDE-0940)

Detekcja	wycieków Systemy detekcji wycieków zapewniają wczesne wykrycie miejsca 
wycieku w sieci rurociągów lub w zbiorniku. Aplikacje detekcji wycie-
ków mogą być stosowane w przemyśle oraz w budownictwie 	
komercyjnym. Systemy detekcji wycieków TraceTek obejmują swym 
zakresem wiele typów przewodów sensorowych, czujników i 	
elektronicznych central monitorujących, które dostarczają naszym 	
klientom najnowocześniejsze możliwości monitorowania praktycznie 
wszystkich cieczy i ich systemów transportowych.	
	

Dostępna literatura: ‘Leak Detection and Location Systems’ 

Aby uzyskać więcej informacji należy odwiedzić naszą stronę internetową: www.tycothermal.com
lub zadzwonić pod bezpłatny numer 0 800 800 114 z Polski lub +48 22 331 29 50 z dowolnego kraju.
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Nasze produkty zostały przetestowane 
i dopuszczone zgodnie z odpowiednimi 
standardami europejskimi.

www.tycothermal.com

Raychem, Pyrotenax, DigiTrace, Isopad, TraceTek, RAYSTAT i Tracer są znakami towarowymi Tyco Tyco Thermal Controls, a  
HEW-THERM jest znakiem towarowym HEW-KABEL/CDT GmbH & Co.KG. Złącza zaciskowe Cage clamp są znakiem towarowym WAGO.
Uważa się, że wszystkie zawarte tu informacje oraz ilustracje są wiarygodne. Niemniej użytkownicy powinni niezależnie oceniać przydat-
ność każdego produktu wedle własnych potrzeb. Tyco Thermal Controls nie gwarantuje dokładności lub kompletności niniejszych informacji  
i odmawia jakiejkolwiek odpowiedzialności odnośnie ich użycia. Tyco Thermal Controls odpowiada jedynie w ramach Standardowych Wa-
runków Sprzedaży tych produktów i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uboczne, pochodne lub inne skutki uszkodzeń powstałych 
wskutek sprzedaży, odsprzedaży, użytkowania lub niewłaściwego użytkowania tych produktów. Dokumentacja produktów może ulegać 
zmianom. Oprócz tego Tyco Thermal Controls zastrzega sobie możliwość zmian w produktach i procesach które nie będą odnotowywane w 
specyfikacjach i bez informowania Użytkowników.

Dystrybutor:

Polska
Tyco Thermal Controls Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 19
02-677 Warszawa
Tel. 0 800 800 114
Fax 0 800 800 115
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