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Informacje ogólne
Przeznaczenie podræcznika
Niniejsza instrukcja monta†u i eksploatacji przeznaczona jest tylko
dla systemów opartych na przewodach grzejnych szeregowych
produkowanych przez Tyco Thermal Controls instalowanych na
izolowanych termicznie rurociågach i zbiornikach wraz z
towarzyszåcymi akcesoriami. W szczególno∂ci odnosi siæ ona do
systemu przewodów sta∆o-oporowych w izolacji polimerowej (PI),
które charakteryzujå siæ specyficznå mocå grzewczå, zale†nå od
parametrów projektowych, a w szczególno∂ci od d∆ugo∂ci przewodu
i napiæcia.

Rysunek 1: Typowa konstrukcja przewodu
Pow¬oka zewn∑trzna z
PTFE
Miedziany oplot ochronny pokryty
niklem
(maks. 18 ohm/ km)
Wzmacniajåca folia poliamidowa (opcjonalnie)
Izolacja z PTFE
Rezystancyjna †y¬a grzejna

Rysunek 2: Typowa konfiguracja elementu grzejnego
˝yla uziemina

D¬awik

Przewody zimnych koµców

Przewød grzejny

Po∆åczenie przewodu grzejnego i zimnego

˝y∆a zasilajåca

W celu uzyskania informacji dotyczåcych innych aplikacji nale†y
skontaktowaç siæ z przedstawicielem Tyco Thermal Controls.


Wa†ne
Aby zachowaç gwarancjæ firmy Tyco Thermal Controls,
muszå byç przestrzegane wszystkie zalecenia zawarte w
niniejszej instrukcji, jak i w instrukcjach monta†owych
dostarczanych z poszczególnymi produktami. Monta† musi
ponadto odpowiadaç lokalnym przepisom zwiåzanym z
elektrycznymi systemami grzewczymi, normom i warunkom
technicznym wykonania i odbioru robót elektrycznych oraz
normami miædzynarodowymi takimi jak IEC 62086.
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Osoby wykonujåce instalacjæ, pomiary i konserwacjæ elektrycznych systemów grzewczych muszå byç odpowiednio przeszkolone we wszystkich wymaganych technologiach jak i w zakresie
monta†u, eksploatacji i pomiarów instalacji elektrycznych. Ca∆o∂ç
prac powinna byç nadzorowana przez osoby, które posiadajå
do∂wiadczenie w monta†u aplikacji grzewczych.
Klasyfikacja stref – Strefy niezagro†one wybuchem
ICW-T
Klasyfikacja stref – Strefy zagro†one wybuchem,
Strefa 1 i 2
Specjalne warunki bezpiecznego stosowania w strefach
zagro†onych wybuchem:
Nale†y odnie∂ç siæ do w∆a∂ciwych certyfikatów dla stref
zagro†onych wybuchem.
Nr certyfikatu

Oznaczenie

XPI (system)
PTB 03 ATEX 1218 X

II 2 G/D EEx e II T6-T2

XPI (przewód na rolce)
PTB 03 ATEX 1101 U

II 2 G/D EEx e II

FCW-T (system)
BAS01ATEX2143X

I 2 G EEx e II T6-T3

FCW-T (przewód na rolce)
BAS02ATEX2204U

II 2 G EEx e II T6-T3

Inne dopuszczenia krajowe:
Nale†y skontaktowaç siæ z Tyco Thermal Controls
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Dobór przewodów grzejnych i
magazynowanie
Wybór w∆a∂ciwego przewodu grzejnego i komponentów, najlepiej
dopasowanych do danej aplikacji musi byç zgodny z danymi
zawartymi w literaturze i najwa†niejszymi w∆a∂ciwo∂ciami produktów przedstawionych w poni†szej tabeli:
Tabela 1: W∆a∂ciwo∂ci przewodów grzejnych
Typ przewodu grzejnego

ICW-T

XPI

Maksymalne napiæcie
U0/U (V AC)

300/500

450/750

Maksymalna wytrzyma∆o∂ç
temperaturowa (°C)

260

260

Krótkotrwa∆e oddzia∆ywanie
temperatury (°C)

260

300

Klasa temperaturowa

n/a

T2-T6

Minimalny odstæp (mm)

–

20

Minimalna temperatura
monta†u (°C)

–60

–70

Minimalny promieµ giæcia
przy temp. –25°C (mm)

2,5 x ∅

2,5 x ∅ ( ∅< 6mm) / 6 x ∅ ( ∅≥ 6mm)

Minimalny promieµ giæcia
przy temp. –60°C (mm)

6x∅

2,5 x ∅ ( ∅< 6mm) / 6 x ∅ ( ∅≥ 6mm)

Maksymalna moc
grzewcza (W/m)
Odporno∂ç chemiczna (*)

patrz tabela poni†ej
wysoka

patrz tabela poni†ej
wysoka

(*) – nale†y sprawdziç karty katalogowe poszczególnych produktów lub skontaktowaç siæ z Tyco Thermal Controls w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Tabela 2: Typowe ograniczenia mocy grzewczej przewodów
Temperatura utrzymania (°C)
≤ 10
+ 11...30
+ 31...50
+ 51...75
+ 76...100
+ 101...125
+ 126...150
+ 151...200

Typowe maksymalne obciå†enie przewodów (W/m)
dobre przyleganie

s∆abe przyleganie

30
25
21
18
15
12
10
8

25
20
18
15
12
10
8
5

Graniczne warto∂ci obciå†enia przewodów grzejnych podane w
tabeli 2 majå charakter orientacyjny dla wszystkich typów
przewodów i wszystkich trybów kontroli temperatury. Aktualne
warto∂ci graniczne dla okre∂lonych typów przewodów grzejnych
rozwa†anych dla danej aplikacji så podawane przez
oprgramowanie TraceCalc Pro. Warto∂ci te mogå byç wy†sze od
tych przedstawionych w tabeli.


Upewnij siæ, †e napiæcie znamionowe przewodu grzejnego jest
odpowiednie dla dostæpnego napiæcia zasilania.
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Zmiany g∆ównych parametrów projektowych takich jak napiæcie lub d∆ugo∂ç przewodu powodujå zmianæ mocy grzewczej w
stosunku do za∆o†onej, co mo†e wymagaç przeprojektowania
ca∆ego systemu. Aby zapobiec powstaniu po†aru lub eksplozji
w strefach zagro†onych wybuchem, upewnij siæ, †e maksymalna temperatura pow∆oki przewodu grzejnego znajduje siæ
poni†ej klasy temperaturowej T lub temperatury samozap∆onu
dla gazów i/lub py∆ów, których obecno∂ç w danych strefach
jest mo†liwa. W celu uzyskania dalszych informacji, patrz
dokumentacja projektu (np. raporty z programu TraceCalc Pro)
Aby upewniç siæ, †e w∆a∂ciwy przewód grzejny zosta∆ zainstalowany na ka†dej rurze lub zbiorniku nale†y sprawdziç specyfikacjæ projektu.
W celu wyboru odpowiedniego przewodu grzejnego dla ka†dego
rodzaju ∂rodowiska termicznego, chemicznego, elektrycznego i
mechanicznego nale†y odnie∂ç siæ do katalogu produktów Tyco
Thermal Controls.
Przechowywanie przewodów grzejnych


Przewody grzejne nale†y przechowywaç w czystym i suchym
miejscu.



Dopuszczalny zakres temperatur: od –40°C do +60°C.



Przewody grzejne nale†y chroniç przed uszkodzeniem
mechanicznym oraz wilgociå.
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Monta† przewodów grzejnych
Ostrze†enie
Jak w przypadku ka†dego urzådzenia elektrycznego lub instalacji kablowej zasilanej napiæciem sieciowym, uszkodzenie
przewodu grzejnego i jego komponentów lub nieprawid∆owy
monta†, który umo†liwia wnikanie wilgoci lub
zanieczyszczeµ, mo†e prowadziç do przewodzenia prådu,
iskrzenia lub potencjalnego zagro†enia po†arem. Ka†de
niepo∆åczone zakoµczenie przewodu grzejnego nara†one na
dzia∆anie ∂rodowiska musi by∂ odpowiednio uszczelnione.

3.1

Procedury wstæpne
Kontrola otrzymanych materia∆ów:


Wykonaj przeglåd przewodów grzejnych i komponentów w celu
upewnienia siæ, †e w czasie transportu nie uleg∆y uszkodzeniu.



Nale†y sprawdziç specyfikacje projektowe przewodów grzejnych
i porównaç zestawienie materia∆owe projektu z numerami katalogowymi otrzymanych przewodów grzejnych oraz komponentów
elektrycznych w celu potwierdzenia, †e wszystkie wymagane
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materia∆y zosta∆y dostarczone na miejsce monta†u. Typ przewodu
grzejnego i klasyfikacja dla strefy zagro†onej wybuchem jest
wydrukowana na os∆onie zewnætrznej przewodu.


Zmierz i zanotuj rezystancjæ elektrycznå oraz rezystancjæ izolacji
przewodu. Porównaj te warto∂ci z tymi w dokumentacji projektu
(patrz rozdzia∆ 8).
Sprawdzenie rurociågu przeznaczonego do ogrzewania:



SprawdΩ oznaczenie rurociågu, jego d∆ugo∂ç i ∂rednicæ a nastæpnie porównaj te parametry z dokumentacjå projektowå.



Upewnij siæ, †e wszystkie próby ci∂nieniowe rurociågów zosta∆y
zakoµczone oraz †e så one po ostatecznym malowaniu a ich
zewnætrzna pow∆oka jest sucha.



Dokonaj przeglådu rurociågów i rozplanuj przebieg przewodów
grzejnych na rurociågach uwzglædniajåc armaturæ takå jak np.
zawory, ko∆nierze, podpory, odwodnienia itp.



Porównaç stan rzeczywisty z projektem. W razie rozbie†no∂ci
nale†y skontaktowaç siæ z kierownikiem projektu.



Nale†y przeprowadziç wizualnå kontrolæ rurociågu, aby upewniç
siæ, †e na jego powierzchni nie wystæpujå zadziory, chropowate
powierzchnie, ostre krawædzie, itp., które mog∆yby uszkodziç
przewód grzejny. Powierzchnie takie wyg∆adziç, pokryç foliå
aluminiowå lub warstwå ta∂my na bazie z w∆ókna szklanego.

3.2

Rozwijanie i uk∆adanie przewodów grzejnych
Wskazówki przy rozwijaniu przewodów grzejnych:


U†ywaç stojaka na szpule umo†liwiajåcego ∆atwe rozwijanie
przewodów bez du†ych napræ†eµ.

Rysunek 3: Prawid∆owy sposób rozwijania przewodów

✓

✗



Unikaç odkszta∆cania siæ przewodów oraz jego zaplåtania siæ.







Podczas rozwijania przewodu nale†y unikaç:
kontaktu z ostrymi krawædziami,
nadmiernego napræ†enia,
zaplåtania siæ przewodów lub ich zgniecenia,
chodzenia po przewodach, zgniecenia ich przez narzædzia
monta†owe.
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Podczas monta†u przewód powinien byç napræ†any tylko na tyle,
†eby przylega∆ do rurociågu i nie zahacza∆ o podpory i armaturæ.



Nale†y przewidzieç dodatkowe d∆ugo∂ci przewodów dla
mocowaµ i podpór zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej.



Dla wszystkich przy∆åczy elektrycznych, po∆åczeµ, rozga∆æzieµ i
uszczelnieµ nale†y pozostawiç odcinki serwisowe odpowiedniej
d∆ugo∂ci. (Prosimy o zapoznanie siæ z instrukcjami instalacji dla
poszczególnych elementów)



Przestrzegaj d∆ugo∂ci przewodów wyspecyfikowanych w projekcie
i znakuj przewód znajdujåcy siæ jeszcze na szpuli (XPI: w celu
orientacji stosuj znaczniki metrów wydrukowane na przewodzie).

3.3

Mocowanie przewodów grzejnych


Przewodów nie wolno mocowaç opaskami metalowymi,
drutem wiåza∆kowym, ta∂mami winylowymi lub ta∂mami do
przepustów, które mogå doprowadziç do zniszczenia przewodów.
Przewody mocowaç minimum dwoma owiniæciami w∆a∂ciwej
samoprzylepnej ta∂my na bazie w∆ókna szklanego znajdujåcych
siæ w odstæpach 300 mm lub czæ∂ciej, je∂li to konieczne.



Przewody grzejne muszå byç instalowane i mocowane tak, aby
ich przemieszczanie siæ podczas cyklu rozgrzewania siæ by∆o
dozwolone, ale aby nie mog∆y siæ swobodnie przemieszczaç pod
w∆asnym ciæ†arem. Inne mocowania (jak ta∂ma aluminiowa)
mogå byç wymagane zgodnie z dokumentacjå projektu.
Przewody grzejne mogå byç instalowane w linii prostej, wielokrotnie wzd∆u†nie zgodnie ze specyfikacjå projektowå.



Na rurociågach poziomych przewody nale†y mocowaç w dolnych
çwiartkach rury zgodnie z przedstawionym poni†ej rysunkiem nie
za∂ w najni†szym punkcie.

Rysunek 4: U∆o†enie przewodów na rurociågu
Czujnik

Czujnik

Rura

Przewód grzejny

Rura

Przewód grzejny

Przed ostatecznym zamocowaniem przewodów do rurociågów
zapoznaj siæ z dokumentacjå projektowå, a w szczególno∂ci z
informacjami dotyczåcymi dodatkowych d∆ugo∂ci przewodów,
lokalizacjå skrzynek przy∆åczeniowych oraz termostatów.


Monta† przewodów na zbiornikach mo†e wymagaç dodatkowych
akcesoriów monta†owych takich jak stalowe ta∂my rozstawcze,
tak jak przedstawiono to na rysunku poni†ej:
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Rysunek 5: Typowe u∆o†enie przewodów na wiækszych powierzchniach
takich jak ∂ciany zbiorników

Ta∂ma rozstawcza

Czujnik temperatury
Przewød grzejny

Skrzynka
przy¬åczeniowa

Termostat
Przewød zimnego koµca

Rysunek 6: Akcesoria monta†owe: stalowa ta∂ma rozstawcza



3.4

Zgodnie z projektem, stosuj zestawy wej∂cia pod izolacjæ, we
wszystkich miejscach, w których przewód przechodzi przez
zewnætrzny metalowy p∆aszcz izolacji. We wszystkich innych
miejscach, gdzie przewód przechodzi przez metalowå pow∆okæ
izolacji, takich jak jej boczne os∆ony (np. na zaworach) nale†y
stosowaç gumowy ekran ochronny G-02 w celu zabezpieczenia
przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Ciæcie przewodów grzejnych


Przed odciæciem przewodu, nale†y upewniç siæ, †e odmierzony
odcinek wraz z dodatkowymi zapasami posiada minimalnå wymaganå d∆ugo∂ç.



Ka†da zmiana projektowanej d∆ugo∂ci obwodu zmienia jego
moc grzewczå i projekt musi byç ponownie zatwierdzony.



Przewód grzejny nale†y przyciåç na †ådanå d∆ugo∂ç po kompletnym jego zamocowaniu na rurociågu.
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3.5

Ta∂my mocujåce
GT-66 Ta∂ma z w∆ókna szklanego do mocowania przewodów
grzejnych na rurociågach. Nie nale†y stosowaç tej ta∂my na rurach
ze stali nierdzewnej lub przy temperaturach monta†u poni†ej 5°C.
GS-54 Ta∂ma z w∆ókna szklanego do mocowania przewodów
grzejnych na rurociågach. Do stosowania na rurach ze stali
nierdzewnej lub przy temperaturach monta†u poni†ej 5°C.


3.6

ATE-180 Ta∂ma aluminiowa:
Na d∆ugich prostych odcinkach, stosowanie pætli kompensacyjnych mo†e byç konieczne w celu kompensacji rozszerzalno∂ci
termicznej rurociågu bez nara†ania przewodu na nadmierne
napræ†enia.

Typowe szczegó∆y instalacyjne


Typowe szczegó∆y instalacyjne monta†u przewodów grzejnych
na armaturze rurociågów så przedstawione poni†ej.

Rysunek 7: Typowy zapas przewodu na podporze

Przewód grzejny PI

W celu ustalenia
dodatkowych wymaganych
d¬ugo∂ci przewodøw patrz
dokumentacja projektu

Przewody grzejne PI nie mogå byç krzy†owane.
Rysunek 8: Typowy zapas przewodu na zaworach

Przewody grzejne PI nie mogå byç krzy†owane.
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Rura

Rysunek 9: Typowe u∆o†enie przewodów na kolanach rurociågów

Przewød grzejny PI

Rura
Ta∂ma monta†owa (co 0,3 m)

Przewody grzejne PI prowadzone så
po zewn∑trznej cz∑∂ci kolan

Rysunek 10: Typowe u∆o†enie przewodów na ko∆nierzach
Ko¬nierz

Przewød grzejny

Ta∂ma
monta†owa

Stosuj ta∂me monta†owå w celu
zamocowania przewodu grzejnego

Przewody grzejne PI nie mogå byç krzy†owane.
Uwagi ogólne:


W celu u∆atwienia eksploatacji przewody grzejne na armaturze
nale†y u∆o†yç zgodnie z przedstawionymi rysunkami.
Alternatywnie do monta†u przewodów mo†na zastosowaç
kwadratowå siatkæ metalowå.
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Rysunki 11-12: Uk∆adanie przewodu na kwadratowej siatce metalowej



SprawdΩ specyfikacjæ projektu pod wzglædem wymagaµ dotyczåcych uk∆adania przewodów na armaturze i podporach.



Przestrzegaj instrukcji dotyczåcych obcinania i zarabiania przewodów grzejnych; instrukcje te wchodzå w sk∆ad poszczególnych
komponentów systemu.



Minimalne promienie giæcia przewodów grzejnych muszå byç
przestrzegane (patrz tabela 1).
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Rysunek 13: Minimalne promienie giæcia przewodów
Zginanie przewodów

6x ∅

∅ przewodu > 6 mm



2,5 x ∅

∅ przewodu ≤ 6 mm

Przy instalacji sta∆o-oporowych przewodów grzejnych, nale†y
upewniç siæ, †e przewody te nie stykajå siæ ze sobå ani nie
krzy†ujå. Nieprzestrzeganie powy†szych zaleceµ mo†e prowadziç
do lokalnego przegrzewania siæ przewodów i powstania ryzyka
po†aru.

Rysunek 14: Minimalne odstæpy miædzy przewodami muszå byç
zachowane

Minimalna odleg∆o∂ç miædzy przewodami wynosi: 20 mm.

3.7

Dodatkowe d∆ugo∂ci przewodów grzejnych
Wszystkie elementy ogrzewane przewodami grzejnymi, które
zwiækszajå powierzchniæ wymiany ciep∆a normalnie zaizolowanej
rury / zbiornika lub inne metalowe akcesoria, które wystajå poza
izolacjæ (jak np. podpory) zwiækszajå ca∆kowite straty ciep∆a.
Takie miejsca zwiækszajåce straty ciep∆a wymagajå kompensacji,
która mo†e zostaç wprowadzona na etapie projektowania
poprzez przyjæcie zwiækszonych wspó∆czynników bezpieczeµstwa
lub zastosowanie dodatkowych d∆ugo∂ci przewodów grzejnych.
W takich przypadkach odpowiednia d∆ugo∂ç przewodu powinna
byç dodana tak, aby umo†liwiç demonta† ogrzewanych instrumentów, zaworów, itp. (tzw. „pætla serwisowa”)
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczåcych dodatkowych
d∆ugo∂ci przewodów dla poszczególnych elementów systemu,
nale†y odnie∂ç siæ do specyfikacji projektu Tyco Thermal
Controls (np. raporty z programu TraceCalc Pro).
14

4

Wybór i monta† komponentów
Uwagi ogólne:
Aby wybraç wymagane komponenty skorzystaj ze specyfikacji
projektu.
Aby zapewniç spe∆nienie wymagaµ orzeczeµ atestacyjnych oraz
jednostek certyfikacyjnych jak i wymogów gwarancyjnych Tyco
Thermal Controls nale†y stosowaç zestawy komponentów firmy
Tyco Thermal Controls.
Nale†y przestrzegaç instrukcji instalacyjnych zawartych w zestawie, ∆åcznie ze wskazówkami dotyczåcymi przygotowania
po∆åczeµ przewodów grzejnych.
Przed monta†em nale†y skorzystaç z wytycznych przedstawionych w instrukcjach w celu upewnienia siæ, †e zastosowany
zestaw jest odpowiedni dla przewodu grzejnego i ∂rodowiska jego
monta†u.

4.1

Wymagane komponenty


Aby zainstalowaç dowolny element obwodu grzejnego nale†y
zapoznaç siæ z instrukcjå jego monta†u.



Komponenty wymagane dla ka†dego koµca przewodu grzejnego:
zestaw po∆åczeniowy dla po∆åczenia z przewodem zimnym i
zestaw wej∂cia pod izolacjæ



Stosownie do potrzeb: zestawy po∆åczeniowe i akcesoria (ta∂my
mocujåce, wsporniki, obejmy rurowe, etykiety itd.)

4.2

Wskazówki dotyczåce monta†u komponentów.


Na poziomych odcinkach rurociågów, skrzynki przy∆åczeniowe
nale†y zlokalizowaç poni†ej rurociågu, wszædzie tam gdzie to
mo†liwe.



Do skrzynek przy∆åczeniowych powinien byç zapewniony ∆atwy
dostæp, ale równocze∂nie nie powinny byç one nara†one na
uszkodzenia mechaniczne.



Skrzynki przy∆åczeniowe nale†y zamontowaç tak, †eby wej∂cia
przewodu zasilajåcego i przewodu grzejnego by∆y skierowane do
do∆u tak, aby zminimalizowaç wnikanie wilgoci pod izolacjæ.



Nale†y upewniç siæ, czy wpusty i za∂lepki skrzynki
przy∆åczeniowej så odpowiednie do okre∂lonego zastosowania i
dokræcone solidnie.



Przewód na odcinku pomiædzy skrzynkå a wej∂ciem pod izolacjæ
nale†y prowadziç w sposób minimalizujåcy mo†liwo∂ç jego
uszkodzenia mechanicznego.
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Nie nale†y napræ†aç przewodu grzejnego wychodzåcego lub
wchodzåcego do skrzynek przy∆åczeniowych i wej∂ç pod izolacjæ.



W celu unikniæcia uszkodzeµ mechanicznych przewodu grzejnego nale†y upewniç siæ, †e jest on zamocowany ponad obejmami rurowymi, tak jak w przypadku wsporników skrzynek
przy∆åczeniowych.

Rysunek 15: U∆o†enie przewodu na obejmach i zawiesiach
Rura



5

Zawiesie

Ta∂ma monta†owa

Po∆åczenia przewodów powinny byç zamocowane tylko w miejscach, w których przewody nie så zgiæte i nara†one na obciå†enia
mechaniczne.

Kontrola temperatury i ograniczenia

5.1

Uwagi ogólne


Szeregowe przewody grzejne PI firmy Tyco Thermal Controls så
przewodami o sta∆ej mocy i generalnie wymagajå kontroli temperaturowej chyba, †e w sposób jednoznaczny wyszczególnione
jest inaczej.



Do aplikacji pracujåcych w strefach zagro†enia wybuchem mo†na
wykonaç projekt dla warunków ustalonych lub zastosowaç termostat sterujåcy z ogranicznikiem temperatury, spe∆niajåcy wymagania rozdzia∆u 5.8.10 normy EN 50019:2000, w celu
ograniczenia temperatury powierzchniowej przewodów grzejnych.



W przypadkach, kiedy projekt nie zosta∆ wykonany dla warunków
ustalonych, termostat sterujåcy zapewnia, i† przy normalnych
warunkach system grzewczy zostanie wy∆åczony natychmiast po
osiågniæciu przez system temperatury utrzymania.
Dodatkowy, niezale†ny ogranicznik temperatury poprzez wy∆åczenie przewodu grzejnego zapewnia, †e je∂li termostat sterujåcy
ulegnie awarii, temperatura powierzchniowa przewodu grzejnego
nie przekroczy maksymalnej dozwolonej temperatury dla strefy
zagro†onej wybuchem.



Funkcja blokady zapewnia, †e przewód grzejny pozostanie
wy∆åczony do czasu usuniæcia uszkodzenia i przywrócenia
normalnych warunków pracy.
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Blokada musi zostaç ræcznie usuniæta. Reset blokady wymaga
u†ycia narzædzia (np. klucza w celu otwarcia rozdzielnicy lub
has∆a w przypadku odblokowania oprogramowania).
Warto∂ç punktu nastawy ogranicznika musi byç zabezpieczona
przed przypadkowå zmianå.
W przypadku uszkodzenia czujnika ogranicznika, urzådzenie
musi wy∆åczyç permanentnie przewody grzejne.
Funkcja ogranicznika jest testowana zgodnie z nastæpujåcymi
standardami.



Przestrzegaj instrukcji monta†u dostarczonych wraz z termostatem i/lub z ogranicznikiem.



Stosuj w∆a∂ciwy schemat po∆åczeµ dla wybranego uk∆adu przewodów grzejnych i metody sterowania.



Ogranicznik musi byç ustawiony tak, aby zapewnia∆, †e maksymalna temperatura powierzchniowa przewodu grzejnego nie przekroczy klasy temperaturowej T ani maksymalnej temperatury pracy
przewodu dla danej mocy grzewczej w najgorszych warunkach.



Ostrze†enie
Jak w przypadku ka†dego urzådzenia mierzåcego temperaturæ, mo†liwe przek∆amania rzeczywistej temperatury
spowodowane zwiækszonymi stratami ciep∆a przez czujnik
mogå prowadziç do nieprecyzyjnego odczytu temperatury
lub niebezpiecznego zadzia∆ania ograniczników. W takim
wypadku nastawy ograniczników muszå zostaç odpowiednio
dostosowane.
Nale†y skontaktowaç siæ z Tyco Thermal Controls lub
dostawcå ogranicznika w celu uzyskania szczegó∆owych
informacji dotyczåcych offsetu urzådzenia ograniczajåcego
temperaturæ.

5.2

Lokalizacja czujnika: urzådzenie kontrolujåce temperaturæ
Wybór w∆a∂ciwej lokalizacji czujnika sterownika temperatury
zale†y od nastæpujåcych czynników, ale nie jest nimi ograniczony:


Kierunek przep∆ywu medium, najlepsza lokalizacja: koµcowy
odcinek ogrzewanej rury.



Wp∆yw Ωróde∆ strat ciep∆a takich jak podpory itp., najlepsza
lokalizacja: blisko Ωród∆a strat ciep∆a.



Efekt kominowy w pionowych rurach o du†ych ∂rednicach,
najlepsza lokalizacja: na dole rury.



Dostæpno∂ç ze wzglædu na konserwacjæ, najlepsza lokalizacja:
na wysoko∂ci gruntu.



Wp∆yw innych Ωróde∆ ciep∆a, s∆oµce itp., najlepsza lokalizacja:
najzimniejsza strona rury.
W celu uzyskania szczegó∆owych informacji nale†y odnie∂ç siæ
do dokumentacji projektowej.
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5.3

Lokalizacja czujnika: urzådzenie ograniczajåce temperaturæ
Czujnik temperatury ogranicznika zamocowany jest na odcinku
przewodu grzejnego, który jest odseparowany od rurociågu przy
pomocy materia∆u izolacyjnego w celu stworzenia tzw.
„sztucznego goråcego punktu”. W przypadku projektu dla
warunków ustalonych z ograniczeniem temperatury (TraceCalc
Pro), czujnik temperatury zamocowany jest bezpo∂rednio na
rurociågu pomiædzy przewodami grzejnymi. Wybór w∆a∂ciwej
lokalizacji czujnika ogranicznika zale†y od ni†ej wymienionych
czynników, ale nie jest nimi ograniczony:


Kierunek przep∆ywu medium, najlepsza lokalizacja: poczåtkowy
odcinek ogrzewanej rury.



Wp∆yw Ωróde∆ strat ciep∆a takich jak podpory itp., najlepsza
lokalizacja: z dala od Ωród∆a strat ciep∆a.



Dostæpno∂ç ze wzglædu na konserwacjæ, najlepsza lokalizacja:
na wysoko∂ci gruntu.



Efekt kominowy w pionowych rurach o du†ych ∂rednicach,
najlepsza lokalizacja: na górze rury.



Wp∆yw innych Ωróde∆ ciep∆a, s∆oµce itp., najlepsza lokalizacja:
najcieplejsza strona rury.
W celu uzyskania szczegó∆owych informacji nale†y odnie∂ç siæ
do dokumentacji projektowej.

6

Izolacja termiczna i oznaczenia

6.1

Kontrola wstæpna


Nale†y wzrokowo skontrolowaç przewód grzejny i komponenty w
celu upewnienia siæ, †e instalacja wykonana jest prawid∆owo i nie
posiada uszkodzeµ. (Je∂li instalacja zosta∆a uszkodzona nale†y
zapoznaç siæ z rozdzia∆em 10)



Zalecane jest przeprowadzenie pomiarów rezystancji izolacji
(patrz rozdzia∆ 8) przed przykryciem rurociågu izolacjå termicznå.

6.2

Wymagania zwiåzane z izolacjå


Zachowanie prawid∆owej temperatury utrzymania jest mo†liwe
tylko przy prawid∆owo zainstalowanej i suchej izolacji termicznej.



Nale†y sprawdziç, czy ca∆y rurociåg, ∆åcznie z armaturå,
przej∂ciami przez ∂ciany i innymi obszarami, zosta∆ w pe∆ni pokryty izolacjå.
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Nale†y po∆o†yç izolacjæ termicznå i zabezpieczyç przed wilgociå
zgodnie ze specyfikacjå.



Polimerowe przewody grzejne muszå byç zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Metalowy p∆aszcz pokrywajåcy
izolacjæ uwa†any jest za wystarczajåcå ochronæ mechanicznå.



Upewnij siæ, †e przewody grzejne nie zosta∆y uszkodzone podczas monta†u metalowego p∆aszcza izolacji przez wiert∆a, ∂ruby i
ostre krawædzie p∆aszcza.



W przypadku wszystkich projektów dla warunków
ustalonych, aby zachowaç zgodno∂ç z wymaganiami atestacyjnymi, charakterystyka zainstalowanej izolacji termicznej
(materia∆ i grubo∂ç) musi byç zgodna z wymaganiami projektowymi a nastæpnie zweryfikowana i potwierdzona w
dokumentacji.



Nale†y upewniç siæ, †e w †adnym wypadku jakikolwiek
materia∆ izolujåcy nie znajdzie siæ pomiædzy ogrzewanå
powierzchniå a przewodem grzejnym, blokujåc przep∆yw
ciep∆a do ogrzewanego medium, gdy† mo†e spowodowaç to
przegranie siæ przewodów.



Zasady dobrej praktyki wymagajå owiniæcia zamocowanych przewodów grzejnych odpowiedniå foliå metalowå przed u∆o†eniem
izolacji termicznej. Jest to szczególnie wa†ne w miejscach gdzie
bliski kontakt pomiædzy przewodem grzejnym i ogrzewanå
powierzchniå nie jest mo†liwy, takich jak np. zawory lub ko∆nierze,
które så miejscami dodatkowych strat ciep∆a.



Szczegó∆y mogå byç opisane w lokalnych przepisach dotyczåcych izolacji.



Upewnij siæ, †e wszystkie zestawy wej∂cia pod izolacjæ zosta∆y
zamontowane poprawnie lub, †e pozosta∆e akcesoria ochronne
(takie jak gumowy profil G-02) zosta∆y u†yte tam gdzie to
konieczne.



Upewnij siæ, †e wszystkie miejsca gdzie kapilary termostatów,
kable czujników lub wsporniki itp. przechodzå przez p∆aszcz izolacji, zosta∆y uszczelnione.

6.3

Oznaczenia


Nale†y zamontowaç naklejki ostrzegawcze "Ogrzewane
Elektrycznie" na p∆aszczu izolacji wzd∆u† rurociågu w odpowiednich odstæpach (zalecane, co 3-5 metrów) naprzemiennie po
obu stronach rury.



Zaznacz na zewnåtrz izolacji lokalizacjæ komponentów przewodów grzejnych takich jak zestawy przy∆åczeniowe czy
po∆åczenia itp.
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7
7.1

Zasilanie i zabezpieczenia elektryczne


Nie nale†y pod∆åczaç do zasilania przewodu zwiniætego lub znajdujåcego siæ na szpuli.
Zabezpieczenie prådowe
Wy∆åczniki nadmiarowe powinny byç zgodne ze specyfikacjå projektowå lub z lokalnie stosownymi wymaganiami.

7.2

Zabezpieczenie ró†nicowoprådowe
Firma Tyco Thermal Controls wymaga stosowania wy∆åczników
ró†nicowoprådowych 30 mA dla zapewnienia maksymalnego
poziomu bezpieczeµstwa i ochrony. Kiedy w wyniku projektu
otrzymywane så wy†sze prådy up∆ywowe, mo†liwe jest zastosowanie wy∆åczników ró†nicowoprådowych maksymalnie
300 mA. Wszystkie aspekty dotyczåce bezpieczeµstwa muszå
byç potwierdzone. Nale†y odnie∂ç siæ równie† do lokalnych
przepisów.
Dla wszystkich przewodów grzejnych zamontowanych w strefach
zagro†onych wybuchem, stosowanie wy∆åczników ró†nicowoprådowych jest obowiåzkowe i wymagane przez przepisy i standardy
elektryczne.

7.3

Oznaczanie obwodów
Dla wszystkich instalacji w strefach zagro†onych wybuchem,
nale†y upewniç siæ, †e system jest odpowiednio oznaczony przy
pomocy etykiet takich jak CW-LAB-EX-KIT, które muszå byç
uzupe∆nione danymi projektowymi przez odpowiedzialnego
montera. Do tego celu mo†na zastosowaç wyniki dokumentacji
projektowej (TraceCalc Pro).
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8

Badania systemu
OSTRZE˝ENIE: Niebezpieczeµstwo po†aru w strefach
zagro†onych wybuchem.
Miernik rezystancji izolacji mo†e powodowaç iskrzenie.
Przed przyståpieniem do pomiarów upewnij siæ, †e w strefie,
w której så wykonywane nie znajdujå siæ opary substancji
∆atwopalnych (wymagane pozwolenie na prace ze Ωród∆ami
ciep∆a).

8.1

Pomiar rezystancji izolacji i rezystancji †y∆y grzejnej
Firma Tyco Thermal Controls zaleca przeprowadzenie pomiaru
rezystancji izolacji:

8.2



przed monta†em przewodów grzejnych;



przed monta†em izolacji termicznej;



przed wstæpnym uruchomieniem systemu / po zakoµczeniu
monta†u izolacji termicznej;



jako czæ∂ç okresowej obs∆ugi konserwacyjnej (patrz rozdzia∆ 9.2)

Metoda pomiaru rezystancji izolacji
Po zakoµczeniu monta†u przewodów grzejnych, nale†y sprawdziç rezystancjæ izolacji pomiædzy †y∆å przewodzåcå a oplotem
ochronnym (patrz rozdzia∆ 6.1).
Dla wszystkich przewodów grzejnych w izolacji polimerowej:
przy zastosowaniu napiæcia pomiarowego 1,2 x (2U + 1000)
V DC, (U = Napiæcie nominalne pomiædzy †y∆å grzejnå a
oplotem).
Minimalna warto∂ç rezystancji powinna wynosiç 10 MΩ niezale†nie od d∆ugo∂ci przewodu grzejnego.
Monter powinien zapisaç odczytane warto∂ci dla ka†dego
obwodu na protokole instalacyjnym.
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9

Eksploatacja, konserwacja i naprawa
rurociågów
OSTRZE˝ENIE: Przewody grzejne podczas dzia∆ania
mogå osiågaç bardzo wysokie temperatury a tym samym
powodowaç oparzenia w przypadku dotkniæcia. Unikaç kontaktu z pracujåcymi przewodami. Zaizolowaç rurociåg przed
zasileniem przewodów. Wszelkie prace powinny byç wykonywane tylko przez przeszkolony personel.

9.1

Eksploatacja przewodów grzejnych


Temperatura, na którå nara†one så przewody grzejne, nie
mo†e przekraczaç warto∂ci okre∂lonej w literaturze dotyczåcej produktu. Przekroczenie takiego ograniczenia mo†e
skróciç †ywotno∂ç przewodu lub trwale go uszkodziç.



W celu utrzymania wymaganej temperatury, izolacja rury musi
byç kompletna i sucha.

9.2

Przeglåd i konserwacja


Kontrola wizualna: nieos∆oniæte przewody grzejne i izolacja rur
powinny byç okresowo sprawdzane w celu upewnienia siæ, †e nie
ma mechanicznych uszkodzeµ.



Pomiary rezystancji izolacji: system powinien byç testowany regularnie. Nale†y upewniç siæ z uprzedzeniem, †e warunki panujåce
w strefie zagro†enia wybuchem pozwalajå na wykonanie pomiarów rezystancji izolacji. Mo†e byç wymagane pozwolenie na
pracæ ze Ωród∆ami ciep∆a.



Kiedy pomiar rezystancji dokonywany jest od strony g∆ównego
panelu zasilajåcego, zaleca siæ wykonanie pomiaru pomiædzy
przewodem fazowym L a przewodem PE. Opcjonalnie mo†na
wykonaç pomiar rezystancji izolacji pomiædzy oplotem przewodu
a rurociågiem (nale†y od∆åczyç koµce przewodu grzejnego).



Test funkcjonalny zabezpieczeµ elektrycznych: wy∆åczniki
nadmiarowe i ró†nicowo-prådowe powinny byç sprawdzane, co
najmniej raz do roku lub zgodnie z zaleceniami producenta.



Test funkcjonalny systemu kontroli temperatury: w zale†no∂ci od
tego jak istotne jest kontrolowanie temperatury wzglædem wymagaµ procesu oraz jak krytyczne jest jej ograniczanie ze wzglædu
na wymagania strefy zagro†onej wybuchem, test powinien byç
wykonywany w regularnych odstæpach czasu.



Podczas konserwacji systemu dla ka†dego obwodu systemu
grzewczego powinien byç wype∆niony arkusz instalacyjny znajdujåcy siæ w dalszej czæ∂ci tej instrukcji.
Pomiary dla systemów ochrony przed zamarzaniem powinny byç
wykonywane corocznie przed rozpoczæciem miesiæcy zimowych
(patrz rozdzia∆ 8).
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Systemy utrzymania temperatury powinny byç sprawdzane, co
najmniej dwa razy do roku.

9.3

Naprawa i konserwacja systemu rurociågów


Nale†y chroniç przewody grzejne i ich obwody przed uszkodzeniem mechanicznym i termicznym podczas prac zwiåzanych z
naprawå rurociågu.



Nale†y sprawdziç instalacjæ przewodów grzejnych po
zakoµczonej naprawie rurociågu i przywróciç ca∆kowicie izolacjæ
termicznå, kierujåc siæ zaleceniami przedstawionymi w rozdziale
6. Nale†y upewniç siæ, †e systemy zabezpieczeµ elektrycznych
dzia∆ajå prawid∆owo.

10

Rozwiåzywanie problemów
OSTRZE˝ENIE: Uszkodzenie przewodów lub akcesoriów
mo†e powodowaç trwa∆e powstanie ∆uku elektrycznego
lub po†aru. Nie w∆åczaj zasilania przewodów grzejnych,
które zosta∆y uszkodzone. Uszkodzone przewody grzejne
lub zestawy zakoµczeniowe muszå zostaç naprawione lub
wymienione. Uszkodzony przewód grzejny powinien zostaç
naprawiony przez wykwalifikowanå osobæ.



Nale†y ostro†nie oceniç, czy stopieµ uszkodzenia przewodu
pozwala na jego naprawæ w miejscu monta†u czy te† istnieje
konieczno∂ç wymiany ca∆ego przewodu.
Nale†y równie† odnie∂ç siæ do wytycznych dotyczåcych usuwania
uszkodzeµ zamieszczonych w dalszej czæ∂ci niniejszej instrukcji.
Je∂li rozwiåzanie problemu na podstawie zamieszczonych wytycznych nie bædzie mo†liwe, nale†y skontaktowaç siæ z Tyco
Thermal Controls.
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Wytyczne w zakresie usuwania uszkodzeµ

A

Objaw: Wy∆åcznik nadmiarowy wy∆åcza siæ samoczynnie
Dzia∆ania naprawcze:

Prawdopodobne przyczyny:

1

Zwarcie elektryczne w:
a uszkodzonym przewodzie grzejnym
b uszkodzonych po∆åczeniach
c po∆åczeniach z przewodem zimnym

1

ZnaleΩç przyczynæ i naprawiç

2

Zbyt d∆ugi obwód

2

Zmieniç d∆ugo∂ç obwodu lub ponownie zaprojektowaç obwody

3

Wadliwie zabezpieczenie nadmiarowe

3

Wymieniç

4

Rozruch poni†ej minimalnej temperatury projektowej

4

a Zaprojektowaç system ponownie z ni†szymi temperaturami rozruchu
b Wstæpnie ogrzewaç ruræ z innego Ωród∆a ciep∆a, aby osiågnåç
temperatury podane w projekcie elektrycznym
c Wykorzystaç mo†liwo∂ci „miækkiego startu” systemu sterowania w
celu stopniowego ogrzania aplikacji

B

Objaw: Wy∆åcznik ró†nicowoprådowy RCD wy∆åcza siæ samoczynnie
Prawdopodobne przyczyny:

Dzia∆ania naprawcze:

1

Zwarcie doziemne w:
a uszkodzonym przewodzie grzejnym
b uszkodzonych po∆åczeniach
c po∆åczeniach z przewodem zimnym

1

ZnaleΩç przyczynæ i naprawiç

2

Nadmierne zawilgocenie w:
a skrzynkach przy∆åczeniowych
b po∆åczeniach miædzy przewodami grzejnymi oraz po∆åczeniach z
przewodem zimnym

2

Wysuszyç i niezw∆ocznie uszczelniç lub zainstalowaç ponownie.
Przeprowadziç pomiar rezystancji izolacji.

3

Znaczny pråd up∆ywu spowodowany nadmiernå d∆ugo∂ciå kabli
zasilajåcych i przewodów grzejnych

3

Zaprojektowaç ponownie

4

Wadliwy RCD

4

Wymieniç

5

Zak∆ócenia sieci zasilajåcej

5

Zaprojektowaç ponownie system zasilania elektrycznego
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C

Objaw: Brak zasilania elektrycznego
Dzia∆ania naprawcze:

Prawdopodobne przyczyny:

1

Zadzia∆a∆ ogranicznik temperatury

1

Zidentyfikowaç przyczynæ zadzia∆ania, przywróciç normalne warunki
pracy i ponownie uruchomiç ogranicznik

2

Spadek napiæcia zasilania spowodowany:
a Zadzia∆aniem wy∆åczników nadmiarowych lub zabezpieczeµ
ró†nicowoprådowych
b LuΩnymi koµcówkami w zaciskach skrzynki przy∆åczeniowej,
lub s∆abymi po∆åczeniami
c Utratå ciåg∆o∂ci przewodu zasilajåcego
(np. rozwarty obwód w wyniku uszkodzenia)

2

Przywróciç napiæcie zasilania:
a Postæpujåc zgodnie z punktami A i B
b Dokræciç luΩne koµcówki w zaciskach, wymieniç zestawy
po∆åczeniowe.
Uwaga: Je∂li mia∆o miejsce nadmierne nagrzanie spowodowane
wysokå rezystancjå wymieniç zaciski lub tulejki po∆åczeniowe.
c Zlokalizowaç uszkodzenia i naprawiç je

3

Uszkodzenie termostatu sterujåcego

3

Zidentyfikowaç przyczynæ, wymieniç urzådzenie

D

Objaw: Niska temperatura rury
Prawdopodobne przyczyny:

Dzia∆ania naprawcze:

1

Mokra izolacja termiczna

1

Usunåç izolacjæ i wymieniç na suchå zgodnå ze specyfikacjå oraz
zapewniç kompletne zapewniç zabezpieczenie przed wilgociå

2

B∆ædne ustawienia lub dzia∆anie systemów kontroli,
np. termostatów

2

Naprawiç lub przywróciç do odpowiedniego poziomu pracy

3

B∆åd projektowy

3

Sprawdziç warunki projektowe u kompetentnych osób i
zaprojektowaç ponownie zgodnie z wytycznymi firmy
Tyco Thermal Controls

Uwagi:
Tok postæpowania przy usuwaniu usterek:
1 Skontrolowaç wizualnie pod kåtem poprawno∂ci monta†u przy∆åczenia
zasilania, zestawy po∆åczeniowe i zestawy zakoµczeniowe.
2 Poszukaç oznak uszkodzenia:
a) na zaworach, pompach, ko∆nierzach i podporach
b) w miejscach, gdzie przeprowadzano ostatnio prace konserwacyjne i
naprawcze.
3 Przeszukaç wzd∆u† rury miejsca zgniecionej lub uszkodzonej izolacji i jej
p∆aszcza.
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4 Je∂li po realizacji punktów 1, 2 i 3 usterka nie zosta∆a zlokalizowana,
wtedy nale†y:
a) skontaktowaç siæ z firmå Tyco Thermal Controls w celu uzyskania
dalszej pomocy.
b) tam gdzie lokalne praktyki i warunki na to pozwalajå (np. poza strefami
zagro†onymi wybuchem), odizolowaç jednå czæ∂ç przewodu od drugiej
przecinajåc go w po∆owie i wykonaç pomiary (np. rezystancji izolacji)
obydwu odcinków przewodu a† do momentu znalezienia uszkodzenia.
Usunåç izolacje i ods∆oniç uszkodzenie.
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Po ukoµczeniu prac termoizolacyjnych

(*1)

> 10 MΩ
V AC

Uwaga ogólna: Lokalne / krajowe przepisy i normy muszå byç przestrzegane tam gdzie majå zastosowanie.

(*1) Warto∂ci z dokumentacji projektowej.

Uwagi:

4f Napiæcie w skrzynce zasilajåcej (V) L-L, L-N dla 3 faz

4e Pomiar rezystancji izolacji bez izolacji term. (MΩ)

≥1,2 x (2xUnom. + 1000V)

4d Napiæcie przy pomiarze rezystancji izolacji (V DC)

V AC

MΩ

V DC

°C

(*1)

4c Temp. ogranicznika nastawiona na warto∂ç (°C)

°C

°C

°C

(*1)

4b Temp. na termostacie nastawiona na warto∂ç (°C)

MΩ

V DC

tak:

tak:

tak:

Przed zasileniem przewodu

> 10 MΩ

≥1,2 x (2xUnom. + 1000V)

co 5 m / przy komponentach

(*1)

tak:

tak:

Ω

MΩ

V DC

4a Skrzynka zasilajåca obwód grzewczy oznaczona prawid∆owo

4

3e Pomiar rezystancji izolacji bez izolacji term. (MΩ)

3d Napiæcie przy pomiarze rezystancji izolacji (V DC)

3c Naklejki oznaczeniowe zamontowane na p∆aszczu izolacji

z warto∂ciami projektowymi

3b Grubo∂ç i materia∆ termoizolacji zgodny

3a Przewody uszczelnione i zabezpieczone w miejscach przej∂cia przez p∆aszcz izolacji

3

2d Przewody na ko∆nierzach, zaworach, zamocowane na siatce i pokryte aluminium

(*1)

> 10 MΩ

2b Pomiar rezystancji izolacji bez izolacji term. (MΩ)
2c Rezystancja pætli (Ω)

≥1,2 x (2xUnom. + 1000V)

Przed rozpoczæciem prac termoizolacyjnych

2a Napiæcie przy pomiarze rezystancji izolacji (V DC)

2

tak:

1d Czujnik temp. ogranicznika zamontowany prawid∆owo i temp. ustawiona zgodnie z projektem

mm

mm

Warto∂ç aktualna

gwiazda 3 x:

tak:

(*1)

1b Minimalny promieµ giæcia (mm)

m

1c Czujnik temp. zamontowany prawid∆owo na rurze i temp. termostatu nastawiona

(*1)

Ocena wzrokowa

Warto∂ç wymagana

pætla 2 x:

1a Minimalny dozwolony rozstaw (mm)

1

D∆ugo∂ç przewodu (m):

Typ przewodu:

Nr rozdzielnicy / wy∆åcznika:

Nr rysunku:

Nr P & ID:

Nr obwodu grzewczego:

ƒrednia temp. rury przy pomiarze pætli rezystancyjnej:

Nazwa obszaru:
°C

Monter:

Firma monta†owa:
Nazwa projektu / budowy:

Data:
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Isopad jest znakiem handlowym firmy Tyco Thermal Controls.
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Office Wien
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