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1. Obecné informace
PouΩití návodu
Tento návod je urçen pouze pro montáΩ a údrΩbu
samoregulaçníchtopnÿch kabelü Raychem a topnÿch
kabelü Raychem s  limitovanÿm vÿkonem na tepelnπ
izolovaném potrubí a  zásobníkách. Informace o dal√ích
aplikacích získáte od místního zástupce firmy Pentair
Thermal Management.
Samoregulaçní topné kabely BTV, QTVR, KTV a XTV

L
chladnπj√í oblast

N

teplej√í oblast

	Vÿkon se mπní v závislosti na teplotπ.
S rostoucí teplotou potrubí klesá vÿkon topného
kabelu.
	P®i vysokÿch teplotách se polymer rozpíná,
zmen√uje se poçet vodivÿch cest, a proto klesá
procházející proud.
	P®i nízkÿch teplotách vzniká mnoho vodivÿch cest,
které umoΩµují volnÿ prütok elektrického proudu
mezi vodiçi.
Topné kabely VPL s limitovanÿm vÿkonem
STUDENŸ TEPLŸ

Sbπrnicovÿ
vodiç

Kontaktní místo topného
elementu s vodiçem

Otápπná çást potrubí

L
N
Neaktivní Aktivní
topná topná
zóna zóna

Délka
topné
zóny

Topnÿ element

DüleΩité
Záruka na správnou funkci vÿrobku je platná pouze
p®i dodrΩení  instrukcí tohoto návodu a dokumentace
dodané s vÿrobkem.  MontáΩ musí bÿt provedena
v souladu s místními p®edpisy pro elektrické topné
systémy.
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Podmínky bezpečného použití: viz schválení pro
prostředí s nebezpečím výbuchu
BASEEFA
  Çíslo certifikátu

Oznaçení

	BTV:	Baseefa06ATEX0183X

II 2 GD Ex e II T6  Ex tD A21 IP66

QTVR:	Baseefa06ATEX0185X

II 2 GD Ex e II T4  Ex tD A21 IP66

XTV:	Baseefa06ATEX0184X

II 2 GD Ex e II T*  Ex tD A21 IP66
II 2 GD Ex e II 226°C (T2)  Ex tD A21 IP66

	KTV:	Baseefa06ATEX0186X

II 2 GD Ex e II T*  Ex tD A21 IP66
	VPL:	Baseefa06ATEX0188X
* Detaily viz příslušné schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
PTB
Çíslo certifikátu

Oznaçení

	BTV:	PTB 98 ATEX 1102 X

II 2 G/D EEx e(m) II T6 IP66 T80°C

QTVR:	PTB 98 ATEX 1103 X

II 2 G/D EEx e(m) II T4 IP66 T130°C

II 2 G/D EEx e(m) II T4/T3/226°C(T2)
	KTV:	PTB 98 ATEX 1104 X
				IP66 T130°C, T195°C, T226°C
II 2 G/D EEx e(m) II T4/T3/250°C(T2)
XTV:	PTB 98 ATEX 1105 X
				IP66 T130°C, T195°C, T250°C
IEC Ex
Çíslo certifikátu

Oznaçení

	BTV:	IECEx BAS 06.0043X	Ex e II T6 / Ex tD A21 IP66
QTVR:	IECEx BAS 06.0045X 	Ex e II T4 / Ex tD A21 IP66
XTV:	IECEx BAS 06.0044X 	Ex e II T* / Ex tD A21 IP66
	KTV:	IECEx BAS 06.0046X 	Ex e II 226°C (T2) / Ex tD A21 IP66
	VPL:	IECEx BAS 06.0048X	Ex e II T* / Ex tD A21 IP66
* Detaily viz příslušné schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Jmenovité napπtí

	BASEEFA	BTV1, QTVR1, KTV1, XTV1, VPL1: 110V, 120V
			BTV2, QTVR2, KTV2, XTV2, VPL2: 230V, 277V, VPL4: 400V, 480V
	PTB	BTV2, QTVR2, KTV2, XTV2: 230V, 254V
BTV

QTVR XTV-T3 XTV-T2 KTV

Minimální polomπr ohybu
p®i 20°C
p®i –60°C

15 mm
35 mm

15 mm 15 mm
35 mm 50 mm

15 mm
50 mm

25 mm 20 mm
50 mm 20 mm

Minimální montáΩní teplota

–60°C

–60°C

–60°C

–60°C

–60°C

–60°C

Maximální udrΩovací teplota   	
(pod napπtím)

65°C

110°C

120°C

120°C

150°C

viz následující
tabulka

Maximální expoziçní teplota 	
(souhrnná expoziçní doba
pod napπtím 1000 hodin)

85°C

110°C

215°C

215°C

215°C

–

Maximální expoziçní teplota
(trvale bez napπtí)

–

–

–

–

–

260°C

Samoomezovací teplota 	T6	T4	T3	T2	T2
dle EN6208
Výkon omezující teplota
(dle návrhu)
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VPL

–

–

–

–

–

–	T*

Maximální udržovací teplota (při zapnutí)
Topnÿ kabel

110 V

230 V

254 V

277 V

400 V

5VPL1-CT	

235°C

-

-

-

-

480 V
-

10VPL1-CT	

215°C

-

-

-

-

-

15VPL1-CT	

190°C

-

-

-

-

-

20VPL1-CT	

150°C

-

-

-

-

-

5VPL2-CT 	

- 	

230°C

225°C 	

225°C 	

- 	

-  

10VPL2-CT 	

- 	

210°C 	

200°C 	

195°C 	

- 	

-  

15VPL2-CT 	

- 	

180°C 	

145°C 	

105°C 	

- 	

-  

20VPL2-CT 	

- 	

150°C 	

- 	

- 	

- 	

-  

5VPL4-CT 	

- 	

- 	

- 	

-  	

230°C

230°C  

10VPL4-CT 	

- 	

- 	

- 	

- 	

205°C

205°C  

15VPL4-CT 	

- 	

- 	

- 	

- 	

160°C

160°C  

20VPL4-CT 	

- 	

- 	

- 	

- 	

150°C

150°C  

	Upozornπní
	Po√kození topného kabelu nebo jinÿch komponentü
nebo nesprávná montáΩ, která umoΩní vnikání
neçistot nebo kontaminaci, müΩe, stejnπ jako u
jinÿch elektrickÿch za®ízení pracujících se sí†ovÿm
napπtím, zpüsobit nesprávné vedení elektrického
proudu a jisk®ení a zpüsobit poΩár.
	Nespojujte sbπrnicové vodiçe topného kabelu,
protoΩe byste tím zpüsobili vznik elektrického
zkratu.
	KaΩdÿ nezapojenÿ konec topného kabelu musí bÿt
utπsnπn schválenÿm typem ukonçovacího tπsnπní.
	Pro zaji√tπní ochrany p®ed poΩárem nebo vÿbuchem
v prost®edí s nebezpeçím vÿbuchu ovπ®te, Ωe
maximální povrchová teplota topného kabelu
je niΩ√í neΩ teplota samovznícení plynü, které
se mohou nacházet v oblasti otápπní. Pot®ebné
informace zjistíte v projektové dokumentaci.

2. Vÿbπr topného kabelu
Zkontrolujte specifikace dané v projektu a ujistπte se,
Ωe pro otápπná potrubí a zásobníky je nainstalován
správnÿ typ topného kabelu. K vÿbπru správného typu
topného kabelu pro dané tepelné, chemické, elektrické
a mechanické parametry prost®edí pouΩijte technickou
literaturu firmy Pentair Thermal Management a software
TraceCalc Pro.
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3. MontáΩ topného kabelu
3.1 Skladování topného kabelu
	Topnÿ kabel skladujte na çistém a suchém místπ.
	Teplotní rozsah: –40°C aΩ +60°C
	Chraµte topnÿ kabel p®ed mechanickÿm
po√kozením.

3.2 Kontrola p®ed montáΩí
Zkontrolujte materiál p®i p®evzetí k montáΩi:
P®ekontrolujte návrh topného kabelu a p®esvπçte se,
Ωe je na stavbπ správnÿ materiál porovnáním soupisky
materiálu s katalogovÿmi çísly dodanÿch topnÿch kabelü
a elektrickÿch komponentü.
Typ topného kabelu je vyti√tπn na jeho vnπj√ím plá√ti.
	Expoziçní teplota nesmí p®ekroçit teplotu uvedenou
ve specifikaci vÿrobku, dodané firmou Pentair
Thermal Management. P®ekroçení stanovené
teploty ovlivní vlastnosti vÿrobku. Zkontrolujte,
zda p®edpokládaná expoziçní teplota nep®ekroçí
stanovenÿ limit.
	Ujistπte se, Ωe jmenovité napπtí vÿrobku odpovídá
skuteçnému napájecímu napπtí.
	Nep®ipojujte topnÿ kabel k napájení, pokud je
navinut na cívce.
	Provπ®te, zda nedo√lo bπhem p®epravy k po√kození
topného kabelu a komponentü. Doporuçujeme
provést test izolaçního odporu pro kaΩdou cívku
topného kabelu (viz kapitola 8).
Zkontrolujte potrubí, které má bÿt otápπno:
	Ujistπte se, Ωe byly provedeny v√echny tlakové
zkou√ky a potrubí je opat®eno v√emi ochrannÿmi
nátπry.
	Projdπte si otápπnÿ systém a stanovte zpüsob
vedení topného
kabelu po potrubí.
	Porovnejte skuteçnÿ stav potrubí s projektovou
dokumentací. Nalezené rozdíly konzultujte s
projektantem.
	Zkontrolujte, zda na potrubí nejsou ot®epy, drsnÿ
povrch, ostré hrany, apod., které by mohly po√kodit
topnÿ kabel. Odstraµte jenebo zakryjte pásem
skelné tkaniny nebo hliníkovou fólií.
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3.3 Manipulace s topnÿm kabelem
Doporuçení pro manipulaci s topnÿm kabelem:
	Nátπry a obaly potrubí musí bÿt p®ed montáΩí
topného kabelu suché na dotek.
	P®i odvíjení topného kabelu se vyvarujte:
	styku s ostrÿmi hranami,
	velké taΩné síly,
	kroucení a p®ehÿbání,
	√lapání a jeΩdπní po topném kabelu.
Doporuçení pro odvíjení topného kabelu:
	PouΩijte drΩák cívky, kterÿ umoΩní její snadné
otáçení.
	UdrΩujte topnÿ kabel v napnutém stavu podél
otápπného potrubí, aby nedocházelo k jeho
kontaktu s podpπrami potrubí a dal√ím za®ízením.
	Odviµte délku stanovenou projektem a oznaçte ji
(nap®.upevµovací páskou) na kabelu, dokud je je√tπ
na cívce.
	Na p®ipojovací soupravy, spojky, T-odboçky a
ukonçovací tπsnπní pouΩijte správné mnoΩství
topného kabelu dle návodu na montáΩ daného
komponentu.
	Ponechte dostatek topného kabelu pro otápπní
p®írub, podpπr a pro spirálové navíjení topného
kabelu dle projektové dokumentace nebo
pouΩijte projekçní literaturu firmy Pentair
Thermal Management.
	P®ed montáΩí komponentü chraµte v√echny konce
topného kabelu p®ed neçistotami, kontaminací,
mechanickÿm po√kozením nebo jinÿm zásahem.

3.4 Rady pro p®ipevnπní topného kabelu
	Topnÿ kabel müΩe bÿt na potrubí montován p®ímÿ,
spirálovitπ stoçenÿ nebo v nπkolika vedeních
vedle sebe v souladu s projektovou dokumentací,
specifikací vÿrobku dle firmy Pentair Thermal
Management nebo programem TraceCalc Pro.
	NepouΩívejte kovové upevµovací pásky, vinylovou
izolaçní pásku ani instalatérskou pásku, protoΩe by
mohlo dojít k po√kození topného kabelu.
	Samoregulaçní technologie dovoluje poloΩení
nπkolika vrstev topného kabelu na sobπ.
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	Technologie topnÿch kabelü s limitovanÿm
vÿkonem umoΩµuje p®ek®íΩení pouze dvou topnÿch
kabelü.
Pouze pro topné kabely VPL:

	Topnÿ kabel upevnπte alespoµ dvπma závity
upevµovací pásky ze skelné tkaniny (viz obr.1)
nebo plastovou upevµovací páskou s rozteçí
300 mm a v místech, kde kabel nep®iléhá tπsnπ k
potrubí.
	PouΩívejte pouze takové plastové upevµovací
pásky, jejichΩ teplotní odolnost odpovídá expoziçní
teplotπ daného systému.
	Musí bÿt dodrΩen minimální povolenÿ polomπr
ohybu topného kabelu (viz str.2).
Ohÿbejte kabel pouze v pozici nastojato.

		
		

	Topnÿ kabel se v pozici naleΩato ohÿbá jen velmi
tπΩko. P®i tomto zpüsobu ohÿbání müΩe dojít k jeho
po√kození.
3.4.1 P®ímé vedení
	Kabel se vede podél potrubí p®ímo, pokud není
projektem stanoveno jeho ovíjení (viz 3.4.2).
	Na vodorovnÿch úsecích potrubí ve∂te topnÿ kabel
ve spodní çtvrtinπ potrubí, jak je znázornπno na
obrázku 1, av√ak mimo spodní osu potrubí.
	Pro zabránπní p®eh®ívání se ujistπte, Ωe topnÿ
kabel s limitovanÿm vÿkonem je umístπn tak, aby
aktivní topná zóna nezasahovala do vnit®ní çásti
komponentü obvodu. P®eçtπte si návod na montáΩ
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soupravy a rozvrhnπte si umístπní komponentü
p®ed koneçnÿm p®ipevnπním topného kabelu k
potrubí. P®esvπdçte se, Ωe aktivní topné zóny
jsou umístπny tam, kde je pot®ebné otápπní, tj. na
potrubí.
	Prove∂te tepelnou izolaci a utπsnπní proti vlhkosti
dle projektu.
Obrázek 1
300

mm

Hornæ strana
Potrubí

Upevµovací skelná
páska (obvykle)
P®itisknπte k potrubí

			

Tepelná izolace
(obvykle)

45°
(nominálnπ)

Upevµovací pásky Pentair Thermal Management:
GT-66	páska ze skelné tkaniny pro p®ipevnπní
topného kabelu na potrubí Pro bπΩné
pouΩití.
GS-54	páska ze skelné tkaniny pro p®ipevnπní
topného kabelu na potrubí Doporuçena
pro pouΩití na potrubí z nerez oceli a
povrchy Cu-Ni a aplikace s vysokou
teplotou.
Obrázek 2

ATE-180	Hliníková páska. PouΩijte pouze v
p®ípadech zadanÿch projektem zlep√uje
p®evod tepla a zvy√uje vÿkon topného
kabelu. Topnÿ kabel p®ipevnπte k potrubí
dle obrázku 2.
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3.4.2. Spirálové ovíjení
	Volitelné zpüsoby ovíjení topného kabelu jsou
znázornπny na obrázku 2a a 2b.
	Kabel ovíjejte na potrubí pouze v p®ípadech
stanovenÿchprojektem.
	Pro zabránπní p®eh®ívání se ujistπte, Ωe topnÿ
kabel s limitovanÿm vÿkonem je umístπn tak, aby
aktivní topná zóna nezasahovala do vnit®ní çásti
komponentü obvodu. P®eçtπte si návod na montáΩ
soupravy a rozvrhnπte si umístπní komponentü
p®ed koneçnÿm p®ipevnπním topného kabelu k
potrubí.
	P®esvπdçte se, Ωe aktivní topné zóny jsou umístπny
tam, kde je pot®ebné otápπní, tj. na potrubí.
Tabulka rozteçí (mm)
			 DN 	 DN
Pomπr ovíjení – metry kabelu na metry potrubí
			 (mm)		(palce)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
		
25
1
250
170
140
110
100
310
210
170
140
130
			 32
11/4
350
240
190
160
140
			 40
11/2
			 50
2
430
300
240
200
180
520
360
290
240
210
			 65
21/2
			 80
3
630
430
350
290
260
720
490
390
330
290
			 90
31/2
			 100
4
800
560
440
370
330
			 125
5
990
680
550
460
400
			 150
6
1180
810
650
550
480
			 200
8
1520 1050
840
710
620
		

P®íklad: Pro potrubí DN80 (3") s pomπrem ovíjení 1,3
metru topného kabelu na jeden metr potrubí je rozteç
dvou závitü topného kabelu 350 mm.
Obrázek 2a
Délka potrubí
Potrubí

Skelná upevµovací
páska (obvykle)
Topnÿ Rozteç
kabel

Skelnou pásku
upevnπnte p®ed
ovíjením
topného kabelu
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Závity navíjejte v
opaçném smπru
Délka
topného
kabelu

Páska upevnπná
po ovinutí
topnéhokabelu

Délka topného kabelu = délka potrubí x pomπr ovíjení
Pomπr ovíjení urçuje projektová specifikace.
Krok 1	Vytvo®te základní smyçku dle obrázku.
Krok 2	Upevnπte smyçku a oviµte ji kolem potrubí.
Krok 3	Rovnomπrnπ rozloΩte a p®ipevnπte topnÿ kabel
k potrubí.
	Prove∂te tepelnou izolaci a utπsnπte ji
proti vlhkosti dle projektu.
Obrázek 2b
Topnÿ kabel

Rozteç

Skelná upevµovací
páska (obvykle)
Potrubí

Rozteç závitü je urçena projektem.
Oznaçte na potrubí rozteç závitü nebo pouΩijte
jednoduché mπ®ítko.
Postupnπ p®ipevµujte topnÿ kabel k potrubí. Prove∂te
tepelnou izolaci a utπsnπte ji proti vlhkosti dle projektu.
3.5 Ukonçování topného kabelu
	Po p®ipevnπní topného kabelu k potrubí, které má
bÿt otápπno, odst®ihnπte konec topného kabelu.
P®ed odst®iΩením zkotrolujte délku pot®ebnou pro
zapojení, dle bodü 3.3 a 3.6.
	Mπrnÿ vÿkon topnÿch kabelü Raychem (W/m) není
závislÿ na délce topného kabelu.
3.6 Podrobnÿ popis montáΩe
	Dále je uveden podrobnÿ popis montáΩe topného
kabelu na jednotlivé çásti potrubního systému.
Obecné zásady:
	DodrΩujte uvedené postupy montáΩe pro umoΩnπní
snadné údrΩby.
	PoΩadavky na otápπní potrubích souçástí
a podpπr zjistíte v projektové dokumentaci,
technické literatu®e Pentair Thermal Management a
programem TraceCalc.
	DodrΩujte doporuçení pro ukonçování a odplá√tπní
topnÿch kabelü, která jsou uvedená v dokumentaci
dodané s vÿrobkem.
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3.6.1 Ventily
Obrázek 3

Potrubæ

Tπlo ventilu

Topn¥ kabel

Skelnå påska
Vÿkres zobrazuje obvyklÿ
zpüsob montáΩe. Uspo®ádání
topnéh kabelu se müΩe li√it
podle tvaru ventilu a pot®ebné
délky topného kabelu.

	P®ídavnou délku topného kabelu zjistíte v
projektové dokumentaci.
	Kabel upevnπte samolepicí páskou ze skelné
tkaniny.
	Prove∂te tepelnou izolaci a utπsnπte ji proti vlhkosti
dle projektu (vçetnπ osy ventilu).
3.6.2 Oblouky
Obrázek 4

Potrubí
Skelná páska (obvykle)
Topnÿ kabel

Tepelná izolace
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	Topnÿ kabel upevnπte na vnπj√í (del√í) stranu oblouku.
	Upevnπte jej samolepicí páskou ze skelné tkaniny.
	Prove∂te tepelnou izolaci a utπsnπte ji proti vlhkosti
dle projektu.
3.6.3 P®íruby
Obrázek 5

Skelná páska
Potrubí (obvykle)

Topnÿ kabel

	P®ídavná délka topného kabelu je dvoj- nebo
trojnásobkem prümπru potrubí.
	Upevnπte topnÿ kabel samolepicí páskou ze skelné
tkaniny.
	Prove∂te tepelnou izolaci a utπsnπte ji proti vlhkosti
dle projektu.
3.6.4 Závπsy potrubí
Obrázek 6
Tπsnπní

Závπs potrubí

Vnπj√í vodotπsnÿ plá√†
Tepelná izolace
Potrubí
Topnÿ kabel
Závπs
Tπsnπní

Skelná páska (obvykle)

Topnÿ kabel
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	Nesvírejte topnÿ kabel pod závπs. Topnÿ kabel
musí bÿt poloΩen p®es závπs.
	Na závπs potrubí není pot®ebné p®idávat topnÿ
kabel, není-li to urçeno projektem, v opaçném
p®ípadπ vytvo®te smyçku o délce
dané projektem.
	Upevnπte topnÿ kabel samolepicí páskou ze skelné
tkaniny.
	Prove∂te tepelnou izolaci a utπsnπte ji proti vlhkosti
dle projektu.
3.6.5 Podpπry potrubí
Obrázek 7
Boçní pohled

Skelná páska
(obvykle)

Podpπra

Potrubí

Spodní pohled

Topnÿ kabel

Potrubí

	P®ídavnou délku topného kabelu zjistíte v
projektové dokumentaci.
	Kabel upevnπte samolepicí páskou ze skelné
tkaniny.
	Prove∂te tepelnou izolaci a utπsnπte ji proti vlhkosti
dle projektu.
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4 MontáΩ komponentü
Obecné poznámky:
Pot®ebné komponenty vyberte podle technické literatury
Pentair Thermal Management nebo softwaru TraceCalc.
Soupravy komponentü Raychem (vçetnπ p®ipojovacích
souprav, spojek a ukonçovacích tπsnπní) musí bÿt
pouΩívány v souladu s normami a certifikáty.
Návod na montáΩ dodanÿ s vÿrobkem je nutné p®esnπ
dodrΩovat, vçetnπ p®ípravy vodiçü topného kabelu na
p®ipojení. P®ed sestavením ovπ®te dle návodu, Ωe dodanÿ
komponent je vhodnÿ pro vá√ topnÿ kabel a prost®edí.
	Samoregulaçní topné kabely Raychem a topné
kabely s limitovanÿm vÿkonem tvo®í paralelní
topné obvody. Nespojujte vodiçe topnÿch kabelü
navzájem, nebo† byste tím zpüsobili zkrat obvodu.
4.1 Pot®ebné komponenty
	P®i montáΩi v√ech kompomentü postupujte dle
p®íslu√nÿch návodü na montáΩ.
	Pro kaΩdÿ topnÿ kabel je nutné pouΩít: p®ipojovací
soupravu a soupravu pro vstup do izolace,
ukonçovací tπsnπní.
	Dále podle pot®eby je moΩno pouΩít: spojky, pro
T-odboçení: svorkovnicovou sk®íµ, t®i p®ipojovací
soupravy a t®i soupravy pro vstup do izolace,
p®íslu√enství (stahovací spony, upevµovací pásku,
nosné drΩáky, vÿstraΩné √títky, atd.).
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4.2 Typické systémy

Obrázek 8a: Typickÿ modulární systém

Ventil

SB-100

JBU-100

Topnÿ kabel

Ukonçovací tπsnπní
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MontáΩ na stπnu
IEK-25-04
Souprava pro vstup
do izolace
JBU-100
Svorkovnicová sk®íµ
pro univerzální pouΩití
C25-100
P®ipojovací souprava

Kabel

Spojka
(je-li pot®eba)

Tepelná izolace

Skelná páska
(obvykle)

Termostat

Souprava pro
vstup do izolace
SB-101
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Obrázek 8b

JBM-100
Integrovaná
svorkovnicová sk®íµ pro
napájení t®í
topnÿch kabelü

T-100
Souprava pro spojení
nebo T-odboçení nad
izolací

JBS-100
Integrovaná svorkovnicová
sk®íµ pro napájení
jednoho topného kabelu
(vyobrazeno se svπtelnou
signalizací)
®

C-150
Nízkoprofilové napájecí
p®ipojení

IEK-25-04
Souprava pro
vstup do izolace
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E-100-L 
Ukonçovací tπsnπní
nad izolací se
svπtelnou signalizací

E-100
Ukonçovací tπsnπní
nad izolací

S-150
Nízkoprofilová
spojka pod
izolací

E-150
Nízkoprofilové
ukonçovací tπsnπní pod
izolací
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4.3 Rady pro montáΩ komponentü
	Kdekoli je to moΩné, upevµujte svorkovnicové
sk®ínπ na spodní stranu vodorovné çásti potrubí.
	Svorkovnicové sk®ínπ umís†ujte tak, aby byly
snadno p®ístupné, ale nebyly vystavené nebezpeçí
mechanického po√kození.
	Svorkovnicové sk®ínπ umís†ujte tak, aby se
vÿvodky topnÿch a napájecích kabelü nenacházely
na horní stranπ svorkovnicové sk®ínπ.
	V√echny komponenty uzav®ete víkem, hned jak
je to moΩné. Ujistπte se, Ωe pouΩité záslepky jsou
vhodné pro va√í aplikaci a jsou pevnπ dotaΩeny.
	Topnÿ kabel ve∂te mezi svokovnicovou sk®íní a
vstupem do izolace tak, abyste jej chránili p®ed
moΩnÿm mechanickÿm po√kozením.
	Netahejte za topnÿ kabel v místech vstupu do
svorkovnicové sk®ínπ a vstupu do izolace.
	Ujistπte se, Ωe topnÿ kabel není p®ichycen pod
stahovacími sponami nosnÿch drΩákü.
	V√echny komponenty umístπné pod izolací (nap®.:
teplem smr√titelné ukonçovací tπsnπní) p®ipevnπte
k potrubí samolepicí skelnou páskou.

5. Termostaty
	V aplikacích s pot®ebou dodrΩení p®esné teploty
müΩe bÿt nutné pouΩití termostatü. PoΩádejte
místního zástupce firmy Pentair Thermal
Management o návrh systému se zaji√tπním
maximální teploty.
	Postupujte dle návodu na montáΩ, kterÿ je dodán
s termostatem. Zvolte správné schéma zapojení
pro dané rozloΩení topného kabelu a zpüsob ®ízení
teploty.
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6. Tepelná izolace a oznaçení
6.1 Kontrola p®ed izolováním
	Vizuálnπ p®ekontrolujte, zda byla montáΩ provedena
správnπ a za nedo√lo k po√kození topnÿch kabelü
ani komponentü. (V p®ípadπ po√kození postupujte
dle kapitoly 10.)
	Doporuçujeme p®ed zaizolováním potrubí provést
zmπ®ení izolaçního odporu topného kabelu dle
kapitoly 8.
6.2 Rady pro montáΩ izolace
	Pro udrΩení správné teploty je nutná správnπ
provedená a suchá tepelná izolace.
	Tepelnou izolaci a ochranu proti vlhkosti prove∂te
dle projektové dokumentace.
	Porovnejte typ a tlou√†ku izolace s projektovou
specifikací.
	Pro minimalizaci nebezpeçí po√kození topnÿch
kabelü prove∂te tepelnou izolaci co nejd®íve po
montáΩi topného kabelu na potrubí.
	Zkontrolujte, Ωe celé potrubí vçetnπ p®íslu√enství,
prüchodü zdmi a v dal√ích místech bylo úplnπ
zaizolováno.
	Ujistπte se, Ωe topnÿ kabel nebyl po√kozen bπhem
montáΩe oplá√tπní izolace, nap®íklad vrtáním,
samo®eznÿmi √rouby nebo ostrÿmi hranami
oplá√tπní.
	Ovπ®te, Ωe v√echny soupravy pro vstup do izolace
jsou správnπ umístπny a utπsnπny.
	Ujistπte se, Ωe v√echna místa, kde z izolace
vystupují osy ventilü, podpπry potrubí, kapiláry
termostatü a dal√í za®ízení, jsou správnπ utπsnπna.
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6.3 Znaçení
	P®i pouΩití kabelü s limitovanÿm vÿkonem oznaçte
obvod vÿstraΩnÿm √títkem LAB-I-35, jak je
vyznaçno na obr. 9a a obr. 9b.
Obrázek 9a
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Obrázek 9b

LAB-I-35

	Ve vhodnÿch vzdálenostech (doporuçujeme 3
metry) oznaçte otápπné potrubí st®ídavπ po obou
stranách vÿstraΩnÿm √títkem “ELEKTROH¸EV”.
	Na povrchu izolace vyznaçte umístπní
nízkoprofilovÿch komponentü topného obvodu.
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7

Elektrické napájení a ji√tπní
7.1 Elektrické ji√tπní
Elektrické jistiçe dimenzujte v souladu s projektovou
dokumentacínebo technickou literaturou firmy Pentair
Thermal Management. Pokud jsou pouΩity jiné jistiçe
neΩ je uvedeno v této literatu®e, poΩádejte
zástupce firmy Pentair Thermal Management o
podklady pro správné dimenzování tπchto prvkü.
7.2 Proudové chrániçe
Pro zaji√tπní maximální bezpeçnosti a ochrany je nutno
vΩdy instalovat proudovÿ chrániç 30 mA. V p®ípadech,
kdy dochází k düvodnému p®ekraçování tohoto proudu,
je moΩno pouΩít proudové chrániçe maximálnπ do
hodnoty 300 mA. P®i pouΩití topÿch kabelü v prost®edí s
nebezpeçím vÿbuchu je p®ikázáno pouΩití proudového
chrániçe.
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Testování topného kabelu
8.1 Doporuçení
Firma Pentair Thermal Management doporuçuje
provedení kontroly izolaçního odporu:
p®ed montáΩí topného kabelu,
p®ed provedením tepelné izolace,
p®ed uvedením do provozu a
bπhem pravidelnÿch revizí (viz kapitola 9.2).
8.2 Zpüsob testování
Po ukonçení montáΩe topného kabelu na potrubí je
t®eba provést (viz obr.10) stejnosmπrnÿm napπtím 2500
V kontrolu izolaçního odporu mezi sbπrnicovÿmi vodiçi
a stínπním topného kabelu.
Minimální akceptovatelná hodnota odporu je 10 MOhm
nezávisle na délce topného kabelu. Zmπ®ené hodnoty
v√ech topnÿch obvodü zapi√te do Záznamu o montáΩi
(viz str.26).
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Obrázek 10
Mπ®ení odporu mezi sbπrnicovÿmi vodiçi a stínπním
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9 Provoz, údrΩba a opravy potrubí
9.1 Provozování topného kabelu
Expoziçní teplota nesmí p®ekroçit hodnotu
uvedenou v technické specifikaci firmy Pentair
Thermal Management. P®ekroçení této teploty
zkracuje Ωivotnost topného kabelu a müΩe
trvale po√kodit topnÿ kabel.
	Pro udrΩení správné teploty potrubí je nutno
provést úplnou a suchou tepelnou izolaci.

9.2 Revize a údrΩba
	Vizuální kontrola: Topné kabely a izolaci potrubí je
t®eba za provozu pravidelnπ kontrolovat a ovπ®it, Ωe
nedo√lo k jejich mechanickému po√kození.
	Mπ®ení izolaçního odporu: Izolaçní odpor
systému musí bÿt pravidelnπ kontrolován. P®i
mπ®ení izolaçního odporu v hlavním rozvádπçi
doporuçujeme provést mπ®ení mezi vodiçi L/N 
(spoleçnπ) a PE. Systémy ochrany proti zamrznutí
by mπly bÿt kontrolovány kaΩdoroçnπ p®ed
zaçátkem zimní sezóny (viz kapitola 8). Systémy
pro údrΩování procesní teploty je t®eba kontrolovat
nejménπ dvakrát roçnπ. Kontrolu funkce jisticích
prvkü a ®ídicích systémü teploty je nutno provádπt
v pravidelnÿch intervalech.
	Záznam o pravidelné kontrole, kterÿ je uveden na
následujících stranách, vyplµujte p®i bπΩné údrΩbπ
obvodü va√eho systému.

9.3 Opravy a údrΩba potrubí
	Odpojte elektrickÿ topnÿ obvod.
	Bπhem prací chraµte topnÿ kabel p®ed
mechanickÿm a tepelnÿm po√kozením.
	Po ukonçení prací zkontrolujte montáΩ topného
kabelu a obnovte tepelnou izolaci dle zásad
uvedenÿch v kapitole 6. Zkontrolujte správnou
funkci elektrickÿch jisticích prvkü.
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10 Po√kození topného kabelu
	Neopravujte po√kozenÿ topnÿ kabel.
Odstraµte celou po√kozenou çást topného kabelu
a nahra∂te ji novÿm kabelem pomocí spojek
Raychem.
	Vymπµte celÿ po√kozenÿ topnÿ kabel.
Po√kození umoΩµuje vnikání neçistot a
kontaminaci topného kabelu, coΩ müΩe zpüsobit
jisk®ení a nebezpeçí vzniku poΩáru.
	Pokud je napájen topnÿ kabel, kterÿ byl zasaΩen
plamenem, müΩe dojít k roz√í®ení poΩáru.
Odstraµte topnÿ kabel najednou a nahra∂te jej
novÿm.

11 Odstraµování závad
Odstraµování závad je podrobnπ popsáno na stranách
28 - 31. Pokud nedojde k odstranπní závady dle tohoto
návodu, kontaktujte ihned zástupce firmy Pentair
Thermal Management.
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ZÁZNAM MONTÁˇE:

Izolaçní odpor p®ed provedením 	
Zmπ®ená hodnota
tepelné izolace (s odpojenÿm 	Provedl
termostatem)
Datum
	Izolaçní odpor po provedení 	
Zmπ®ená hodnota
tepelné izolace 	Provedl
(s odpojenÿm termostatem)
Datum
	Napájecí napπtí
v rozvádπçi
			
na svorkách
			
	Provedení izolace a utπsnπní	Provedl
			
Datum		
	Oznaçení umístπní 	Provedl
nízkoprofilovÿch komponentü 	
Datum
obvodu na oplá√tπní izolace

Çíslo vÿkresu

ZÁZNAM MONTÁˇE:
Çíslo jistiçe

ÇíS
OBVOLO 
DU
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M∏SÍC					ROK

ZÁZNAM O REVIZI A ÚDRˇB∏

KONTROLA:
			
ˇádné známky p®eh®ívání, 	Provedl
zneçi√tπní, koroze, apod.
Datum
	 
		Provedl
		 	
Datum
DotaΩení vÿvodek
DotaΩení svorkovnice
DotaΩení uzemnπní
Izolace v dobrém stavu

	Poznåmky a p®ipomænky:

Ç
í
S
OBVOLO 
DU
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		Poznåmky a p®ipomænky:

Stav izolaçního odporu 	
Zmπ®ená hodnota
(s odpojenÿm termostatem)	Provedl
	 		
Datum
	Napájecí napπtí
v rozvádπçi
			
na svorkách
DotaΩené uzávπry v√ech 	Provedl
termostatü a svorkovnicovÿch 	
Datum
sk®íní
	Oznaçení umístπní nízkoprofilovÿch 	Provedl
komponentü obvodu na oplá√tπní 	
Datum
izolace

Správné nastavení termostatu 	Provedl
a umístπní kapilár
Datum

Odstraµování závad
Závada:

Pravdπpodobná p®íçina

Vypíná jistiç

Elektrická závada v:
• po√kozeném topném kabelu,
• po√kozené spojce nebo T-odboçení,
• ukonçovacím tπsnπní,
• p®ipojovací soupravπ.
P®íli√ dlouhÿ obvod.

Zapnutí obvodu p®i teplotπ niΩ√í neΩ bylo
p®edpokládáno v projektu.

Vadnÿ jisticí prvek.

Závada:

Pravdπpodobná p®íçina

Diferencial
(RCD) tintinea o
salta.

Elektrická závada v:
• po√kozeném topném kabelu,
• po√kozené spojce nebo T-odboçení,
• ukonçovacím tπsnπní,
• p®ipojovací soupravπ.
P®íli√ neçistoty ve:
• svorkovnicové sk®íni,
• spojce nebo T-odboçení,
• ukonçovacím tπsnπní.
Velké svodové proudy zpüsobené p®íli√nou
délkou napájecích a topnÿch kabelü.
Ru√ení v napájecí síti.
Vadnÿ proudovÿ chrániç.
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Zpüsob nápravy
P®ekontrolujte a odstraµte (viz poznámka 1).

Rozdπlte obvod nebo navrhnπte nové dimenze ji√tπní dle pokynü
v technické p®íruçce (p®i zvπt√ení dimenze jistiçe zkontrolujte
prü®ez napájecích kabelü).
•	P®epoçítejte projekt pro niΩ√í spou√tπcí teplotu.
•	P®edeh®ejte potrubí jinÿm zdrojem tepla na teplotu uvedenou v
katalogovém listu topného kabelu.
•	P®ipojujte napájení postupnπ k jednotlivÿm çástem obvodu.
Nahra∂te jej.

Zpüsob nápravy
P®ekontrolujte a odstraµte (viz poznámka 1).

Vysu√te a znovu utπsnπte nebo p®einstalujte. Prove∂te kontrolu
izolaçního odporu. (minimálnπ 10 MOhm)

Upravte projekt.
pravte napájecí systém, poΩádejte o konzultaci firmu Pentair
Thermal Management..
Nahra∂te jej.
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Odstraµování závad
Závada:

Pravdπpodobná p®íçina

Topnÿ kabel
neh®eje.

Ztráta napájecího napπtí z düvodu:
•  vypnutí jistiçe nebo proudového chrániçe,
•  uvolnπné svorky ve svorkovnicové sk®íni,
•  p®eru√ení p®ívodu napπtí (nap®.: po√kození
napájecího kabelu).
Kontakt ®ídicího termostatu je zapojen opaçnπ.
Velkÿ p®echodovÿ odpor ve:
•  svorce svorkovnicové sk®ínπ,
•  spojce nebo T-odboçení.

Závada:

Pravdπpodobná p®íçina

Nízká teplota
potrubí

Vlhká tepelná izolace.
Chyba projektu.
Nasprávné nastavení ®ídicího prvku (nap®.:
termostatu).
Topnÿ kabel byl vystaven teplotπ vy√√í neΩ je
povoleno.

Poznámka:
Poruchu naleznete následujícím postupem:
1	Vizuálnπ zkontrolujte správnou montáΩ p®ipojovací
soupravy, spojky a ukonçovacího tπsnπní.
2	Vyhledejte p®íznaky po√kození v blízkosti:
a) ventilü, çerpadel, p®írub a podpπr,
b) v místech, kde byla provádπna údrΩba nebo opravy
potrubí.
3	Vyhledejte poru√enou nebo zniçenou izolaci potrubí a její
oplá√tπní.
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Zpüsob nápravy
Obnovte p®ívod napájení:
•  dle bodü A a B (strana 31),
•  dotáhnπte svorky. Pokud do√lo k p®eh®átí svorky prüchodem
proudu
p®echodovÿm odporem, vymπµte svorku nebo svorník.
•  naleznπte a odstraµte závadu
P®epojte kontakty termostatu.
Naleznπte a odstraµte závadu:
•  dotaΩením,
•  opravou.
Pokud do√lo k p®eh®átí svorky prüchodem proudu
p®echodovÿm odporem, vymπµte svorku nebo svorník.

Zpüsob nápravy
Odstraµte ji a nahra∂te suchou izolací se správnÿmi parametry a
zajistπte její utπsnπní proti vnikání vlhkosti.
•  Konzultujte s projektantem podmínky provozu.
•  Upravte projekt dle doporuçení Pentair Thermal Management.
Opravte nebo obnovte správné nastavení.
Vymπµte jej.

4	Pokud nebyla závada nalezena postupem dle bodü 1, 2
a 3, potom:
a)	PoΩádejte zástupce firmy Pentair Thermal
Management o podporu.
b)	Pokud to dovolují místní podmínky a zvyklosti (nap®.:
v prost®edí bez nebezpeçí vÿbuchu) rozdπlte topnÿ okruh
na dvπ poloviny a zmπ®te kaΩdou zvlá√† (nap®.: zmπ®ením
izolaçního odporu). Postup opakujte dokud nenaleznete
po√kozenou çást. V  urçeném místπ odstraµte izolaci a
vyhledejte po√kození.
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