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Gdzie zastosowaæ jakie urz¹dzenie?

Zastosowanie Typ urz¹dzenia Strona:
Zabezpieczanie przed œniegiem i lodem przejœæ, podjazdów, ramp, Maty grzewcze TF S/R 300
wejœæ lub innych powierzchni na zewn¹trz Przewody grzewcze DIC 63
Zabezpieczanie przed lodem schodów zewnêtrznych Maty grzewcze TF S/R 300 / DIC 63
Zabezpieczanie przed lodem rynien i dachów Przewody grzewcze DIC 66

Oprócz systemów komfortowych firma AEG oferuje tak¿e systemy przeciwoblodzeniowe  zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo w zimie i zapobie-
gaj¹ce niebezpiecznym wypadkom. Bolesne upadki, œliskie podjazdy, spadaj¹cy z dachu œnieg, sople, zamarzniête rynny dachowe i insta-
lacje wodne oraz inne szkody spowodowane zamarzaniem, nale¿¹ nareszcie do przesz³oœci.
Systemy podnoszenia temperatury powierzchni zewnêtrznych uwalniaj¹ automatycznie i niezawodnie przejœcia, podjazdy, rampy, schody,
pasy startowe od œniegu i lodu, bez koniecznoœci solenia, czy posypywania piaskiem. Systemy ogrzewania instalacji wodnych zabezpie-
czaj¹ rury znajduj¹ce siê w ujemnych temperaturach przed zamarzaniem. Systemy ogrzewania rynien gwarantuj¹ swobodny odp³yw z
dachu wody powsta³ej z topniej¹cego œniegu. Pozwala to na unikniêcie zamarzania rynien i niszczenia fasad budynku w wyniku niedro¿-
nych rynien dachowych.

Zalety stosowania systemów przeciwoblodzeniowych w skrócie:
• Zabezpiecza instalacje wodne, rynny, fasady przed szkodami na skutek za-

marzania.
• Maksymalne bezpieczeñstwo na schodach zewnêtrznych, podjazdach, przej-

œciach.
Zabezpiecza terakotê znajduj¹c¹ siê na zewn¹trz budynku od uszkodzeñ wsku-
tek odœnie¿ania mechanicznego.

• Nie pozostawia nieestetycznych plam z soli na powierzchniach zewnêtrz-
nych wykonanych z naturalnego kamienia.

• Zabezpiecza roœliny w ogrodach przed wp³ywem topniej¹cego œniegu za-
wieraj¹cego sól.

• Du¿y komfort poprzez w pe³ni automatyczne dzia³anie.

Systemy przeciwoblodzeniowe AEG gwarantuj¹ bezpieczn¹ zimê

System
Przeciw-
oblodzeniowy
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Istotne informacje na temat systemów przeciwoblodzeniowych

Dla energooszczêdnej eksploatacji systemów przeciwoblodzeniowych szczególnie wa¿ny jest niezawodny wykrywacz lodu, który w³¹cza
ogrzewanie tylko wtedy, gdy zachodzi niebezpieczeñstwo zamarzania wilgoci lub opadów œniegu.
Firma AEG oferuje 3 warianty (odmiany) regulatorów:
1. Wykrywacz lodu EM 40 z wyœwietlaczem cyfrowym i bardzo dok³adnym pomiarem wilgoci, poprzez mierzenie opornoœci pomiêdzy
dwoma czujnikami.
Przeznaczone g³ównie do ogrzewania du¿ych powierzchni zewnêtrznych w obszarach u¿ytecznoœci publicznej, w których istotna jest
du¿a precyzja i niezawodnoœæ.
2. Wykrywacz lodu EM 30 ze wskaŸnikami LED lub cyfrowym wyœwietlaczem, czujnik wilgoci i temperatury (bez czujników zewnêtrz-
nych).
Przeznaczony do mniejszych ogrzewanych powierzchni zewnêtrznych, mo¿liwoœæ pomiaru przy u¿yciu dwóch czujników.
3. Regulator temperatury ATE 30 T / 20 lub TR 20 bez pomiaru wilgoci, do pracy pó³automatycznej.
Przeznaczony do ma³ych systemów, szczególnie w obszarach prywatnych, wszêdzie tam, gdzie system mo¿e byæ aktywowany rêcznie, w
zale¿noœci od potrzeb.

Systemy przeciwoblodzeniowe
Ogrzewanie powierzchni zewnêtrznych strona 62, 63, 64, 65
Ogrzewanie rynien strona 66, 67, 68
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Ogrzewanie powierzchni zewnêtrznych

Ogrzewanie powierzchni zewnêtrznych

Zakres stosowania
• Elektryczne ogrzewanie powierzchni zewnêtrznych s³u¿y do automatycznego uwalniania od lodu i œniegu

przejazdów, podjazdów, chodników, ramp i schodów.
• Ma zastosowanie zarówno w obiektach prywatnych jak i u¿ytecznoœci publicznej.

Wyposa¿enie (cechy produktu)
• Wysokogatunkowe przewody grzejne z izolacj¹ teflonow¹ s³u¿¹ do uk³adania w pod³o¿u piaszczystym

(podsypka piaskowa), betonie, jastrychu.
• Ca³kowicie automatyczna, energooszczêdna eksploatacja, dziêki inteligentnym systemom regulacyjnym

opartym na pomiarze temperatury i wilgotnoœci.

Monta¿
• Du¿e powierzchnie pokrywa siê przewodami grzewczymi DIC, mniejsze krête powierzchnie lub schody

pokrywa siê matami grzewczymi TF S/R.
• Maty grzewcze / przewody grzewcze uk³adane s¹ bezpoœrednio pod ogrzewan¹ powierzchni¹.
• Czujniki temperatury i wilgotnoœci uk³adane s¹ w górnej powierzchni, w stabilnych mosiê¿nych tule-

jach, daj¹cych mo¿liwoœæ ich wymiany.
• Do wbudowania regulatorów steruj¹cych matami i przewodami grzewczymi nale¿y przewidzieæ dodat-

kow¹ rozdzielniê.

Wiêcej bezpieczeñstwa

przy lodzie i œniegu

Schemat blokowy ma³ego systemu

Schemat blokowy du¿ego systemu
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Ogrzewanie powierzchni zewnêtrznych

Maty i przewody grzewcze do ogrzewania powierzchni zewnêtrznych

TF S/R - maty grzewcze

• Do podnoszenia temperatury powierzchni na zewn¹trz  bu-
dynku (schody, podjazdy, rampy).

• Tekstylna siatka noœna.

• Odstêp przewodów grzewczych w macie 10 cm.
• Dwa przewody przy³¹czeniowe o d³ugoœci 5 m ka¿dy.

Moc specyficzna 300 W/m2. Szerokoœæ u³o¿enia 50 cm

Model Powierzchniawm2 D³ugoœæ w m Nr katalogowy Cena netto PLN

TF S/R 300/2 2,0 4,0 186 984 320,-
TF S/R 300/3 3,0 6,0 186 985 430,-
TF S/R 300/4 4,0 8,0 186 986 540,-
TF S/R 300/5 5,0 10,0 186 987 650,-
TF S/R 300/6 6,0 12,0 186 988 750,-
TF S/R 300/7 7,0 14,0 186 989 850,-
TF S/R 300/8 8,0 16,0 186 990 940,-

DIC 18 - przewody grzewcze

• Do podnoszenia temperatury powierzchni na zewn¹trz  bu-
dynku (schody, podjazdy, rampy).

• Do podnoszenia temperatury powierzchni dachu i rynien.
• Jednostronne zasilanie.
• Izolowane odpornym na wysok¹ temperaturê PVC.

• Kabel posiada siatkê ochronn¹ pod izolacj¹ zewnêtrzn¹ sta-
nowi¹c¹ dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi jak i przed ewentualnym pora¿eniem.

• Przewód przy³¹czeniowy o d³ugoœci 4 m.

Moc specyficzna 18 W/mb

Model D³ugoœæ w m Nr katalogowy Cena netto PLN

DIC 18/L4 4,0 186 965 110,-
DIC 18/L8 8,0 186 967 150,-
DIC 18/L12 12,0 186 969 200,-
DIC 18/L16 16,0 186 971 240,-
DIC 18/L20 20,0 186 973 280,-
DIC 18/L24 24,0 187 857 370,-
DIC 18/L28 28,0 189 558 390,-
DIC 18/L34 34,0 189 559 480,-
DIC 18/L40 40,0 187 649 530,-

DIC 30 - przewody grzewcze

• Przewody grzewcze do uk³adania na schodach i powierzch-
niach za³amanych, na których nie jest mo¿liwe zastosowa-
nie mat grzewczych. Przewody utrzymywane s¹ w odpowied-
nim po³o¿eniu przez jarzma z tworzywa sztucznego (osprzêt
dodatkowy).

• Przewód o budowie wysokiej jakoœci, z izolacj¹ teflonow¹.
• Przewód grzewczy Twin, tylko jeden przewód zasilaj¹cy, a

tym samym ³atwiejsze projektowanie i uk³adanie.

• Izolowane odpornym na wysokie temperatury PVC.
• Napiêcie zasilania 1/N/PE ~ 230 V  50 Hz.
• Ma³e obci¹¿enie cieplne przewodu grzewczego 30 W/m.
• Przewód zasilaj¹cy (przewód zimny) d³ugoœci 5 m.
• Budowa przewodu zgodna z norm¹ DIN 0253.

Model D³ugoœæ w m Nr katalogowy Cena netto PLN

DIC 30/L4 4,0 187 595 140,-
DIC 30/L8 8,0 187 596 200,-
DIC 30/L12 12,0 187 597 260,-
DIC 30/L16 16,0 187 598 320,-
DIC 30/L20 20,0 187 599 360,-
DIC 30/L24 24,0 187 858 410,-
DIC 30/L28 28,0 187 600 460,-
DIC 30/L34 34,0 187 601 510,-
DIC 30/L40 40,0 187 602 570,-
DIC 30/L60 60,0 222 241 710,-
DIC 30/L80 80,0 222 242 980,-
DIC 30/L100 100,0 222 243 1 230,-

DIC 18

DIC 30
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Ogrzewanie powierzchni zewnêtrznych

Osprzêt do ogrzewania powierzchni zewnêtrznych

Jarzma z tworzywa sztucznego

• Jarzma z tworzywa sztucznego do ustalania po³o¿enia przewodów grzewczych DIC.
• Przewód grzewczy jest zatrzaskiwany w jarzmie wykonanym z PE. W ten sposób mo¿liwe jest dowolne ukszta³towanie przewo-

dów grzewczych.
• Zawartoœæ - 5 jarzem, ka¿de o d³ugoœci 1 m.

Model Opis Numer kat. Cena netto PLN

DHZ ST Jarzmo z tworzywa sztucznego 184 971 28,-
DHZ OST Jarzmo poprzeczne 223369 45,-

Taœma monta¿owa do ogrzewania schodów

Model Opis Numer kat. Cena netto PLN

FFH MB 5 Taœma monta¿owa, d³ugoœæ 5 m 223 280 55,-

• Taœma monta¿owa do ustalenia pozycji ogrzewania schodów.

Wykrywacze lodu do du¿ych systemów ogrzewania powierzchni zewnêtrznej, o du¿ej precyzji pomiarów

EM 40:
• Wykrywacz lodu do bezpiecznej i energooszczêdnej eksplo-

atacji ogrzewañ powierzchni zewnêtrznych, przeznaczony
przede wszystkim do zastosowania w obszarach u¿yteczno-
œci publicznej.

• Wysoka niezawodnoœæ w rozpoznawaniu powstawania lodu
i opadów œniegu, poprzez precyzyjny pomiar wilgotnoœci i
temperatury.

• Mo¿liwoœæ dostosowania wra¿liwoœci na wilgoæ, progu
temperatur T1 i T2, jak równie¿ minimalnego czasu ogrze-
wania.

• Wyœwietlacz ciek³okrystaliczny do pokazywania znacznej
iloœci informacji z systemu.

• Z ³¹czem (interfejsem) komputerowym RS 232.
• Napiêcie pracy (robocze) 24 V.
• Do monta¿u na szynie, szerokoœæ 6 jednostek podzia³u, sze-

rokoœæ zasilacza 3 jednostki podzia³u.

EF 40-6, EF 40-20, FTF 2100 D:
• Aktywny czujnik wilgotnoœci i temperatury do wykrywacza

lodu EM 40.
• Okreœlenie wilgotnoœci poprzez pomiar opornoœci przej-

œcia (opornoœci stykowej) pomiêdzy dwoma elektrodami.
• Czujnik mosiê¿ny z wbudowanym czujnikiem wilgotnoœci,

opornikiem grzewczym i elektronik¹ pomiarow¹.
• Obudowa z mosi¹dzu do czujnika zawarta jest w zakresie

dostawy.

ZS 2100 D
• Przewód przy³¹czeniowy (zasilaj¹cy) do FTF 2100 D, d³ugoœæ

20 m, z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia do max 150 m.
• Wodoodporna wtyczka z pod³¹czeniem bagnetowym, zapew-

niaj¹cym pewne i bezpieczne po³¹czenie.

Model Opis Numer kat. Cena netto PLN

EM 40 Wykrywacz lodu z wyœwietlaczem LCD 184 906 1 550,-
EMN 40 Zasilacz 24 V do EM 40 184 907 190,-
EF 40-6 Czujnik wilgotnoœci i temperatury z przewodem d³ugoœci 6 m 184 908 1 510,-
EF 40-20 Czujnik wilgotnoœci i temperatury z przewodem d³ugoœci 20 m 184 909 1 850,-
FTF 2100 D Czujnik wilgotnoœci i temperatury z wtyczk¹ 184 910 1 570,-
ZS 2100 D Przewód d³ugoœci 20 m, z wtyczk¹ do FTF 2100 D 184 994 1 070,-

DHZ ST

EM 40

EMN 40

EF / FTF

ZS 2100 D

Instrukcja monta¿u czujnika wilgoci i temperatury

Rys. 1 Rys. 2

Przy wyborze miejsca monta¿u nale¿y uwzglêdniæ takie niekorzystne wp³ywy jak: lód poœniegowy, miejsca zacienione, wp³ywy
ciep³ego powietrza w pobli¿u gara¿y podziemnych itp.
Optymalnym dla monta¿u jest miejsce w którym krytyczne zjawiska jak spadek temperatury i wilgoæ mog¹ doprowadziæ do
powstania go³oledzi.
Czujniki nale¿y umieœciæ w obszarze ogrzewanym i nadzorowanym w taki sposób, aby ich górna powierzchnia tworzy³a jedn¹
p³aszczyznê z pod³o¿em i jednoczeœnie nie by³a niczym przykryta (rys. 1). W przypadku skoœnej powierzchni pod³o¿a czujnik
nale¿y umieœciæ w taki sposób, aby jego powierzchnia by³a u³o¿ona poziomo (rys. 2), dla lepszego wychwytywania œniegu i
topniej¹cego lodu.



65

M
at

y 
i p

rz
ew

od
y

gr
ze

w
cz

e

Ogrzewanie powierzchni zewnêtrznych

Osprzêt do ogrzewania powierzchni zewnêtrznych

Komfortowe wykrywacze lodu z czujnikiem bezelektrodowym

EM 30:
• Wykrywacz lodu do wczesnego wykrywania lodu i œniegu.
• Bezobs³ugowa, pewna i energooszczêdna eksploatacja.
• Mo¿liwoœæ nastawiania czu³oœci wilgotnoœci, dolnego i

górnego progu temperatury, minimalnego czasu ogrzewania.
• Wskazania LED pokazuj¹ce gotowoœæ do pracy, osi¹gniêcie

progu temperatury, wilgotnoœci, pracy ogrzewania.
• Z wyœwietlaczem LCD do pokazywania znacznej iloœci in-

formacji z systemu, z mo¿liwoœci¹ pod³¹czenia dodatkowe-
go czujnika temperatury lub czujnika wilgotnoœci i czujni-
ka temperatury (max dwa czujniki).

• Napiêcie pracy (robocze) 1/N ~ 230 V  50 Hz.
• Do monta¿u na szynie, szerokoœæ 6 jednostek podzia³u.

EF 20 -6, EF 20-20:
• Czujnik wilgotnoœci i temperatury do EM 30.
• Pomiar temperatury poprzez przewód gor¹cy (NTC).
• Pomiar wilgotnoœci poprzez pomiar PTC.
• Brak odkrytych elektrod do pomiaru wilgotnoœci.
• Pionowe przy³¹cze przewodu z zalanym przewodem 6 me-

trowym, z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia do maks. 50 m, z prze-
wodem typ SL-Y11Y lub przewodem NYY-0.

• Tulejka czujnika nie zawarta w zakresie dostawy.

Model Opis Numer kat. Cena netto PLN

EM 30 Wykrywacz lodu z wyœwietlaczem LCD 221 006 890,-
EF 20-6 Czujnik wilgotnoœci i temperatury z przewodem d³ugoœci 6 m 184 912 820,-
EF 20-20 Czujnik wilgotnoœci i temperatury z przewodem d³ugoœci 20 m 223296 930,-
EH 20 Obudowa czujnika wilgotnoœci i temperatury EF 20-6 i EF 20-20 184 995 110,-

Regulatory pogodowe (zale¿ne od temperatury zewnêtrznej)

• Regulacja pogodowa (zale¿na od temperatury zewnêtrznej)
do ogrzewania powierzchni zewnêtrznych, optymalne roz-
wi¹zanie dla ma³ych systemów w obszarze prywatnym.

• Konieczne rêczne w³¹czanie / wy³¹czanie systemu w przy-
padkach odpowiednich warunków atmosferycznych.

• ATE 30 T: z trzema wybieranymi zakresami nastaw i cyfro-
wym wskazaniem.

• ATE 20: zakres nastaw temperatury -5OC do +10OC.
• Rozpoznawanie uszkodzenia lub zwarcia czujnika.

• Tranzystorowe wyjœcie alarmowe.
• Do monta¿u na szynie, szerokoœæ 3 jednostki podzia³u.
• Napiêcie pracy (robocze) 1/N ~ 230 V  50 Hz.
• Czujnik NTC φ 10 mm, przewód d³ugoœci 4 m.
• Sterowanie temperatury za³¹czania i wy³¹czania pracy sys-

temu (TR).
• Mo¿liwoœæ bezpoœredniego sterowania urz¹dzeñ do mocy

3600 W (TR).
• Sygnalizacja optyczna stanów pracy (TR).

EM 30

EF 20-6

EH 20

ATE 30 T

ATE 20

Model Opis Numer kat. Cena netto PLN

ATE 30 T Regulator pogodowy (zale¿ny od warunków atmosferycznych), 184 913 510,-
 z wyœwietlaczem cyfrowym

ATE 20 Regulator pogodowy (zale¿ny od warunków atmosferycznych), 184 914 260,-
bez wyœwietlacza cyfrowego

ATF 3-4 Czujnik zewnêtrzny NTC φ 10 mm, przewód d³ugoœci 4 m 184 916 50,-
TR 20 LG Regulator z czujnikiem gruntowym 4 000 043 200,-
TR 20 LP Regulator z czujnikiem powietrznym 4 000 044 200,-

TR 20 Monta¿ dwóch czujników wilgoci i temperatury

Wykrywacz lodu EM 30 daje mo¿liwoœæ pod³¹czenia dwóch czujników. W ten sposób osi¹gany jest optymalny nadzór du¿ych lub
podzielonych powierzchni zewnêtrznych lub te¿ powierzchni nara¿onych na ró¿ne warunki jak np. nas³onecznienie powierzchni w
obszarze po³udniowym i cieñ w obszarze pó³nocnym, patrz rysunek.

czujnik czujnik

przewody
grzewcze
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Ogrzewanie rur i rynien dachowych

• Przewody grzewcze mocowane s¹ w rynnach dachowych przy pomocy jarzem z
tworzywa sztucznego.

• W rurach odp³ywowych nale¿y zainstalowaæ zabezpieczenie przed wyrwaniem.
• Czujnik wilgotnoœci i temperatury umieœciæ w rynnie dachowej.
• Ewentualnie nale¿y zamontowaæ zabezpieczenie przed liœæmi.

Schemat blokowy ogrzewania rynien dachowych

Systemy przeciwoblodzeniowe mog¹ byæ instalowane niemal na wszystkich rodza-
jach dachów, skutecznie likwiduj¹c nagromadzony œnieg i lód. Zapewniaj¹ dro¿-
noœæ systemów rynnowych, zapobiegaj¹ uszkodzeniom fasad budynków, konstruk-
cji dachów spowodowanych oblodzeniem i niekontrolowanym sp³ywem wody. Sys-
temem steruje regulator temperatury z czujnikiem temperatury lub wykrywacz wspó³-
pracuj¹cy z zestawem czujników temperatury i wilgoci. Tak skonfigurowany system
automatycznie dostosowuje siê do aktualnych warunków atmosferycznych prze-
chodz¹c w stan aktywnoœci w optymalnych momentach

Przewody grzewcze do ogrzewania rynien dachowych, z jednostronnym zasilaniem

Model D³ugoœæ w m Nr katalogowy Cena netto PLN

DIC 30/L4 4,0 187 595 140,-
DIC 30/L8 8,0 187 596 200,-
DIC 30/L12 12,0 187 597 260,-
DIC 30/L16 16,0 187 598 320,-
DIC 30/L20 20,0 187 599 360,-
DIC 30/L24 24,0 187 858 410,-
DIC 30/L28 28,0 187 600 460,-
DIC 30/L34 34,0 187 601 510,-
DIC 30/L40 40,0 187 602 570,-
DIC 30/L60 60,0 222 241 710,-
DIC 30/L80 80,0 222 242 980,-
DIC 30/L100 100,0 222 243 1 230,-

• Przewód grzewczy do ogrzewania rynien dachowych.
• Przewód wysokiej jakoœci, z izolacj¹ teflonow¹.
• Przewód grzewczy Twin, tylko jeden przewód zasilaj¹cy, a

tym samym ³atwiejsze projektowanie i uk³adanie.
• Izolowane odpornym na wysokie temperatury i promienie

ultrafioletowe PVC.

• Napiêcie zasilania 1/N/PE ~ 230 V  50 Hz.
• Ma³e obci¹¿enie cieplne przewodu grzewczego 30 W/m.
• Przewód zasilaj¹cy (przewód zimny) d³ugoœci 5 m.
• Budowa przewodu zgodna z norm¹ DIN 0253.

DIC
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Ogrzewanie rynien dachowych

Regulatory i osprzêt do ogrzewania rynien dachowych

Wykrywacze lodu

EM 30:
• Odpowiednio wczesne rozpoznawanie lodu i œniegu.
• Bezobs³ugowa, pewna i energooszczêdna eksploatacja.
• Mo¿liwoœæ nastawiania czu³oœci wilgotnoœci, dolnego i

górnego progu temperatury, minimalnego czasu ogrzewania.
• Wskazania LED pokazuj¹ce gotowoœæ do pracy, osi¹gniêcie

progu temperatury, stwierdzenie wilgotnoœci, pracy ogrze-
wania.

• Z wyœwietlaczem LCD do pokazywania znacznej iloœci in-
formacji z systemu, z mo¿liwoœci¹ pod³¹czenia dwóch czuj-
ników EF 20 RF (np. rynna po³udniowa i rynna pó³nocna mo¿e
byæ sterowana oddzielnie).

• Napiêcie pracy (robocze) 1/N ~ 230 V  50 Hz.
• Do monta¿u na szynie, szerokoœæ 6 jednostek podzia³u.
• Przewód czujnika o d³ugoœci 6 m, z mo¿liwoœci¹ przed³u-

¿enia do 50 m.

Model Opis Numer kat. Cena netto PLN

EM 30 Wykrywacz lodu z wyœwietlaczem LCD 221 006 890,-
EF 20 RH Czujnik wilgotnoœci i temp. rynny z przewodem d³ugoœci 6 m 184 915 400,-

Regulatory pogodowe (zale¿ne od temperatury zewnêtrznej)

• Regulacja pogodowa (zale¿na od temperatury zewnêtrznej)
do ogrzewania rynien dachowych.

• Konieczne rêczne w³¹czanie / wy³¹czanie systemu w przy-
padkach odpowiednich warunków atmosferycznych.

• ATE 30 T: z trzema wybieranymi zakresami nastaw i cyfro-
wym wskazaniem.

• ATE 20: zakres nastaw temperatury -5OC do +10OC.
• Czujnik przylgowy NTC, przewód d³ugoœci 2 m.
• Rozpoznawanie uszkodzenia lub zwarcia czujnika.

• Tranzystorowe wyjœcie alarmowe.
• Do monta¿u na szynie, szerokoœæ 3 jednostki podzia³u.
• Czujnik ATF, przewód d³ugoœci 4 m, φ 10 mm.
• Sterowanie temperatury za³¹czania i wy³¹czania pracy sys-

temu (TR).
• Mo¿liwoœæ bezpoœredniego sterowania urz¹dzeñ do mocy

3600 W (TR).
• Sygnalizacja optyczna stanów pracy (TR).

Model Opis Numer kat. Cena netto PLN

ATE 30 T Regulator pogodowy (zale¿ny od warunków atmosferycznych), 184 913 510,-
 z wyœwietlaczem cyfrowym

ATE 20 Regulator pogodowy (zale¿ny od warunków atmosferycznych), 184 914 260,-
bez wyœwietlacza cyfrowego

ATF 3-4 Czujnik zewnêtrzny NTC φ 10 mm, przewód d³ugoœci 4 m 184 916 50,-
TR 20 LG Regulator z czujnikiem gruntowym 4 000 043 200,-
TR 20 LP Regulator z czujnikiem powietrznym 4 000 044 200,-

EM 30

EF 20 RH

ATE 30 T

ATE 20

TR 20

Linka noœna

• 20 m, do mocowania przewodu grzewczego.

Model Opis Numer kat. Cena netto PLN

DHZ TRS Linka noœna 184 991 140,-

• Do mocowania linki noœnej na rurze opadowej.

Model Opis Numer kat. Cena netto PLN

DHZ TR Rurka noœna 184 969 25,-

Opaska noœna

• Do mocowania przewodu grzewczego do linki noœnej.

Model Opis Numer kat. Cena netto PLN

DHZ TS Opaska noœna 184 970 29,-

DHZ TRS

DHZ TR

DHZ TS



68

M
at

y 
i p

rz
ew

od
y

gr
ze

w
cz

e
Ogrzewanie rur i rynien dachowych

Osprzêt do ogrzewania rynien dachowych
Jarzmo z tworzywa sztucznego

• Jarzmo z tworzywa sztucznego, odpornego na dzia³anie promieni ultrafioletowych, do ustalania odleg³oœci w rynnie dacho-
wej, zawartoœæ 5 x 1 m.

Model Opis Numer kat. Cena netto PLN

DHZ ST Jarzmo z tworzywa sztucznego 184 971 28,-
DHZ OST Jarzmo poprzeczne 222 369 45,-

Rozpórka

• Do mocowania pêtli grzewczej na pocz¹tku i na koñcu rynny.

Model Opis Numer kat. Cena netto PLN

DHZ AH Rozpórka 184 976 19,-

DHZ ST

Monta¿ czujnika w rynnach dachowych, na dachach p³askich i na antenach satelitarnych
Do regulatora EM 30 mo¿na pod³¹czyæ jeden lub dwa czujniki EF 20 RH (np. rynna po³udniowa i pó³nocna). Ka¿dy z czujników mo¿e byæ sterowany oddzielnie.
W obudowie z tworzywa sztucznego umieszczone s¹ oddzielone od siebie termicznie obszary czujników, które s¹ kompletnie zalane na powierzchni. W obszarze pomiaro-
wym 1 znajduje siê czujnik PTC, w obszarze pomiarowym 2 czujnik temperatury NTC.
Po œrodku, pod czujnikiem znajduje siê gwintowany otwór. Przy pomocy dostarczonej œruby (uwaga: maksymalna d³ugoœæ gwintu wynosi 10 mm) mo¿liwe jest przymo-
cowanie czujnika na taœmie monta¿owej (stalowa taœma, cynkowana) i zamontowanie go w rynnie lub na nadzorowanej i ogrzewanej powierzchni. W rynnie dachowej
czujnik powinien znajdowaæ siê mo¿liwie blisko rury opadowej, w najni¿szym punkcie rynny, na dachu p³askim w pobli¿u odp³ywów, a na paraboli anteny satelitarnej
poziomo, poni¿ej krawêdzi skapywania.
Uwaga: mechaniczne obci¹¿enie górnej powierzchni czujnika powoduje jego uszkodzenie !
Miejsce monta¿u czujnika nale¿y wybraæ tak, aby woda odp³ywa³a przez powierzchniê pomiarow¹ czujnika. W ten sposób zapewnia siê wykrywanie wilgoci tak d³ugo, jak
jest ona obecna.

Pozycja monta¿owa w rynnie dachowej (widok z boku)

1 jarzmo do u³o¿enia przewodu
2 przewód grzewczy
3 za³¹czona œruba mocuj¹ca
4 taœma monta¿owa
5 odleg³oœæ czujnika od przewodu grzewczego, co najmniej 2 cm
6 rynna dachowa
7 wystaj¹ca powierzchnia dachu

Miejsce monta¿u w rynnie dachowej

Czujnik lodu nale¿y zamontowaæ poni¿ej krawêdzi skapywania, w pobli¿u rury opadowej, tak
aby nap³ywaj¹ca woda kapa³a na czujnik. Dziêki przewodom grzewczym zamontowanym na
dachu, pokazanym na rysunku obok wystarczaj¹cy obszar utrzymywany jest bez lodu i œniegu,
zapewniaj¹c prawid³owy odp³yw wody.

Powierzchnia dachu

Rynna dachowa Przewód grzewczy

Czujnik lodu EF 20 RH

Ru
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Miejsce monta¿u na antenie satelitarnej

Czujnik lodu mocowany jest poni¿ej dolnej krawêdzi paraboli, aby mierzyæ odp³ywaj¹c¹ wodê tak d³ugo, a¿ parabola anteny
pozbawiona jest lodu lub œniegu.
Przewody grzewcze mocowane s¹ na zewnêtrznej stronie paraboli i pozostaj¹ w³¹czone tak d³ugo, a¿ œnieg i lód ca³kowicie siê
roztopi¹.

Przewód grzewczy

Czujnik lodu EF 20 RH
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Notatki

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRMY DIMPLEX

MK Technika Grzewcza

45-368 Opole, ul. Ozimska 53
tel. 077 453-14-14, 077 402-14-70, 077 402-14-71

fax 077 402-14-70, 077 402-14-71
e-mail: biuro@mk.net.pl

www.mk.net.pl
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