
 
  

Önszabályozó fűtőkábelek előnyei 
 
 Az önszabályozó fűtőkábelekkel történő fagymentesítés más fűtési 
módokkal szemben sokkal megbízhatóbb, hatékonyabb és 
energiatakarékosabb, mivel csak ott és csak annyit fűtenek, ahol és 
amennyit szükséges. Önszabályozó tulajdonságaik révén nem kell 
méretezni, tetszőleges hosszra levághatóak, nem tudják magukat 
elégetni és átlapolásoknál sem égnek át, továbbá fizikai 
paramétereiknek köszönhetően nagy felületen tudják átadni a hőt, 
ami hődinamikai szempontból fontos. 

 
 
 

 
Az önszabályozó fűtőkábel működése 
 

Két párhuzamos rézvezető kerül beépítésre a fűtőelembe, amely grafitszemcsékkel kevert 
molekulárisan térhálósított műanyagból áll. A grafitszemcsék áramvezető csatornákat képeznek a 
két vezető között, és ez a fűtőelem felmelegedéséhez vezet. Emelkedő környezeti hőmérsékletnél 
a molekuláris struktúra torzul és elválasztja egymástól a grafitszemcséket, az áramvezető 
csatornák megszakadnak és a fűtőelem ellenállása nő. Ennek megfelelően változik az 
áramfelvétel és ezzel együtt a fűtőteljesítmény is. Lehűlés esetén a folyamat megfordul és a 
fűtőteljesítmény ismét nő. A fűtőelem energiatakarékos, hiszen minden egyes szegmensében 
más-más hőt képes leadni a környezeti hőmérséklethez igazodva, ahogy melegíti fel környezetét, 
az intenzív felfűtésről folyamatosan leszabályoz, mígnem a feladatnak és típusnak megfelelő 
gyárilag beállított rácsszerkezet beáll egy optimális hőntartásra. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

A hideg helyeken a fűtőelem 
rácsszerkezete úgy torzul, 
hogy sok összekötő csatorna 
létesül a .grafitszemcsék 
révén. A fűtőelemben ez 
meleggé alakul, ellenállása 
csökken, áramfelvétele és a 
fűtőteljesítménye megnő. 
 

A fűtőkábel melegedő 
szakaszaiban a rácsszerkezet 
úgy torzul, hogy egyre több 
áramvezető csatorna szakad 
meg. Az ellenállása 
növekszik, ennek megfelelően 
az áramfelvétele és a 
fűtőteljesítménye csökken. 

A meleg helyeken a 
rácsszerkezet alakváltozása 
teljesen megszakítja az 
összes áramvezető csatornát. 
Az ellenállás megnő, az 

áramfelvétel és a 
fűtőteljesítmény gyakorlatilag 
nullára csökken. 



A Raychem bemutatkozik 

 

A kezdetektől… 

A Raychem társaság 1957-ben alakult. Paul Cook mérnök és feltaláló alapította a „Sugárzó 
Kémia” elnevezésű cég fejlesztése következtében. 1969-ben megvásárolta a Chemelex 
társaságot, amely állandó teljesítményű kábeleket gyártott és forgalmazott „Celotherm” 
márkanévvel. A meglévő technológia felhasználásával és annak továbbfejlesztési eredményeinek 
köszönhetően a Raychem a világon elsőként kifejlesztette az önszabályozó fűtőkábelt, amely 
hamar műszaki szabvánnyá vált a vízvezetékek fagyvédelmében és a melegvíz hőmérsékletének 
fenntartásában is. A világon elsőként 1970-ben megkezdte az önszabályozó fűtőkábelek 
gyártását. Az elkövetkező 20 évben a Raychem vállalat tovább folytatta kutatásait és fejlesztéseit 
a polimer technológiák területén és terjesztette azokat a piacon. 1988-ban a Raychem 
megvásárolta a svéd Thorin & Thorin padlófűtésre szakosodott céget, és ezzel belépett a 
padlófűtés piacára is, amely folyamatosan növekszik és hódít teret az egész világon. 

1999-ben a Raychem társaságot megvásárolta Tyco International, amely két divízióra osztotta a 
termelést: elektronikára és fűtési technológiákra. A Raychem eredeti fűtés divíziója a Raychem 
HTS (Heat tracing systems) nevet kapta és a Tyco Flow Control csoport alá tartozik. A kiváló 
minőségnek és a világpiacon betöltött szerepének köszönhetően a társaság folyamatosan 
növekszik újabb és újabb különböző vagy akár hasonló irányultságú cégek megvételével, úgy, 
mint az Accutron, vagy a Tracer Industries. Mint az később láthatóvá vált a Tracer Industries nagy 
befolyással volt a Tyco Thermal Controsl-ra, mivel széleskörű lehetőségeket kínált mérnöki, 
tervezési és építészeti megoldásaival. 

 

A jelen 

Mára a Tyco Thermal Controls 
egy igazi XXI. századi globális 
vállalat. A világ 56 országban 
tevékenykedik és az építőiparban 
kültéri és beltéri megoldásokat 
kínál egyaránt. Tapasztalataival 
és technológiájával a TTC 
tökéletes partner a különböző 
projektek kivitelezésében a világ 
bármely pontján. Gyártási 
folyamatai és forgalmazásai a 
következő márkanevekkel 
fémjelzettek: Raychem®, 
Pyrotenax®, Pyrotenax-Jiuli™, 
DigiTrace®, Tracer™, T2™, 
TraceTek® a WinterGard®.  



A           Magyarországi Fióktelepe bemutatkozik 
 
 

A kezdet 
 
A Tonex s r. o. építőipari vállalkozás 1993-ban alakult.a szlovákiai Révkomáromban. A vállakozást 
létrehozó 3 cégtulajdonos közül ketten a mai napig is jelen vannak a cég irányításában. 
Kezdetben a Tonex fő profilja a kivitelezés volt. A cég szerkezeti felépítése lehetővé tette, hogy a 
kivitelezés során a munkálatokat az alapozástól kezdve a “kulcsrakész” állapotig elvégezze. A 
költséghatékonyság érdekében 2001-ben a 
Tonex s r. o. tulajdonosai megalapították a 
Tonex Plus s r. o. vállalkozást, ami 
építőanyagok forgalmazásával foglakozik. 
Termékpalettáján az általános építőanyagokon 
kívül fellelhetőek villanyszerelési, fűtési 
szerelvények, burkolóanyagok, csempék, 
nyílászárók. Partnereik teljes és színvonalas 
kiszolgálásának érdekében Révkomáromban és 
Nyitrán bemutatótermet létesítettek, amely a 
legexkluzívabb igényeket is kielégíti. Minden 
típusú termék forgalmazásánál ügyelnek a 
minőségre és az ár/érték arány megtartására. 
Ennek a stratégiának köszönhetően került a 
vállalkozás kapcsolatba 2008-ban a Raychem 
termékekkel. 3 éves sikeres együttműködésük gyümölcs, hogy a Raychem kábeleket forgalmazó 
Tyco Thermal Control Közép-Európai vezetősége megbízta a Tonex Plus-t, hogy vezesse be a 
Raychem ún. “háztechnikai” termékeit a magyar piacra. Ezt követően jött létre a Tonex Plus s r. o. 

Magyarországi Fióktelepe, hogy megkezdje misszióját 
Magyarországon… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A jelen 
 
A Tonex Plus Magyarországi Fióktelepe 2011 
nyarán alakult a révkomáromi Tonex Plus 
leányvállalataként. Termékpalettáján kizárólag 
Raychem termékek és a Raychem által 
forgalmazott termékek szerepelnek. Feladata, hogy a többi európai országhoz hasonlóan 
elterjessze és népszerűsítse az elektromos padlófűtés és a fagyvédelem lehetőségeit, 
megoldásait. Üzleti- és marketingstratégiájának köszönhetően már az első évben jelentős 
sikereket ért el, köszönhető ez a potenciális partnerek nyitottságának és nagyfokú érdeklődésének 
is. Székhelye Budaörsön a Bitep gyártelepen található. 
 

http://www.google.hu/imgres?hl=hu&biw=1280&bih=876&tbm=isch&tbnid=fsIhGBlGdmox9M:&imgrefurl=http://www.soas.sk/soas.php?lnk=clenovia&cast=tonex&docid=fDwbvjaO-LeouM&imgurl=http://www.soas.sk/pics/clenovia/tonex/1.jpg&w=800&h=600&ei=x5TQT7j_LMTCtAagnZClDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=367&vpy=525&dur=148&hovh=194&hovw=259&tx=155&ty=110&sig=101257934011062177411&page=2&tbnh=153&tbnw=195&start=20&ndsp=25&ved=1t:429,r:6,s:20,i:126


 
 

Az önszabályozós fűtőrendszer több, mint 
egyszerű fűtőkábel 

 
A Tonex Plus kft eredeti és teljes Raychem önszabályozós rendszert kínál 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Raychem a feltalálója, megalkotója az önszabályozós technológiának. A Raychem 
önszabályozó kábelek már 1970 óta működnek az egész világon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ne tévesszék meg az utánzatok 
A fűtőkábelek nagy többsége külsőre hasonlóságot mutat a Raychem kábelekkel. Ez ne tévessze meg 
Önt! Az önszabályozó fűtőkábelek hosszú ideig tartó és megbízható működése érdekében a következő 
paramétereket kell figyelembe venni: 
 

Egyenletes hőeloszlás 
 
Az áramvezető részecskék fűtőmagban történő 
egyenletes eloszlása biztosítja a Raychem önszabályozó 
kábelek esetén az egyenletes hőeloszlást a kábel teljes 
hosszában. Ez a tulajdonság megelőzi/kizárja a kábel 
túlhevülését/átégését és maximalizálja a Raychem 
önszabályozó fűtőkábelek élettartamát. 
 
A szén-molekulák egyenetlen és helytelen eloszlása a  
fűtőkábel idő előtti meghibásodásához vezet.                
 

Nincsenek „hideg” helyek, nincsenek „forró” helyek.  
 
A Raychem önszabályozó fűtőkábelek szerkezetében kiváló a fűtőmag és a 
párhuzamos vezetékek közötti kapcsolat. Ez a tulajdonság kizárja a hideg és forró 
pontok kialakulásának lehetőségét, ezzel megakadályozva a kábel idő előtti 
“elöregedését”. 
 
Az elektromos vezetékek és a fűtőmag közötti nem megfelelő  
kapcsolat szintén a fűtőkábel idő előtti meghibásodásához vezet. 
 

Hatékony hőátadás 
 
A Raychem önszabályozó kábel szigetelő köpenyének “feszes” kialakítása 
maximális hőátadást eredményez, ezzel energiát takarít meg és a kábelnek hosszú 
élettartamot biztosít.  
 
A nem feszesített köpeny csökkenti a hőátvitel hatékonyságát.  
 

Megbízható és gyors csatlakoztatás 
 
A fűtőkör tökéletes működésének záloga a minőségi csatlakoztatás és véglezárás. A Raychem csatlakozó 
és végelzáró készletei mechanikailag erősek, vízállóak és korrózió mentesek. 
 
A csatlakozó készletek minősége döntően befolyásolja  
az önszabályozó fűtőkörök hosszú távú működését. 

 
 
 
 
A Raychem termékek kiváló minőségét bizonyítja, hogy a gyártó az 
általa forgalmazott termékekből kialakított rendszerekre 5 éves 
rendszergaranciát vállal.  
 
 

 

Egyenetlen elosztás Egyenletes elosztás 

http://www.google.hu/imgres?hl=hu&sa=X&biw=1280&bih=876&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=9Xb3Gx63XtFDCM:&imgrefurl=http://www.commercialjoinery.com.au/home-custom-joinery.html&docid=e4KHF2F8cInsYM&imgurl=http://www.commercialjoinery.com.au/images/guarantee.jpg&w=300&h=186&ei=A4fgT7SAKsTdtAaLqcjPCA&zoom=1&iact=hc&vpx=455&vpy=630&dur=1388&hovh=148&hovw=240&tx=125&ty=85&sig=112679071190964286570&page=2&tbnh=148&tbnw=234&start=24&ndsp=27&ved=1t:429,r:1,s:24,i:149


 

PADLÓFŰTÉS 
 



Az elektromos padlófűtést ajánljuk, mert 

 

A kényelemérzet mindenki számára nagyon fontos, különösen a saját otthonában. A Raychem 
intelligens padlófűtés rendszereivel átélheti azt a leírhatatlan kényelmet és elégedettséget, ami a 
kellemes meleg padlóból árad. A fűtőkábelt közvetlenül a talajszint alá telepítjük, ez lehetővé teszi 
a helység gyors kifűtését. Az optimális hő eloszlásnak köszönhetően a megszokottnál 2C°-kal 
alacsonyabb hőmérsékletnél is kellemes a hőérzetünk. A hagyományos fűtési rendszereket 
használók részére is van jó hírünk. Elég, ha az intelligens padlófűtő rendszereinket kiegészítő 
fűtésként használja a nagyobb kényelem érdekében. Tavasszal vagy ősszel kikapcsolhatja az 
állandó fűtését, és melegen tarthatja a padlót, így téve kellemessé otthona hőmérsékletét.  

Nem elhanyagolható tény az sem, hogy az elektromos padlófűtés nyújtotta kényelem mellett a 
fűtési költségeinek jelentős részét is megtakaríthatja. 

…és ami mindennél fontosabb: egészséges: 
Az elektromos padlófűtés sajátossága, hogy kevésbé áramoltatja a levegőt, ezáltal kevesebb por 
keletkezik. További előnyökkel szolgál a fürdőszobában és nedves helységekben, ugyanis a 
nedves talajok a közvetlen hőforrás hatására gyorsabban száradnak, így csökkenthető a 
penészedés veszélye és az atkák elszaporodásának kockázata, az allergia kialakulása. A száraz 
padlót könnyebb tisztán tartani, mivel nem tapad rá por. 
 
…és ami szintén nagyon fontos: biztonságos: 
A háztartási és elektronikus berendezések jelentős egészségre káros elektromágneses teret 
hoznak létre. A Raychem termékeknél, szerkezetüknek köszönhetően elhanyagolható a 
mágneses sugárzás. 

 

Hagyományos radiátoros fűtés - nagy 
hőmérsékletkülönbségek a helyiségen 
belül (18-65 C°) 

 

Elektromos padlófűtés - alacsony 
hőmérsékletkülönbségek (20-25 C°), 
éppen ott érezhető a meleg, ahol az 
szükséges 

 

Építkezik? Felújít? Egyik sem gond!  

Mindenre van megfelelő megoldásunk. 



Egyszerű telepítés, ideális minden típusú burkolat alá 

Az elektromos padlófűtés minden típusú burkolat alá telepíthető, legyen az akár márvány, 
kő, fa, laminált lapok, szőnyeg, PVC. Helytakarékos, valamint az önszabályozó rendszer 
lehetővé teszi a bútorok tetszés szerinti elhelyezését. Lakásában, irodában, 
fürdőszobában a Raychem fűtési rendszerek a legjobb megoldásokat kínálják Önnek.  

 

Raychem 

fűtési 
rendszerek 

Burkolat típusai 
Járólap Kő Laminált Fa Linóleum Elasztikus 

burkolat 
Textil 
borítás 

       
T2Red& 
Reflecta 

     ----- ----- 

T2Quicknet        

T2Blue        

T2Red        

CeraPro   ----- ----- ----- ----- ----- 

Áll.telj.kábel 
Isolectával 

       

Felújíthat, átalakíthat könnyen, zaj és por nélkül  

A Raychem fűtőrendszerek szerelhetőek a már meglévő burkolatra is. Ezzel a 
megoldással elkerülhető a poros és zajos átalakítás, felújítás! A T2QuickNet fűtőháló 
mindössze 3mm vastag, aminek köszönhetően nem jelenthet gondot a talaj 
magasságának emelése. A T2Red &T2Reflecta rendszer is csak 13mm helyigénnyel 
rendelkezik.  
Tájékozódjon szakképzett forgalmazóinknál, területi képviseleteknél, ahol szívesen állnak 
a rendelkezésére és legmegfelelőbb megoldást kínálják Önnek. 

Háromszoros garancia 

A minőség és a megbízhatóság alapján a 
Raychem fűtési rendszerekre a gyártó 12 év 
garanciát vállal. A Raychem fűtőkábelek ugyanis 
hosszú élettartamúak és a minőséget illetően 
világviszonylatban piacvezető szerepet töltenek 
be. 

 

Padlófűtő rendszerek = kényelem és elégedettség = Raychem  



Raychem                T2Blue R-BL fűtőkábelek beltéri burkolatok padlófűtéséhez 
Az R-BL állandó teljesítményű fűtőkábelek kifejezetten beltéri burkolatok 
padló- fűtéséhez lettek kifejlesztve. A gyorsan telepíthető, gyárilag 
konfekcionált R-BL fűtőkábel egységek 2,5 m hosszúságú csatlakozó 
kábellel felszerelve kerültek kialakításra, melynek segítségével 
egyszerűen csatlakoztathatóak a kötődobozon keresztül az elektromos 
hálózathoz valamint a vezérlő egységhez. Az R-BL fűtőkábelek 
praktikus megoldást biztosítanak kiegészítő, illetve temperáló 
padlófűtéshez egyaránt. Alkalmazhatóak járólap, kő és csempeburkolat 
alá esztrich betonba (30-50 mm) valamint önterülő keverékbe (15-30 
mm) történő fektetéshez. 

_____________________________________________________________________________________ 
Műszaki Adatok: 
Névleges teljesítmény:                             10 W/m (R-BL-A) ; 20 W/m (R-BL-C)  
Névleges feszültség:                                 230 V AC  
Maximális behatási hőmérséklet:             +90°C  
Minimális szerelési hőmérséklet:              +5°C  
Tárolási hőmérséklet:                               -40°C és +45°C között, száraz helyen  
Méretek:                                                   ~5,5 mm átmérő  
Felépítés:                                                   két eres, állandó teljesítményű fűtőkábel  
Nemzetközi tanúsítvány:                           CE, VDE 

*A fűthető               
területek                       
méretei                  
100W/m2 
(150W/m2)          
beépített           
teljesítménny
el              
lettek 
megállapítva. 
Kábelek közti 
távolság 10 
cm. (13,5cm) 

 
 
 

Rendelési kód 
10W/m 

Fűtőkábel 
hossza 

Fűthető 
felület * 

Ellenállás Beépített 
teljesítmény 

Biztosító 
érték (230V) 

R-BL-A- 20M  20 m  2m2 265 Ohm  200W  6 A C 

R-BL-A- 30M  30 m  3m2 173 Ohm  305W  6 A C 

R-BL-A- 40M  40 m  4m2 132 Ohm  400W  6 A C 

R-BL-A- 50M  50 m  5m2 105 Ohm  505W  6 A C 

R-BL-A- 60M  60 m  6m2  87 Ohm  605W  6 A C 

R-BL-A- 70M  70 m  7m2  76 Ohm  700W  6 A C 

R-BL-A- 80M  80 m  8m2  66 Ohm  805W  6 A C 

R-BL-A- 90M  90 m  9m2   59 Ohm  890W  6 A C 

R-BL-A-101M 101 m 10m2  52 Ohm 1100W  6 A C 

R-BL-A-121M 121 m 12m2  44 Ohm 1215W  6 A C 

R-BL-A-142M 142 m 14m2  37 Ohm 1420W 10 A C 

R-BL-A-160M 160 m 16m2  33 Ohm 1600W 10 A C 

R-BL-A-180M 180 m 18m2  29 Ohm 1800W 10 A C 

R-BL-A-200M 200 m 20m2  26 Ohm 2000W 10 A C 

Rendelési kód 
20W/m 

Fűtőkábel 
hossza 

Fűthető 
felület** 

Ellenállás Beépített 
teljesítmény 

Biztosító 
érték (230V) 

R-BL-C- 11M  11 m  1,4m2 260 Ohm  205W  6 A C 

R-BL-C- 14M  14 m  1,9m2 186 Ohm  285W  6 A C 

R-BL-C- 18M  18 m  2,4m2 150 Ohm  355W  6 A C 

R-BL-C- 21M  21 m  2,9m2 122 Ohm  435W  6 A C 

R-BL-C- 28M  28 m  3,8m2  92 Ohm  575W  6 A C 

R-BL-C- 35M  35 m  4,8m2  74 Ohm  720W  6 A C 

R-BL-C- 43M  43 m  5,6m2  63 Ohm  845W  6 A C 

R-BL-C- 50M  50 m  6,5m2  54 Ohm  980W  6 A C 

R-BL-C- 57M  57 m  7,5m2  47 Ohm 1130W  6 A C 

R-BL-C- 63M  63 m  8,5m2  42 Ohm 1270W  6 A C 

R-BL-C- 71M  71 m  9,6m2  37 Ohm 1435W 10 A C 

R-BL-C- 86M  86 m 11,4m2  31 Ohm 1710W 10 A C 

R-BL-C-101M 101 m 13,4m2  26 Ohm 2015W 10 A C 

R-BL-C-115M 115 m 15,3m2  23 Ohm 2300W 10 A C 



Telepítési útmutató:  
A T2Blue állandó teljesítményű fűtőkábelek telepítését mindig a csomagolásban található szerelési 

utasításoknak megfelelően kell elvégezni! Kivitelezéskor 
fokozottan ügyelni kell arra, hogy a fűtőkábeleket ne érje sérülés, 
ne vágjuk el, ne keresztezzék egymást, ne vezessük be beépített 
bútorok alá, ne vezessük keresztül dilatációkon, ne rövidítsük le, 
ne toldjuk össze! Minden helyiséghez külön termosztátos 

vezérlés szükséges! A fűtőkábelekhez konfekcionált hidegvezetékeket mindig 
védőcsőben vezessük el a termosztátig vagy a kötődobozig! A gyárilag konfekcionált hosszúságú (xx m) 
fűtőkábel egyszerűen kiteríthető a fűtendő felületre. Rögzítésük történhet – a szerelőréteg portalanítása 
után – ragasztópisztollyal, szerelőhálóhoz történő kötegeléssel vagy az aljzathoz erősített fémszalaggal.  

                   
 
 
 
 
 

Az R-BL fűtőkábelek méretének és fektetési távolságának kiszámítása:  
Fűtőkábel hossz = terület (m²) * beépített teljesítmény (W/m²) / méterenkénti teljesítmény (W/m)  
1. Példa: 6 (m²) * 100 (W/m²) / 10 (W/m) = 60 (m) szükséges fűtőkábel R-BL-A-60M  
2. Példa: 6 (m²) * 150 (W/m²) / 20 (W/m) = 45 (m) szükséges fűtőkábel R-BL-C-50M  
Fektetési távolság (cm) = terület (m²) / fűtőkábel hossz (m) * 100  
1. Példa: 6 (m²) / 60 (m) = 10 (cm) szükséges fektetési távolság 10 cm  
2. Példa: 6 (m²) / 50 (m) = 12 (cm) szükséges fektetési távolság 12 cm  
Minimális fektetési távolság 5 cm!!! 
_____________________________________________________________________________________ 
Beépítési rétegrendek:  

1. Járólap, kő vagy csempe burkolat  
2. Ragasztó  
3. Vízszigetelő réteg (opcionálisan vizes 
helyiségeknél)  
4. Esztrich beton (30-50 mm) R-BL-C és R-BL-A 
fűtőkábelhez  
5. R-BL fűtőkábel  
6. Szerelőháló (opcionálisan rögzítéshez)  
7. Hőszigetelt aljzat  

_____________________________________________________________________________________ 
Kapcsolódó termékek: 
NRG-Temp – intelligens termosztát különböző funkcióval 
Intelligens elektronikus termosztát órával, nagyméretű kivilágított kijelzővel, minimális és maximális 
hőmérsékletet érzékelő funkcióval ellátva. 

»» Programozni lehet a hét minden napjára 30 perces időintervallumban. 
»» 2 előre beállított program és 1 felhasználói program választható. 
»» Intelligens alkalmazkodó funkció: kiszámolja, mikor szükséges 
bekapcsolnia a fűtést, hogy az órán beállított időre elérje a kívánt hőmérsékletet. 
R-TE – Alap termosztát 
Elektronikus termosztát mechanikus hőmérséklet-
szabályozással. Talajhőmérséklet mérése ( talaj érzékelő 
3m ), környezeti hőmérséklet mérése ( integrált / beépített 
hő érzékelő ),vagy ezek kombinációja lehetséges. 
»» Főkapcsoló. 
»» A külső hőmérséklet csökkentése 4 °C -kal 
»» 16 A-os relé. 
»» Kapcsolási állapot jelzése LED-es diódákkal. 

VIA-SPACER-10M fémszalag aljzatbetonhoz történő rögzítéshez, 10 m  
VIA-SPACER-20M fémszalag aljzatbetonhoz történő rögzítéshez, 25 m 

Rendszerellenőrzés:  
A kábel- és a szigetelés ellenállást a telepítés és a burkolás után is meg kell mérni és be kell vezetni 
a mérési jegyzőkönyvbe! Minden munkafolyamat után ajánlott a fűtőkábelek vizuális átvizsgálása az 
esetleges mechanikai sérülések burkolás előtti észlelése és javítása érdekében. 



Raychem             T2QuickNet fűtőhálók  -  beltéri burkolatok padlófűtéséhez 
Az R-QN állandó teljesítményű fűtőhálók kifejezetten beltéri 
burkolatok padló-fűtéséhez lettek kifejlesztve. A gyorsan telepíthető, 
gyárilag konfekcionált fűtőháló egységek 2,5 m hosszúságú 
csatlakozó kábellel felszerelve kerültek kialakításra, melynek 
segítségével egyszerűen csatlakoztathatóak a kötődobozon 
keresztül az elektromos hálózathoz valamint a vezérlő egységhez. 
Praktikus megoldást jelentenek meglévő és felújítás alatti burkolatok 
kiegészítő, illetve temperáló padlófűtéshez egyaránt. 
Alkalmazhatóak járólap, kő és csempeburkolat alá ragasztórétegbe 
(5-10 mm) történő fektetéshez. 

______________________________________________________________________________ 
Műszaki adatok: 

 

Névleges teljesítmény:                 90 W/m² (R-QN-N) ; 160 W/m² (R-QN-P)  
Névleges feszültség:                    230 V AC  
Max. behatási hőmérséklet          +90°C  
Min. szerelési hőmérséklet          +5°C  
Tárolási hőmérséklet:           -40°C és +45°C között, száraz helyen 
Méretek:                                Ø 3 mm ; szélessége 0,5 m  
Felépítés:                              két eres, állandó teljesítményű kábel 
Nemzetközi tanúsítvány:       CE, VDE 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Rendelési kód 
160W/m2 

Méret Felület Ellenállás         
+/-10% 

Beépített 
teljesítmény 

Biztosító 
érték (230V 

R-QN-P- 1,0M2 0,5 x  2,0m  1,0m2 335Ohm  160W 6 A C 

R-QN-P- 1,5M2 0,5 x  3,0m  1,5m2 220Ohm  240W 6 A C 

R-QN-P- 2,0M2 0,5 x  4,0m  2,0m2 165Ohm  320W 6 A C 

R-QN-P- 2,5M2 0,5 x  5,0m  2,5m2 132Ohm  400W 6 A C 

R-QN-P- 3,0M2 0,5 x  6,0m  3,0m2 111Ohm  475W 6 A C 

R-QN-P- 3,5M2 0,5 x  7,0m  3,5m2  94Ohm  565W 6 A C 

R-QN-P- 4,0M2 0,5 x  8,0m  4,0m2  83Ohm  635W 6 A C 

R-QN-P- 4,5M2 0,5 x  9,0m  4,5m2  73Ohm  720W 6 A C 

R-QN-P- 5,0M2 0,5 x 10,0m  5,0m2  66Ohm  805W 6 A C 

R-QN-P- 6,0M2 0,5 x 12,0m  6,0m2  57Ohm  935W 6 A C 

R-QN-P- 7,0M2 0,5 x 14,0m  7,0m2  46Ohm 1140W 6 A C 

R-QN-P- 8,0M2 0,5 x 16,0m  8,0m2  41Ohm 1285W 6 A C 

R-QN-P- 9,0M2 0,5 x 18,0m  9,0m2  37Ohm 1440W 6 A C 

R-QN-P-10,0M2 0,5 x 20,0m 10,0m2  33Ohm 1600W 6 A C 

Rendelési kód 
90W/m2 

Méret Felület Ellenállás         
+/-10% 

Beépített 
teljesítmény 

Biztosító 
érték(230V) 

R-QN-N- 1,0M2 0,5 x  2,0m  1,0m2 588 Ohm   90W 6 A C 

R-QN-N- 1,5M2 0,5 x  3,0m  1,5m2 393 Ohm  135W 6 A C 

R-QN-N- 2,0M2 0,5 x  4,0m  2,0m2 295 Ohm  180W 6 A C 

R-QN-N- 2,5M2 0,5 x  5,0m  2,5m2 236 Ohm  225W 6 A C 

R-QN-N- 3,0M2 0,5 x  6,0m  3,0m2 194 Ohm  275W 6 A C 

R-QN-N- 3,5M2 0,5 x  7,0m  3,5m2 167 Ohm  320W 6 A C 

R-QN-N- 4,0M2 0,5 x  8,0m  4,0m2 147 Ohm  360W 6 A C 

R-QN-N- 4,5M2 0,5 x  9,0m  4,5m2 130 Ohm  410W 6 A C 

R-QN-N- 5,0M2 0,5 x 10,0m  5,0m2 117 Ohm  450W 6 A C 

R-QN-N- 6,0M2 0,5 x 12,0m  6,0m2  97 Ohm  545W 6 A C 

R-QN-N- 7,0M2 0,5 x 14,0m  7,0m2  84 Ohm  630W 6 A C 

R-QN-N- 8,0M2 0,5 x 16,0m  8,0m2  73 Ohm  725W 6 A C 

R-QN-N- 9,0M2 0,5 x 18,0m  9,0m2  66 Ohm  800W 6 A C 

R-QN-N-10,0M2 0,5 x 20,0m 10,0m2  58 Ohm  915W 6 A C 

R-QN-N-12,0M2 0,5 x 24,0m 12,0m2  48 Ohm 1100W 6 A C 



Fektetési irányelvek: 
Az R-QN állandó teljesítményű fűtőhálók telepítését mindig a 
csomagolásban talál- ható szerelési 
utasításoknak megfelelően kell elvégezni! 
Kivitelezéskor fokozottan ügyelni kell arra, 
hogy a fűtőkábeleket ne érje sérülés, ne 
vágjuk el, ne keresztezzék egymást, ne 
vezessük be beépített- valamint olyan 
bútorok alá, melyek aljának a járófelülethez 
viszonyított távolsága kisebb mint 10 cm! Ne vezessük keresztül 

dilatációkon, ne rövidítsük le és ne toldjuk össze! Minden helyiséghez külön termosztátos vezérlés 
szükséges! A fűtőkábelekhez konfekcionált hidegvezetékeket mindig védőcsőben vezessük el a 
termosztátig vagy a kötődobozig! A gyárilag konfekcionált méretű (0,5 m * xx m) fűtőháló egyszerűen 
kiteríthető a fűtendő felületre. Az öntapadó rostháló szerkezetének köszönhetően egyszerűen és gyorsan 
rögzíthető – a szerelőréteg portalanítása után – szerelőaljzathoz.  
Amennyiben a gyárilag konfekcionáltnál szélesebb felületet kívánunk fűteni, a rostháló szerkezet 
elvágásával könnyedén mellé- vagy eléfordíthatjuk a szükséges fűtőháló hosszt. Visszafordításoknál 
ügyeljünk arra, hogy a hálószerkezetbe beépített fűtőkábelek ne érjenek össze és ne keresztezzék 
egymást!  
A szükséges R-QN fűtőháló méretének kiválasztása:  
1. Példa (90 W/m²): fűtendő felület 12 (m²) = szükséges fűtőháló R-QN-N-12,0M2  
2. Példa (90 W/m²): fűtendő felület 13,5 (m²) = szükséges fűtőháló R-QN-N-9,0M2 + R-QN-N-4,5M2  
3. Példa (160 W/m²): fűtendő felület 6,1 (m²) = szükséges fűtőháló R-QN-P-6,0M2  
4. Példa (160 W/m²): fűtendő felület 13,6 (m²) = szükséges fűtőháló R-QN-P-10,0M2 + R-QN-P-3,5M2 

_____________________________________________________________________________________ 
Beépítési rétegrendek:  

1. Ragasztó + Járólap, kő vagy csempe burkolat  
2. Vízszigetelő réteg (vizes helyiségeknél)  
3. T2QuickNet fűtőháló  
4. Kiegyenlített szerelőaljzat  
5. Hőszigetelés  
6. Szerkezeti beton  

_____________________________________________________________________________________ 
Kapcsolódó termékek: 

 
NRG-Temp – intelligens termosztát különböző funkcióval 
 
Intelligens elektronikus termosztát , órával, nagyméretű 
kivilágított kijelzővel, minimális és maximális hőmérsékletet 
érzékelő funkcióval ellátva. 
»» Programozni lehet a hét minden napjára 30 perces időintervallumban. 
»» 2 előre beállított program és 1 felhasználói program választható. 
»» Intelligens alkalmazkodó funkció: kiszámolja, mikor szükséges bekapcsolnia a fűtést, 

hogy az órán beállított időre elérje a kívánt hőmérsékletet. 
 
R-TE – Alap termosztát 
 
Elektronikus termosztát mechanikus hőmérséklet-szabályozással. 
Talajhőmérséklet mérése ( talaj érzékelő 3m ), környezeti hőmérséklet mérése 
( integrált / beépített hő érzékelő ),vagy ezek kombinációja lehetséges. 
»» Főkapcsoló. 
»» A külső hőmérséklet csökkentése 4 °C -kal 
»» 16 A-os relé. 
»» Kapcsolási állapot jelzése LED-es diódákkal. 

_____________________________________________________________________________________ 

Rendszerellenőrzés:  
 
A kábel- és a szigetelés ellenállást a telepítés és a burkolás után is meg kell mérni és be 
kell vezetni a mérési jegyzőkönyvbe! Minden munkafolyamat után ajánlott a fűtőkábelek 
vizuális átvizsgálása az esetleges mechanikai sérülések burkolás előtti észlelése és 
kijavítása érdekében. 



Raychem               T2Red U-RD-B önszabályozó fűtőkábel beltéri padlófűtéshez 
 
A T2Red önszabályozó fűtőkábel kifejezetten beltéri burkolatok padlófűtéséhez 
lett kifejlesztve. Önszabályozó tulajdonságainak köszönhetően egyszerűen 
tervezhető és kivitelezhető, tetszőleges hosszra vágható, keresztezhető, túlfűtés 
veszélye nem áll fenn (biztonsággal rábútorozható). A gyári tartozékrendszernek 
köszönhetően könnyedén és gyorsan csatlakoztatható az elektromos hálózathoz 
valamint a vezérlő egységhez.              Az U-RD-B fűtőszalag praktikus megoldást 
biztosít kiegészítő, illetve temperáló padlófűtéshez egyaránt. Alkalmazható fa, 
laminált, járólap, kő és csempeburkolat alá esztrich betonba (30-50 mm) valamint 
önterülő keverékbe (15-30 mm) történő fektetéshez.  

_____________________________________________________________________________________ 
Műszaki adatok: 
 
Névleges teljesítmény:                                                                  10 - 15 W/m @ 20°C  
Névleges feszültség:                                                                     230 V AC  
Maximális behatási hőmérséklet:                                                  +65°C  
Minimális szerelési hőmérséklet:                                                  +5°C  
Méretek:                                                                                        8,7 mm x 6,0 mm  
Szükséges kismegszakítók:                                                          C karakterisztika  
Felépítés:                                                                                       két eres, önszabályzó fűtőszalag  
Nemzetközi tanúsítvány:                                                                CE, VDE  
____________________________________________________________________________________ 
Tervezési segédlet: 
 

 

         
        15-30 mm önterülő keverék + fa / laminált 
 
          30-50 mm esztrich beton + járólap 
 
          15- 30 mm önterülő keverék + járólap 
 
          30- 50 mm esztrich beton + fa / laminált  

 

_____________________________________________________________________________________ 
Fektetési irányelvek:  

 
A T2Red önszabályozó fűtőkábel telepítését mindig a csomagolásban található szerelési utasításoknak 
megfelelően kell elvégezni! Kivitelezéskor ügyelni kell arra, hogy a fűtőkábeleket ne érje sérülés és ne 
vezessük keresztül dilatációkon! A tetszőleges hosszúságra vágható önszabályozó fűtőkábel egyszerűen 
kiteríthető a fűtendő felületre. A fűtőkábelt lehetőség szerint minél hosszabb nyomvonalon fektessük és a 
fűtőkörök egymással párhuzamosak legyenek, ügyeljünk arra, hogy a fűtőkábel fordítások a kábel élén 
történjenek és a kábel ne tekeredjenek meg a tengelye körül. Rögzítésük történhet – a szerelőréteg 
portalanítása után – ragasztópisztollyal, szerelőhálóhoz történő kötegeléssel vagy az aljzathoz erősített 
fémszalaggal.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Teljesítmény 
W/m2 

Kábelhosszúság m/padló/m2 

100 10  8        

 90   8 8 7      

 80   8  7 7 6    

 70     7  6 6 5  

 60       6  5 5 

 50         5  

Kábeltávolság 100mm 125mm 140mm 165mm 200mm 

 

 

 

 



Beépítési rétegrendek: 
 

 
1. Járólap, csempe, kő, laminált, fa 

vagy PVC burkolat  
2. Ragasztó / parketta esetén filc  
3. Vízszigetelő réteg (vizes 
helyiségeknél)  
4. Önterülő keverék (≥15 mm) / 
Esztrich (30-50 mm)  
5. Primer réteg por- és zsírtalanításhoz  
6. Fűtőkábel rögzítés aljzathoz  
7. T2Red (U-RD-B) önszabályozó 
fűtőkábel  
8. Hőszigetelt aljzat  

_____________________________________________________________________________________ 
 
Kapcsolódó termékek: 
 
 

NRG-Temp – intelligens termosztát különböző funkcióval 
 
Intelligens elektronikus termosztát , órával, nagyméretű 
kivilágított kijelzővel, minimális és maximális hőmérsékletet 
érzékelő funkcióval ellátva. 
»» Programozni lehet a hét minden napjára 30 perces időintervallumban. 
»» 2 előre beállított program és 1 felhasználói program választható. 
»» Intelligens alkalmazkodó funkció: kiszámolja, mikor szükséges 

bekapcsolni a fűtést, hogy az órán beállított időre elérje a kívánt hőmérsékletet. 
 
 

R-TE – Alap termosztát 
Elektronikus termosztát mechanikus hőmérséklet-szabályozással. 
Talajhőmérséklet mérése ( talaj érzékelő 3m ), környezeti hőmérséklet mérése ( integrált / 
beépített hő érzékelő ),vagy ezek kombinációja lehetséges. 
»» Főkapcsoló. 
»» A külső hőmérséklet csökkentése 4 °C -kal 
»» 16 A-os relé. 
»» Kapcsolási állapot jelzése LED-es diódákkal. 

 
U-RD-ACC-CE csatlakozó és végelzáró (dobozos kötéshez)  
U-ACC-PP-07-JLP összekötő (tápkábel-fűtőszalag) és végelzáró  
VIA-SPACER-10M fémszalag aljzatbetonhoz történő rögzítéshez, 10 m  
VIA-SPACER-20M fémszalag aljzatbetonhoz történő rögzítéshez, 25 m 

 

 
Rendszerellenőrzés: 
 
A szigetelés ellenállást a telepítés és a burkolás után is meg kell mérni az L/N (együtt) és a PE 
között és be kell vezetni a mérési jegyzőkönyvbe! Minden munkafolyamat előtt és után ajánlott a 
fűtőszalagok vizuális és műszeres átvizsgálása az esetleges mechanikai sérülések észlelése és 
javítása érdekében. 

 
 

 



Raychem           T2Red & Reflecta önszabályozó rendszer beltéri padlófűtéshez 
 
A T2Red önszabályozó fűtőszalag kifejezetten beltéri burkolatok 
padlófűtéséhez lett kifejlesztve. Önszabályozó tulajdonságainak 
köszönhetően egyszerűen tervezhető és kivitelezhető, tetszőleges hosszra 
vágható, keresztezhető, túlfűtés veszélye nem áll fenn (biztonsággal 
rábútorozható). A gyári tartozékrendszernek köszönhetően könnyedén és 
gyorsan csatlakoztatható az elektromos hálózathoz valamint a vezérlő 
egységhez. Az U-RD-B fűtőszalag praktikus megoldást biztosít kiegészítő, 
illetve temperáló padlófűtéshez egyaránt. Alkalmazható fa, laminált, járólap, 
kő és csempeburkolat alá esztrich betonba (30-50 mm) valamint önterülő 

keverékbe (15-30 mm) történő fektetéshez. A T2Reflecta hőszigetelt-

hőtükör lapokba történő fektetéssel akár további 20% energia megtakarítás 
érhető el. 
_____________________________________________________________________________________ 
Műszaki adatok: 
Névleges teljesítmény:                                                                          10 - 15 W/m @ 20°C  
Névleges feszültség:                                                                             230 V AC  
Maximális behatási hőmérséklet:                                                         +65°C  
Minimális szerelési hőmérséklet:                                                          +5°C  
Méretek:                                                                                                8,7 mm x 6,0 mm  
Szükséges kismegszakítók:                                                                 C karakterisztika  
Felépítés:                                                                                              két eres, önszabályzó fűtőszalag  

Nemzetközi tanúsítvány:                                         CE, VDE 

Reflecta hőszigetelt-hőtükör lap  
                                            Méretek: 720 mm x 400 mm x 13 mm  
Reflecta-E fordító végelem  

                                            Méretek: 100 mm x 400 mm x 13 mm 

 

Tervezési segédlet: 
 
T2Red – U-RD-B önszabályozó kábel 

 
        15-30 mm önterülő keverék + fa / laminált 
          30-50 mm esztrich beton + járólap 
          15- 30 mm önterülő keverék + járólap 
          30- 50 mm esztrich beton + fa / laminált  

 

 
T2Red & T2Reflecta 

Burkolat típusa Teljesítmény  W / m2 Kábelhossz    m / m2 Kábeltávolság mm 

Járólap,  
kő burkolat 

45 3,3 300 

70 5 200 

100 10 100 

Fa vagy laminált 
parketta 

35 3,3 300 

50 5 200 

70 10 100 

 

 
Beépítési rétegrendek: 
 

1. Járólap, csempe, kő, laminált vagy fa burkolat  
2. Ragasztó (pl. R-RF-ADH-S) / parketta esetén filc  
3. Primer réteg (R-RF-ADH-P-FIX) por- és zsírtalanításhoz  
4. U-RD-B önszabályzó fűtőszalag  
5. Reflecta lap  
6. Reflecta lap ragasztó (R-RF-ADH-A-FIX)  
7. Hőszigetelt aljzat  

 

Teljesítmény W/m2 Kábelhosszúság m/padló/m2 

100 10  8        

 90   8 8 7      

 80   8  7 7 6    

 70     7  6 6 5  

 60       6  5 5 

 50         5  

Kábeltávolság 100mm 125mm 140mm 165mm 200mm 

 
 
 
 



Fektetési irányelvek:  

 
A T2Red (U-RD-B) önszabályozó fűtőszalag telepítését mindig a csomagolásban található szerelési 
utasításoknak megfelelően kell elvégezni! Kivitelezéskor ügyelni kell arra, hogy a fűtőkábeleket ne 
érje sérülés és ne vezessük keresztül dilatációkon! A tetszőleges hosszúságra vágható önszabályozó 
fűtőszalag egyszerűen kiteríthető a fűtendő felületre. Amennyiben a fűtőszálakat Reflecta lapokkal 
alkalmazzuk, a szerelőaljzat portalanítása után az R-RF-ADH-A-FIX ragasztóval rögzíthetjük a 
lapokat. Ha a Reflecta lapokra járólap burkolat kerül, abban az esetben a lapok zsírtalanítása (R-RF-
ADH-P-FIX használata) után használható a speciális R-RF-ADH-S ragasztó vagy más gyártók 
flexibilis burkolatragasztója. Parketta fektetése esetén a Reflecta lapokra közvetlenül leteríthető a 
filcréteg, majd a fa vagy laminált burkolat.  

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Kapcsolódó termékek: 
 
NRG-Temp – intelligens termosztát különböző funkcióval 

Intelligens elektronikus termosztát , órával, nagyméretű kivilágított kijelzővel, minimális és 
maximális hőmérsékletérzékelő funkcióval ellátva. 

»» Programozni lehet a hét minden napjára 30 perces időintervallumban. 
»» 2 előre beállított program és 1 felhasználói program választható. 
»» Intelligens alkalmazkodó funkció: kiszámolja, mikor szükséges 

bekapcsolni a fűtést, hogy az órán beállított időre elérje a kívánt hőmérsékletet. 
 
 
 
R-TE – Alap termosztát 

Elektronikus termosztát mechanikus hőmérséklet-szabályozással. 
Talajhőmérséklet mérése ( talaj érzékelő 3m ), környezeti hőmérséklet mérése ( integrált / beépített hőérzékelő ),vagy 
ezek kombinációja lehetséges. 
»» Főkapcsoló. 
»» A külső hőmérséklet csökkentése 4 °C -kal 
»» 16 A-os relé. 
»» Kapcsolási állapot jelzése LED-es diódákkal. 

 

 
U-RD-ACC-CE csatlakozó és végelzáró (dobozos kötéshez)  
U-ACC-PP-07-JLP összekötő (tápkábel-fűtőszalag) és végelzáró  
VIA-SPACER-10M fémszalag aljzatbetonhoz történő rögzítéshez, 10 m  
VIA-SPACER-20M fémszalag aljzatbetonhoz történő rögzítéshez, 25 m 
 
R-RF-ADH-A-FIX ragasztó (Reflecta aljzathoz történő ragasztásához) ~6 m²-re  
R-RF-ADH-P-FIX primer (por és zsírtalanító Reflectara ragasztásához) ~30 m²-re  
R-RF-ADH-P-FIX-1 primer (por és zsírtalanító Reflectara ragasztásához) ~6 m²-re 
 
 

 

Rendszerellenőrzés: 
 
A szigetelés ellenállást a telepítés és a burkolás után is meg kell mérni az L/N 
(együtt) és a PE között és be kell vezetni a mérési jegyzőkönyvbe! Minden 
munkafolyamat előtt és után ajánlott a fűtőszalagok vizuális és műszeres 
átvizsgálása az esetleges mechanikai sérülések észlelése és javítása érdekében. 



Raychem                      CeraPro fűtőkábelek beltéri burkolatok padlófűtéséhez 
 

A CeraPro univerzális állandó teljesítményű fűtőkábelt beltéri 
burkolatok padlófűtéséhez ajánljuk telepíteni. A gyorsan telepíthető, 
gyárilag konfekcionált CeraPro fűtőkábel egységek csatlakozó kábellel 
felszerelve kerültek kialakításra, melynek segítségével egyszerűen 
csatlakoztathatóak a kötődobozon keresztül az elektromos hálózathoz 
valamint a vezérlő egységhez. A CeraPro fűtőkábelek praktikus 
megoldást biztosítanak kiegészítő, illetve temperáló fűtéshez egyaránt. 
Az ún. „csináld magad” elvet követőknek és barkácsolóknak ajánljuk! 
Alkalmazhatóak járólap, kő és csempeburkolat alá esztrich betonba, 
valamint önterülő keverékbe történő fektetéshez. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Műszaki adatok: 

 
Névleges teljesítmény:                                11-12 W/m  
Névleges feszültség:                                   230 V AC  
Maximális behatási hőmérséklet                 +90°C  
Minimális szerelési hőmérséklet:                +5°C  
Tárolási hőmérséklet:                                 -40°C és +45°C között, száraz helyen  
Méretek:                                                       3 mm átmérő  
Felépítés:                                                     két eres, állandó teljesítményű fűtőkábel  
Nemzetközi tanúsítvány:                              CE, VDE 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 
Telepítési útmutató:  
A CeraPro univerzális, állandó teljesítményű fűtőkábelek telepítését mindig a csomagolásban található 
szerelési utasításoknak megfelelően kell elvégezni! Kivitelezéskor fokozottan ügyelni kell arra, hogy a 
fűtőkábeleket ne érje sérülés, ne vágjuk el, ne keresztezzék egymást, ne vezessük be beépített bútorok 

alá, ne vezessük keresztül dilatációkon, ne rövidítsük le, ne toldjuk 
össze! Minden helyiséghez külön termosztátos vezérlés szükséges! 
A fűtőkábelekhez konfekcionált hidegvezetékeket mindig 
védőcsőben vezessük el a termosztátig vagy a kötődobozig! A 

gyárilag konfekcionált hosszúságú (xx m) fűtőkábel egyszerűen kiteríthető a fűtendő felületre. Rögzítésük – 
portalanítást követően - a csomagolásban elhelyezett rögzítő elemekkel történik.  

A munka menete: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rendelési kód 
 

Fűtőkábel 
hossza 

Fűthető 
felület * 

Ellenállás Beépített 
teljesítmény 

Biztosító 
érték (230V) 

CeraPro-240W 21 m 1,5-2,5m2 265 Ohm 240W 6 A C 

CeraPro-320W 28 m 2,0-3,0m2 173 Ohm 320W 6 A C 

CeraPro-400W 35 m 2,5-4,0m2 132 Ohm 400W 6 A C 

CeraPro-634W 57 m 4,0-6,0m2 105 Ohm 634W 6 A C 

CeraPro-800W 71 m 5,0-7,5m2 87 Ohm 800W 6 A C 

CeraPro-1140W 100 m 7,5-11,0m2 76 Ohm 1140W 6 A C 



 

 
 
 
 
 
 
 

• ➊ Tisztítsa meg az aljzatot a 

• portól és a szennyeződésektől. 

• ➋ Egyenletesen simítsa 

• el az alapozót. 

• ➌ Jelölje meg a padlón a fektetési 

• távolságot. 

• ➍ Rögzítse a kétoldalasan 

• öntapadó szalagot az aljzat felületén. 

• ➎ Távolítsa el a szalag felsőrészét. 

• ➏ Helyezze el a CeraPro-t a 

• kétoldalasan öntapadó 
• szalagra a kívánt távolságban. 

• ➐ Rögzítse a CeraPro-t a helyére 

• és helyezze rá a ragasztóhálót. 

• ➑ Helyezze rá a járólapokat.

_____________________________________________________________________________________ 
 
Az CeraPro fűtőkábelek méretének és fektetési távolságának kiszámítása:  
Fűtőkábel hossz = terület (m²) * beépített teljesítmény (W/m²) / méterenkénti teljesítmény (W/m)  
1. Példa: 6 (m²) * 100 (W/m²) / 11 (W/m) = 55 (m) fűtőkábel - CeraPro-634W (57m) 
2. Példa: 6 (m²) * 150 (W/m²) / 12 (W/m) = 75 (m) fűtőkábel - CeraPro-800W (71m) 
Fektetési távolság (cm) = terület (m²) / fűtőkábel hossz (m) * 100  
1. Példa: 6 (m²) / 57 (m) = 10,5 (cm) - szükséges fektetési távolság 10,5 cm  
2. Példa: 6 (m²) / 71 (m) = 8,5 (cm) - szükséges fektetési távolság 8,5 cm  
 
Minimális fektetési távolság 5 cm!!! 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Kapcsolódó termékek: 
 
NRG-Temp – intelligens termosztát különböző funkcióval 
Intelligens elektronikus termosztát , órával, nagyméretű kivilágított kijelzővel, 
minimális és maximális hőmérsékletet érzékelő funkcióval ellátva. 
»» Programozni lehet a hét minden napjára 30 perces időintervallumban. 
»» 2 előre beállított program és 1 felhasználói program választható. 
»» Intelligens alkalmazkodó funkció: kiszámolja, mikor szükséges bekapcsolnia 
a fűtést, hogy az órán beállított időre elérje a kívánt hőmérsékletet. 
 
R-TE – Alap termosztát 

Elektronikus termosztát mechanikus hőmérséklet-szabályozással. 
Talajhőmérséklet mérése ( talajérzékelő 3m ), környezeti hőmérséklet mérése ( 
integrált / beépített hő érzékelő ),vagy ezek kombinációja lehetséges. 
»» Főkapcsoló. 
»» A külső hőmérséklet csökkentése 4 °C -kal 
»» 16 A-os relé. 
»» Kapcsolási állapot jelzése LED-es diódákkal. 
 
 

 

 

Rendszerellenőrzés: 
 
A szigetelés ellenállást a telepítés és a burkolás után is meg kell mérni az L/N 
(együtt) és a PE között és be kell vezetni a mérési jegyzőkönyvbe! Minden 
munkafolyamat előtt és után ajánlott a fűtőszalagok vizuális és műszeres 
átvizsgálása az esetleges mechanikai sérülések észlelése és javítása érdekében. 



Raychem                                        ISOLECTA, az energiatakarékos szigetelőlap 

 
Olyan padlófelületek esetén, melyek fűtött helyiségeket választanak el 
fűtetlenektõl, a külsõ levegőtől vagy akár a talajtól, szigetelni kell a 
nem kívánatos hőveszteség ellen. Ez érvényes mind lakó- és 
irodahelyiségekre, valamint a fűtött ipari épületekre egyaránt. Az 
Isolecta hőszigetelőlapok erre a célra tökéletesen megfelelnek. A lapok 
oldalai üvegszállal erősítettek. Alkalmazható T2QuickNet fűtőhálóval, 
T2Blue és Cera Pro fűtőkábellel együtt. A kábelek felfűtési ideje 
háromszor gyorsabb az Isolecta lapok alkalmazása esetén. Ennek 
eredményeképpen az energia-megtakarítás akár 65% is lehet a 
felmelegítés szakaszában. Hozzávetőleg további 20% extra energia 

megtakarítás érhető el az üzemelés alatt a hőveszteség csökkenésnek köszönhetően. 
____________________________________________________________________________________ 
 

Műszaki adatok: 

 
Alapanyag:                                                  CFC mentes, kék extrudált polisztirol hab zárt cella szerkezettel 
Lemezméret:                                                                                                     1180 x 600 x 10mm (0,71m2)  
Nyomószilárdság 10% deformáció esetén DIN EN 826 szabvány szerint:                              0,25N/mm2 
Rugalmassági modul DIN EN 826 szabvány szerint:                                                                    10N/mm2 
Hővezető képesség 10°C-nál DIN EN 12667/DIN EN 12939 szabvány szerint:                        0,035W/mK 
Hőtágulási együttható:                                                                                                              0,286m2 K/W  
U – érték:                                                                                                                                        2,19W/m2K  
Sűrűsség Din EN 1602 szabvány szerint:                                                                                     30 kg / m3 
Páradiffúziós ellenállás (μ) DIN EN 12086 szabvány szerint:                                                                100 
Vízabszorpció hosszú ideig történő alámerítésnél DIN EN 12087 szabvány szerint:              <1,5 Vol % 
Tűzveszélyességi besorolás DIN 4102 szabvány szerint:                                                                       B1 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Telepítési útmutató:  
 
Az Isolecta szigetelőlapok telepítését mindig a csomagolásban található utasításoknak megfelelően kell 
elvégezni!  

 

 
Fektesse az Isolecta 
lapokat az aljzatra. 
Rögzítse a lapokat 
csavarokkal/kapcsokkal. 

Alkalmazzon öntapadó 
szalagot a hézagok 
befedésére. 
 
 

Telepítse aT2QuickNet, 
T2Blue vagy CeraPro 
fűtési rendszert. 
 

Minimális csempe 
formátum: 10 x 10 cm. 
A csempék minimális 
vastagsága 7 mm legyen. 

Rendelési kód Csomag tartalma 

Rayhem-Isolecta 3,0/10mm 4db Isolecta lap 1180x600x10mm (2,85m2) 

R-IS-Netband-25m Öntapadó szalag hézagok befedéséhez 25m x 125mm 

R-IS-Fixing Horganyzott rögzítő elem beton aljzathoz 35db; 100db (1 laphoz 8db) 

R-IS-Washer Horganyzott rögzítő elem fa aljzathoz 35db; 100db (1 laphoz 8db) 

R-IS-Spacer 400/20 Műanyag távtartó T2Blue kábelhez: 400mm, 25mm osztásban/20db 

R-IS-Spacer 400/100 Műanyag távtartó T2Blue kábelhez: 400mm, 25mm osztásban/100db 

 



 

Raychem                                                     Beltéri termosztátok padlófűtéséhez 
 

NRG-Temp – intelligens termosztát  

 
Intelligens elektronikus termosztát órával, nagyméretű LCD 
kijelzővel, minimális és maximális hőmérsékletet érzékelő 
funkcióval ellátva. Az aktuális talajhőmérséklet a kijelzőn 
feltüntetésre kerül.Méreteinek köszönhetően egyszerűen 
és gyorsan csatlakoztatható a hálózathoz. Kompatibilisek a 
vezető márkák kapcsoló berendezéseivel, úgy, mint Busch-
Jaeger • Merten • Eljo • Ensto • Gira • Jung • Elko. 
»» Programozni lehet a hét minden napjára 30 perces 
időintervallumban. 
»» 2 előre beállított program és 1 felhasználói program 
választható. 
»» Intelligens alkalmazkodó funkció: kiszámolja, mikor 
szükséges 
bekapcsolni a fűtést, hogy az órán beállított időre elérje a 
kívánt hőmérsékletet. 

______________________________________________________________________________ 
 

Műszaki adatok: 
 

Hőmérsékleti tartomány padlóérzékelő esetén +5 – +35°C 

Hőmérsékleti tartomány levegőérzékelő esetén +5 – +40°C 

Hőmérsékleti tartomány talajérzékelő esetén +5 – +35°C 

Kapcsoló terhelhetősége/Üzemi feszültség 16A/230V 

Érintésvédelmi osztály IP 21 

Érzékelő típusa NTC, 10k Ω/25°C 

Érzékelő kábel hossza 3m 

Méretek: magasság*szélesség*mélység 82 x 82 x 54mm 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

R-TE – Alap termosztát 

 
Elektronikus termosztát mechanikus hőmérséklet-
szabályozással. 
Talajhőmérséklet mérése ( talaj érzékelő 3m ), környezeti 
hőmérséklet mérése ( integrált / beépített hő érzékelő ),vagy 
ezek kombinációja lehetséges. 
»» Főkapcsoló. 
»» A külső hőmérséklet csökkentése 4 °C -kal 
»» 16 A-os relé. 
»» Kapcsolási állapot jelzése LED-es diódákkal. 
 
 



 

FAGYVÉDELEM 
 

 



Miért védekezzünk a fagy és hó ellen? 
 

“Készülj a hosszú télre, kedvesem 
Mert hosszú lesz a tél, én azt hiszem” 

(Zorán) 
 

 Hóolvasztás járdákon, lépcsőkön, rámpákon és gépkocsi behajtókon 
 

Télen az utakon, rakodóhelyeken, 
kocsibehajtókon, rámpákon és 
járdákon a lehullott hó nagy problémát 
jelenthet több szempontból is. 
Balesetek vagy késések forrásává 
válhat. A Raychem az ilyen jellegű 
veszélyek elhárítására számos 
felületfűtési megoldást biztosít, hogy 
megakadályozza a vastag hótakaró 
és jégréteg kialakulását, 
állandósulását. A Raychem ezen 
problémák elhárítására termékeit 
alapvetően a kereskedelmi, ipari és 
lakóhelyi alkalmazások igényeinek a 

kielégítésére dolgozta ki. Az egyes Raychem fűtési megoldások intelligens szabályozó- 
és figyelőegységgel kiegészítve kiváló energiatakarékos hatásfokot biztosítanak. 
 
 

 Ereszcsatornák és lefolyók fagyvédelme 
 

A téli “mínuszos” időjárásban a lehullott csapadék a nappali felmelegedés következtében 
megolvad, majd a hőmérséklet csökkenésével újra megfagy. Ez az olvadás-lefagyás 

ciklus nagy károkat okozhat a tetőn és az 
ereszcsatornákban egyaránt. Nagy 
méretű jégképződmények eshetnek le a 
tetőről és a csatornák széléről, akár 
súlyos baleseteket okozva. Anyagi kár 
keletkezhet az épületben, ha a 
felhalmozódott víz átszivárog a falakon. 
A Raychem önszabályozó hóolvasztó 

rendszer mindezekre a problémákra 
jelent megoldást. Az önszabályozó 
kábel szorosan az ereszcsatornában 
vezethető anélkül, hogy túmelegedéstől 
vagy kiégéstől kellene tartani. Az 
önszabályozási hatásnak köszönhetően  
energia takarítható meg a jeges vízben 
leadott teljesítmény és annak száraz 
időben történő csökkenésével. 



 

 Csővezetékek fagyvédelme 
 

Az épületek csővezetékein keletkezett 
fagyás költséges problémákat okozhat. 
Amennyiben a csővezetékek 0°C alatti 
hőmérsékletnek vannak kitéve, 
megrepedhetnek, ami jelentős károkhoz 
vezethet. Az ilyen típusú problémák 
elkerülése érdekében fejlesztette ki a 
Raychem a csővezetékek 
fagyvédelmére szolgáló rendszerét. Az 
önszabályozó fűtőkábel megfelelő 
szigeteléssel kombinálva 
megakadályozza a vízvezetékcsövek, 
tűzcsapok, sprinkler-rendszerek és 
fűtőolaj vezetékek befagyását. A 
fűtőkábel egyszerűen a csőre rögzíthető 
a hőszigetelés alá. A speciális RayClic 
gyorscsatlakozók segítségével a 
csatlakoztatás csak pillanatok műve. A 
kábel rézvezetői megbízható megoldást 
nyújtanak és a különleges kialakítású 
külső köpeny védelmet jelent a zord 
környezeti viszonyok ellen. Az 
intelligens RAYSTAT szabályozó 
egységek a várható minimális 
hőmérsékletnek megfelelően állítják be 

a fűtés BE/KI arányát. Míg az egyszerű környezetérzékelő termosztát a fűtőkábel teljes 
energiaellátását aktiválja, addig az intelligens 
szabályozók részidős működésűek, így jelentős 
energia-megtakarítás érhető el. 

 
 



Kültéri burkolatok fagyvédelme 
(járdák, rámpák, lépcsők, gépkocsi behajtók) 

 
Raychem kültéri megoldások: 
 

Termékjellemzők és választási útmutató 
Termékek EM2 – XR 

 

EM2 – MI 

 

EM2 – CM 

 

EM4 – CW 

 

Termékleírás Önszabályozó 
fűtőkábel 

Ásványi 
szigetelésű, 
állandó 
teljesítményű 
fűtőkábel 

Állandó 
teljesítményű, 
polimer, 
konfekcionált 
fűtőháló 

Állandó 
teljesítményű, 
polimer, 
konfekcionált 
fűtőkábel 

Jellemzők Rendkívül erős 
kivitelezés, 
önszabályozó, 
sokoldalúan 
szerelhető, 
nehezített helyszíni 
körülményekhez 
alkalmas 

Konfekcionált, 
kivételesen jó 
hőálló képesség 

Konfekcionált, 
göngyölhető, gyors 
szerelés 

Konfekcionált, 
nagy felületekhez 
alkalmas 

Névleges 
feszültség 

230 VAC 230 VAC 230 VAC 400 VAC 

Névleges 
teljesítmény 

90W/m @ 0°C 25-30W/m 300W/m2 254W/m 

Max. áramkör 
hossz 

85m 136m 12,6m2 
(21mx0,6m) 

250m 

Max. működési 
hőmérséklet 

100°C 250°C 65°C 65°C 

Csatlakozók és 
véglezárók 

Gyárilag 
konfekcionált vagy 
helyszínen méretre 
vágható és 
Raychem hőre 
zsugorodó 
elemekkel 
csatlakoztatható, 
véglezárható 

Gyárilag 
konfekcionált 

Gyárilag 
konfekcionált 

Gyárilag 
konfekcionált 

Kompatibilis 
szabályozó egység 

VIA-DU-20 VIA-DU-20 VIA-DU-20 VIA-DU-20 

Jóváhagyások VDE/CE VDE/CE VDE/CE VDE/CE 

Alkalmas 
betonacélra történő 
szerelésre 

 
Kiváló 

 
Alkalmas 

  
Alkalmas 

Alkalmas aszfalttal 
való érintkezésre 

  
Kiváló 

  

Alkalmas 
homokaljba történő 
beágyazásra 

 
Alkalmas 

 
Alkalmas 

 
Kiváló 

 
Kiváló 

Alkalmazott 
hidegvezető 

 3-3-m a fűtőkábel 
mindkét végén 

4m 4m 

Konstrukció Kéteres Egyeres Kéteres Kéteres 

 



 

Fűtendő felületek meghatározása: 

 

1. Önszabályozó rendszer 
 
A fűtőkábel hossza: 
 

 Rámpák és lejárók 
Fűtőkábel hossz(m) = fűtendő felület(m2) / fűtőkábel távköz(m) 
 

 Lépcsők 
Fűtőkábel hossz(m) = (2xlépcső szélessége(m) + 0,4) x lépcsők száma + 1m(csatlakoztatása) 

 
A fűtőkörök száma 
 

 A fűtőkör minimális száma = fűtőkábel hossza / fűtőkör max. hossza/villamos védelem/ 
 

2. EM4 – CW kábel 
 
A fűtőkábel hossza 
 

 Rámpák és járdák 
Fűtőkábel hossz(m) = fűtendő felület(m2) / fűtőkábel távköz(m) 
 

 Lépcsők 
Fűtőkábel hossz lépcsőnként = 300W/m2 / 25W/m x szélesség x hosszúság 
Fűtőkábel teljes hossza(m) = lépcsők száma x lépcsőnkénti fűtőkábel hossz + lépcsők száma x 
lépcsők magassága 

 
A fűtőkörök száma 
 

 A fűtőkör minimális száma = fűtőkábel hossza / fűtőkör max. hossza/villamos védelem/ 
 

 1. példa: 
20m2 rámpa 250W/m2 teljesítménnyel 
Fűtőkábel távköz = 250W/25W/m = 10m fűtőkábel 1m2 = 100mm távköz. 
10m kábel m2-ként, 10x20m2 = 200m fűtőkábel = 200x25W = 5kW 

 2. példa 
15m2 járda 300W/m2 teljesítménnyel 
Fűtőkábel távköz = 300W/25W/m = 12m kábel m2-ként = megközelítőleg 80mm távköz. 
12m m2.ként, 12 x15m2 = 180m fűtőkábel = 180x25W = 4,5kW 
 

Tervezési segédlet: 
 

Rendelési kód Fűtőkábel 
hossza 

Fűthető 
felület 

Ellenállás 
+/- 10% 

Beépített 
teljesítmény 

Biztosító 
érték 

EM4-CW-26m 26m 2,17m2 246 Ohm 650W 10 A C 

EM4-CW-35m 35m 2,93m2 183 Ohm 875W 10 A C 

EM4-CW-61m 61m 5,08m2 105 Ohm 1525W 10 A C 

EM4-CW-122m 122m 10,17m2 52 Ohm 3050W 10 A C 

EM4-CW-173m 173m 14,42m2 37 Ohm 4325W 16 A C 

EM4-CW-211m 211m 17,58m,2 30 Ohm 5275W 20 A C 

EM4-CW-250m 250m 20,83m2 26 Ohm 6250W 20 A C 

Megjegyzés: A fűthető területek méretei 300 W/m² beépített teljesítménnyel lettek megállapítva 



Raychem                   EM2-XR önszabályozó fűtőkábel kültéri burkolatfűtéshez  
 
Az EM2-XR önszabályozó fűtőkábel kifejezetten gépkocsi 
behajtók, rámpák, járdák hó- és jégmentesítésére lett 
kifejlesztve. Önszabályozó tulajdonságainak köszönhetően 
egyszerűen tervezhető és kivitelezhető, tetszőleges hosszra 
levágható, nem tudja magát túlfűteni és átlapoláskor sem ég át. 
A gyári tartozékrendszernek köszönhetően könnyedén és 
gyorsan csatlakoztatható az elektromos hálózathoz valamint a 
vezérlő egységhez.  

Az EM2-XR fűtőkábel praktikus megoldást biztosít gépkocsik és tehergép-járművek számára 
kiépített rámpák, garázs be- és kihajtók felületfűtéséhez, továbbá járdák és lépcsők burkolatainak 
fagymentesítéséhez.  
______________________________________________________________________________ 
Műszaki adatok:  
 
Névleges teljesítmény:     90 W/m @ 0°C  
Névleges feszültség:     230 V AC  
Maximális behatási hőmérséklet:     +100°C  
Minimális szerelési hőmérséklet:     -20°C  
Méretek:     18,9 mm x 9,5 mm  
Szükséges kismegszakítók:     C karakterisztika  
Felépítés:   két eres, önszabályzó fűtőszalag  
Nemzetközi tanúsítvány:     CE, VDE  
______________________________________________________________________________ 
Tervezési segédlet: 
 

______________________________________________________________________________ 
Szerelési útmutató: 
 
Az EM2-XR önszabályozó fűtőkábel telepítését mindig a 
csomagolásban található szerelési utasításoknak megfelelően 
kell elvégezni! Kivitelezéskor ügyelni kell arra, hogy a 
fűtőkábeleket ne érje sérülés és ne vezessük keresztül 
dilatációkon! A tetszőleges hosszúságra vágható önszabályozó 
fűtőkábel egyszerűen kiteríthető a fűtendő felületre. A 

fűtőkábelt lehetőség szerint 
minél hosszabb nyomvonalon 
fektessük le és a fűtőkörök egymással párhuzamosak legyenek. 
Fektetésnél ügyeljünk arra, hogy a fűtőkábel fordítások a kábel 
élén történjenek és a kábel ne tekeredjen meg a tengelye körül. A 
szerelőaljzathoz történő rögzítéshez fémháló terítése javasolt, 
melyhez műanyag kábelpántolókkal fogassuk hozzá a fűtőkábelt. 
Lépcsőfűtésnél fokonként min. két párhuzamos fűtőszál fektetése 
szükséges.  

Burkolat típusa Szükséges 
teljesítmény 

Fektetési 
távolság 

Díszkő/homokágy 360W/m2@0°C 25cm 

Beton 300W/m2@0°C 30cm 

Utólagos beton 300W/m2@0°C 30cm 

Beton+aszfalt 300W/m2@0°C 30cm 



 

1. EM2-XR önszabályozó   fűtőkábel 

2. VIA-CE1 összekötés 

3. VIA-CE1 véglezárás 

4. Csatlakozó kábel védőcsőben 

5. Kötődoboz 

6. Nedvességérzékelő 

7. Vezérlőegysdég VIA-DU-20 
 
 

______________________________________________________________________________ 
Beépítési rétegek: 
 
        Díszkő burkolat                           Beton burkolat                            Utólagos beton burkolat 

 
 
Kapcsolódó termékek: 

 
VIA-DU-20 digitális kijelzésű, magyar nyelvű vezérlő elektronika hőmérséklet- 
és nedvesség érzékelőkkel  
VIA-CE1 összekötő (tápkábel-fűtőszalag) és végelzáró 
VIA-L1 tápkábel 
KBL-09 kábelpántoló rögzítéshez 
VIA-JB2 hőálló kötődoboz 
VIA-CTL-01 krimpelő fogó 
 
 
Viagard konfekcionált készletek (10m-től 85m-ig)  
 
 
 

 
Rendszerellenőrzés:  
 
A szigetelés ellenállást a telepítés és a burkolás után is meg kell mérni az L/N (együtt) és a 
PE között és be kell vezetni a mérési jegyzőkönyvbe! Minden munkafolyamat előtt és után 
ajánlott a fűtőszalagok vizuális és műszeres átvizsgálása az esetleges mechanikai 
sérülések észlelése és javítása érdekében. 



 

Raychem      EM2-CM fűtőszőnyeg kültéri burkolatok hó- és jégmentesítésére 
 
Az EM2-CM állandó teljesítményű fűtőszőnyeg kifejezetten gépkocsi rámpák, 
járdák hó- és jégmentesítésére lett kifejlesztve. Az egyszerűen kiteríthető 
szőnyeg kialakításának köszönhetően gyorsan beépíthető a szükséges 
fűtőteljesítmény. A gyárilag konfekcionált EM2-CM fűtőszőnyegek 4 m 
hosszúságú csatlakozó kábellel felszerelve kerültek kialakításra, melynek 
segítségével egyszerűen csatlakoztathatóak kötődobozon keresztül az 
elektromos hálózathoz valamint a vezérlő egységhez.  
Az EM2-CM fűtőszőnyegek praktikus megoldást biztosítanak gépkocsik és 

tehergép-járművek számára kiépített rámpák, garázs be- és kihajtók keréknyomsáv fűtéséhez, továbbá 
egyéb felületek, járdák és lépcsők burkolatainak fagymentesítéséhez. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Műszaki adatok: 

 
Névleges teljesítmény:                                                   300 W/m²  
Névleges feszültség:                                                      230 V AC  
Maximális behatási hőmérséklet:                                   +65°C  
Minimális szerelési hőmérséklet:                                    +5°C  
Tárolási hőmérséklet:                                                     -40°C és +45°C között, száraz helyen  
Méretek:                                                        szélesség 600 mm, hosszúsága – lásd a táblázatban  
Szükséges kismegszakítók:                                          C karakterisztika  
Felépítés:                                                                       két eres, állandó teljesítményű fűtőszőnyeg  
Nemzetközi tanúsítvány:                                               CE, VDE  

 
Kiszerelési egységek: 
 

Rendelési kód Méretek Fűthető felület Ellenállás 
( +/- 10% ) 

Beépített 
teljesítmény 

Biztosító 
érték 

EM2-CM-MAT- 2m  2m x 0,6m  1,2 m2 130,3 Ohm  400W 10 A C 
EM2-CM-MAT- 3m  3m x 0,6m  1,8 m2 102,5 Ohm  520W 10 A C 
EM2-CM-MAT- 4m  4m x 0,6m  2,4 m2  79,9 Ohm  670W 10 A C 
EM2-CM-MAT- 5m  5m x 0,6m  3,0 m2  57,1 Ohm  930W 10 A C 
EM2-CM-MAT- 7m  7m x 0,6m  4,2 m2  47,5 Ohm 1140W 10 A C 
EM2-CM-MAT-10m 10m x 0,6m  6,0 m2  28,9 Ohm 1860W 10 A C 
EM2-CM-MAT-13m 13m x 0,6m  7,8 m2  22,1 Ohm 2560W 16 A C 
EM2-CM-MAT-16m 16m x 0,6m  9,6 m2  18,5 Ohm 2890W 16 A C 
EM2-CM-MAT-21m 21m x 0,6m 12,6 m2  13,8 Ohm 3730W 20 A C 

 
Beépítési rétegrendek: 
 
                      Betonburkolat  esetén                                                              Díszkő burkolat esetén 

 



Rendszerkiépítés: 
 

 
1. EM2-CM fűtőszőnyeg  
2. Csatlakozó kábel védőcsőben  
3. Nedvességérzékelő / VIA-DU-20  
4. Kötődoboz  
5. Csatlakozó kábel védőcsőben  
6. Érzékelő kábel védőcsőben  
7. Vezérlő szekrény  
8. Vezérlő elektronika / VIA-DU-20  
9. Csatlakozó kábel védőcsőben  
folyókafűtéshez  
10. Kötődoboz  
11. Csatlakozó folyókafűtéshez  
12. Önszabályzó fűtőszalag  
folyókafűtéshez  
13. Végelzáró folyókafűtéshez  
14. Csatlakozó kábel védőcsőben 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Fektetési irányelvek:  

 
Az EM2-CM állandó teljesítményű fűtőszőnyeg 
telepítését mindig a csomagolásban található 
szerelési utasításoknak megfelelően kell elvégezni! 
Kivitelezéskor fokozottan ügyelni kell arra, hogy a 
fűtőkábeleket ne érje sérülés, ne vágjuk el, ne 
keresztezzék egymást, ne vezessük keresztül 
dilatációkon, ne rövidítsük le és ne toldjuk össze! A 
gyárilag konfekcionált hosszúságú (xx m) és 
szélességű (60 cm) fűtőszőnyeg egyszerűen 
kiteríthetőek a fűtendő felületre. Amennyiben a 
gyárilag konfekcionáltnál szélesebb felületet 
kívánunk fűteni, a fűtőszőnyegbe beépített távtartó 
ragasztók elvágásával könnyedén mellé- vagy elé 
fordíthatjuk a fűtőszőnyeg hosszt. Amennyiben a 
fűtendő felületen akadályt kell kikerülni a fűtőszőnyeggel, a távtartó ragasztó elvágása után a szükséges 
fűtőkábel hosszt (10 cm sortávolsággal) fektessük le az akadály mellé. A szőnyegszerkezettől különálló 
fűtőkábelek (fordításoknál és akadályok kikerülésénél) távtartásához mindig használjunk távtartókat.  

 
Kapcsolódó termékek: 
 

 
 
VIA-DU-20 digitális kijelzésű, magyar nyelvű vezérlőegység hőmérséklet- és   
nedvesség érzékelőkkel  

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Rendszerellenőrzés: 
 
A kábel- és a szigetelés ellenállást a telepítés és a burkolás után is meg kell mérni és be kell 
vezetni a mérési jegyzőkönyvbe! Minden munkafolyamat után ajánlott a fűtőkábelek vizuális 
átvizsgálása az esetleges mechanikai sérülések burkolás előtti észlelése és kijavítása 
érdekében.  



Raychem       EM4-CW fűtőkábel kültéri burkolatok hó- és jégmentesítésére 
 
Az EM4-CW állandó teljesítményű fűtőkábel kifejezetten gépkocsi 
rámpák, járdák hó- és jégmentesítésére lett kifejlesztve. A 
gyorsan telepíthető, gyárilag konfekcionált EM4-CW fűtőkábel 
egységek 4 m hosszúságú csatlakozó kábellel felszerelve 
kerültek kialakításra, melynek segítségével egyszerűen 
csatlakoztathatóak a kötődobozon keresztül az elektromos 
hálózathoz valamint a vezérlő egységhez. Az EM4-CW 
fűtőkábelek praktikus megoldást biztosítanak gépkocsik és 
tehergép-járművek számára kiépített rámpák, garázs be- és 

kihajtók felületfűtéséhez, továbbá járdák és lépcsők burkolatainak fagymentesítéséhez. Az EM4-
CW fűtőkábel működtetéséhez kétfázisú (400V) betáplálás szükséges. 
______________________________________________________________________________ 
Műszaki adatok: 
Névleges teljesítmény:    25 W/m  
Névleges feszültség:    400 V AC  
Maximális behatási hőmérséklet:    +65°C  
Minimális szerelési hőmérséklet:    +5°C  
Tárolási hőmérséklet:    -40°C és +45°C között, száraz helyen  
Méretek:    8,9 mm x 5,5 mm  
Szükséges kismegszakítók:    C karakterisztika  
Felépítés:    két eres, állandó teljesítményű fűtőkábel  
Nemzetközi tanúsítvány:    CE, VDE 
______________________________________________________________________________ 
Tervezési segédlet: 

 

Rendelési 
kód 

Fűtőkábel 
hossza 

Fűthető 
felület 

Ellenállás 
+/- 10% 

Beépített 
teljesítmény 

Biztosító 
érték 

EM4-CW-
26m 

26m 2,17m2 246 Ohm 650W 10 A C 

EM4-CW-
35m 

35m 2,93m2 183 Ohm 875W 10 A C 

EM4-CW-
61m 

61m 5,08m2 105 Ohm 1525W 10 A C 

EM4-CW-
122m 

122m 10,17m2 52 Ohm 3050W 10 A C 

EM4-CW-
173m 

173m 14,42m2 37 Ohm 4325W 16 A C 

EM4-CW-
211m 

211m 17,58m,2 30 Ohm 5275W 20 A C 

EM4-CW-
250m 

250m 20,83m2 26 Ohm 6250W 20 A C 

                      Megjegyzés: A fűthető területek méretei 300 W/m² beépített teljesítménnyel lettek megállapítva! 

______________________________________________________________________________ 
Szerelési útmutató: 

Az EM4-CW állandó teljesítményű fűtőkábelek telepítését 
mindig a csomagolásban található szerelési utasításoknak 
megfelelően kell végezni! Kivitelezéskor fokozottan 
ügyejünk arra, hogy a fűtőkábeleket ne érje sérülés, ne 
vágjuk el, ne keresztezzék egymást, ne vezessük keresztül 
dilatációkon, ne rövidítsük le és ne toldjuk össze! A 
gyárilag konfekcionált hosszúságú (xx m)fűtőkábel 
egyszerűen kiteríthető a fűtendő felületre. A fűtőkábelt 
lehetőség szerint minél hosszabb nyomvonalon fektessük 
le és a fűtőkörök egymással párhuzamosak legyenek.A 



fűtőkábelek javasolt fektetési távolsága (S)(± 1-2 cm) 8 - 10 cm (310 - 250 W/m² beépített 
teljesítmény figyelembevételével). Minimális fektetési távolság 6 cm! Fektetésnél ügyeljünk arra, 
hogy a fűtőkábel fordítások a kábel élén történjenek és a kábel ne tekeredjen meg a tengelye 
körül.A betonaljzathoz történő rögzítéshez használjunk fémszalagot, a döngölt talajra történő 
fektetéshez csirkeháló vagy fémháló terítése javasolt, melyhez műanyag kábelpántolókkal 
fogassuk hozzá a fűtőkábelt. 
 
Beépítési rétegek: 
 
                      Beton burkolat                                                                Díszkő burkolat 

   
__________________________________________________________________________ 
Rendszer kiépítése: 

 
    1. EM4-CW fűtőkábel  
    2. Kötődoboz  
    3. Nedvességérzékelő / VIA-DU-20  
    4. Érzékelő kábel védőcsőben  
    5. Csatlakozó kábel védőcsőben  
    6. Kötődoboz  
    7. Vezérlő szekrény  
    8. Vezérlő elektronika / VIA-DU-20  
    9. Csatlakozó kábel védőcsőben  
   10. Kötődoboz  
   11. Csatlakozó kábel - fűtőkábel kötés  
   12. EM4-CW fűtőkábel  
   13. Végelzáró folyókafűtéshez  
   14. Önszabályzó fűtőszalag folyókafűtéshez  
   15. Csatlakozó folyókafűtéshez  

______________________________________________________________________________ 
Kapcsolódó termékek: 
 
VIA-DU-20 digitális, magyar nyelvű vezérlő elektronika hőmérséklet- és 
nedvességérzékelőkkel 
VIA-SPACER-10M fémszalag aljzatbetonhoz történő rögzítéshez, 10 m 
VIA-SPACER-20M fémszalag aljzatbetonhoz történő rögzítéshez, 25 m 
______________________________________________________________________________ 
Rendszerellenőrzés: 
 
A kábel- és a szigetelés ellenállást a telepítés és a burkolás után is meg kell mérni és be 
kell vezetni a mérési jegyzőkönyvbe! Minden munkafolyamat után ajánlott a fűtőkábelek 
vizuális átvizsgálása az esetleges mechanikai sérülések burkolás előtti észlelése és 
javítása érdekében 



Raychem         EM2-MI fűtőkábel kültéri burkolatok hó- és jégmentesítésére 

 
Az EM2-MI állandó teljesítményű fűtőkábel kifejezetten 
melegaszfalt burkolatú gépkocsi rámpák, járdák hó- és 
jégmentesítésére van kifejlesztve. A gyorsan telepíthető, 
gyárilag konfekcionált EM2-MI fűtőkábel egységek két végükön 
2 x 3 m hosszúságú csatlakozó kábellel felszerelve kerültek 
kialakításra, melynek segítségével egyszerűen 
csatlakoztathatóak a kötődobozon keresztül az elektromos 
hálózathoz valamint a vezérlő egységhez. 
Az EM2-MI fűtőkábelek praktikus megoldást biztosítanak 
magas hőmérsékletű és nagy nyomással hengerelt 
melegaszfalt burkolatokba történő közvetlen fektetéshez. 

______________________________________________________________________________ 
Műszaki adatok: 

 
Névleges teljesítmény:    50 W/m 
Névleges feszültség:    230 V AC 
Maximális behatási hőmérséklet:    +250°C 
Minimális szerelési hőmérséklet:    -5°C 
Méretek:    Ø 6,0 mm 
Szükséges kismegszakítók:    C karakterisztika 
Felépítés:   egy eres, ásványi szigetelésű állandó 
teljesítményű fűtőkábel 
Nemzetközi tanúsítvány:    CE, VDE 
 

______________________________________________________________________________ 
Tervezési segédlet: 
 
Konfekcionált méretek: 

Rendelési 
kód 

Kábel 
hossza 

Fűthető 
felület 

Ellenállás Beépített 
teljesítmény 

Biztosítás 
(400V) 

EM2-MI-26M 26m 4,3m2 41,6Ohm 1270W 10 A C 
EM2-MI-36M 36m 5,9m2 28,8Ohm 1835W 10 A C 
EM2-MI-48M 48m 7,9m2 21,6Ohm 2450W 16 A C 
EM2-MI-60M 60m 9,9m2 18,9Ohm 2800W 16 A C 
EM2-MI-70M 70m 11,5m2 15,4Ohm 3435W 20 A C 
EM2-MI-88M 88m 14,5m2 12,3Ohm 4290W 25 A C 
 Megjegyzés: A fűthető területek méretei 300 W/m² beépített teljesítménnyel vannak megállapítva! 

 

Beépítési rétegek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rendszer kiépítése: 
1. EM2-MI fűtőkábel 
2. Csatlakozó kábel 
3. Rögzítő fémszalag 
4. Nedvességérzékelő / VIA-DU-20 
5. Kötődoboz 
6. Csatlakozó kábel védőcsőben 
7. Érzékelő kábel védőcsőben 
8. Vezérlő szekrény 
9. Vezérlő elektronika / VIA-DU-20 
10. Csatlakozó kábel 
11. Kötődoboz 
12. Csatlakozó kábel - fűtőkábel kötés 
13.Önszabályzó fűtőszalag folyókafűtéshez 
14. Végelzáró folyókafűtéshez  

______________________________________________________________________________ 
Szerelési útmutató: 
 
Az EM2-MI állandó teljesítményű fűtőkábelek telepítését mindig a csomagolásban található 
szerelési utasításoknak megfelelően kell elvégezni! Kivitelezéskor fokozottan ügyelni kell arra, 
hogy a fűtőkábeleket ne érje sérülés, ne vágjuk el, ne keresztezzék egymást, ne vezessük 
keresztül dilatációkon, ne rövidítsük le és ne toldjuk össze! 

A fűtőkábel fektetésénél mindig ügyeljünk arra, hogy a 
végekre gyárilag konfekcionált hidegkábel kötések 
mindig a melegaszfalt burkolaton kívül legyenek! 
(Csak a merevkábel és annak kötése takarható 
aszfalttal!) A fűtőkábelt lehetőség szerint minél 
hosszabb nyomvonalon fektessük le és a fűtőkörök 
egymással párhuzamosak legyenek. 
A fűtőkábelek javasolt fektetési távolsága 16,5 - 20 
cm (300 - 250 W/m² beépített teljesítmény 
figyelembevételével). Minimális fektetési távolság 5,5 
cm! 
Fektetésnél ügyeljünk arra, hogy a fűtőkábelt mindig 
horizontálisan tekerjük le a tekercsről, hogy az ne 
tekeredjen meg a tengelye körül. A betonaljzathoz 
történő rögzítéshez használjunk rögzítő fémszalagot.  

______________________________________________________________________________ 
Kapcsolódó termékek: 
 

 
VIA-DU-20 digitális kijelzésű, magyar nyelvű vezérlő elektronika 
hőmérséklet- és nedvesség érzékelőkkel 
VIA-SPACER-10M fémszalag aljzatbetonhoz történő rögzítéshez, 10 m 
VIA-SPACER-25M fémszalag aljzatbetonhoz történő rögzítéshez, 25 m  
 

 

Rendszerellenőrzés: 
 
A kábel- és a szigetelés ellenállást a telepítés és a burkolás után is meg kell mérni és be 
kell vezetni a mérési jegyzőkönyvbe! Minden munkafolyamat után ajánlott a fűtőkábelek 
vizuális átvizsgálása az esetleges mechanikai sérülések burkolás előtti észlelése  és 
javítása érdekében 



Raychem                                           Termosztátok kültéri burkolatok fűtéséhez 

 
VIA-DU-20 vezérlőegység 
 
Kültéri burkolatok fűtéséhez ajánlott vezérlőegység nedvesség és hőmérséklet érzékelővel. Az 

elektronikus vezérlő csak akkor kapcsolja a rendszert, ha a 
hőmérséklet a beállított hőmérsékleti határ alá esik és 
egyúttal nedvességet is érzékel a felületen. Ez a kombinált 
funkció biztosítja a gazdaságos energiafelhasználást. 
Tulajdonságai: 

 DIN – sínbe szerelhető 
 Érzékelő kábel hossza 15m 
 Opcionális BMS kapcsolat 
 Riasztó relé csatlakozás 
 Érzékeli az ónos esőt  

 
Műszaki adatok: 
 
Üzemi feszültség 230Vac, ± 10%, 50/60Hz 

Teljesítményfelvétel max. 14 VA 

Fő relé (fűtés) Imax 4(1)A, 250Vac,  
SPST feszültségmentes 

Riasztó relé Imax 2(1)A, 250Vac,  
SPDT feszültségmentes 

Kapcsolási pontosság ± 1 K 

Kijelzés Mátrix pontos, 2x16 hely 

Foglalat anyaga Noryl 

Kábelsaruk 0.5 mm² és 2.5 mm²között 

Érintésvédelem IP20, II. osztály (elosztba szerelt) 

Súlya 750g 

Működési hőmérséklet 0°C és 50°C között 

Bekapcsoláshoz szükséges nedvesség érték Ki 1(nyirkos) – 10(nagyon nedves) 

Utófűtési időtartam 30 és 120 perc között 

Alaphőmérséklet Ki, -15°C és -1°C között 

Csapadéklefagyásra figyelmeztetés Helyi érzékelés, meteorológiai szolgálat 

Érvénytelenítés Ki, be, távfelügyelet 

_____________________________________________________________________________________ 

 
VIA-DU-S20 talajhőmérséklet- és nedvességérzékelő 
 
Feszültség DC 8 V egyenáram (vezérlőegységen keresztül) 

Szenzor típusa PTC 

Érintésvédelem IP 65 

Vezeték keresztmetszete 5 x 0.5mm², 5,7mm 

Vezeték hossza 15m (50m-ig hosszabbítható) 

Hőmérséklet - ellenállás -30°C és +80°C között 

 
VIA-DU-A10 levegőhőmérséklet érzékelő 
 
Érzékelő típusa PTC 

Érintésvédelem IP 54 

Kapcsok 1.5 és 2.5mm² között 

Vezeték keresztmetszete 2 x 1.5mm², max. 100m 

Hőmérséklet ellenállás -30°C és +80°C között 

Beszerelés Falra szerelve 

 



 

 
 

Ereszcsatornák és 
lefolyók fagyvédelme 

 



Raychem      IceStop GM–2X és FroStop Black önszabályozó fűtőkábelek  
 

A GM-2X, GM-2X-C és FroStop Black önszabályozó fűtőkábeleket a Raychem önszabályzó 
fűtőkábelek több mint hetven típusa közül Európában az eresz- és vápacsatornák, valamint 
tetőfelületek fagymentesítésére alkalmazzák. UV álló modifikált polyolefin burkolat védi a 
mechanikai sérülésektől és a környezetében előforduló agresszív kémiai hatásoktól. Ennek 
köszönhetően a szakszerű kivitelezés során keletkezhető hiba valószínűsége minimális, továbbá 
alkalmas réz, bádog és műanyag csatornákba való fektetésre. (Aszfalt vagy bitumen fedésű tetők 
esetén a speciális fluorpolymer burkolatú 8BTV2-CT kábelt kell alkalmazni!) 
 
Műszaki adatok:  
 

GM – 2X 
 

Méretei 14,2mm x 6,2mm 

Teljesítmény 36W/m 0°C-on 

Minimális hajlítási sugara 10mm 

Minimális szerelési hőmérséklet -20°C-os környezetben 

Maximális működési hőmérséklet 65°C 

Max. környezeti hőmérséklet bekapcsolt 
állapotban 

85°C (800 óra behatás összesen) 

Működési feszültség tartomány 208 – 277 Vac 

 
Frostop Black 
 

Méretei 10,8mm x 5,5mm 

Teljesítmény 18W/m 0°C-on 

Minimális hajlítási sugara 10mm 

Minimális szerelési hőmérséklet -20°C-os környezetben 

Maximális működési hőmérséklet 65°C 

Max. környezeti hőmérséklet bekapcsolt 
állapotban 

85°C (800 óra behatás összesen) 

Működési feszültség tartomány 220 - 240 Vac 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Tervezési segédlet: 
 

Ereszcsatorna (talpszélesség kisebb, mint 20 cm) esetén 
0°C-on levegőben 16 W/m, jeges vízben 28 W, vápacsatorna 
(max. 40 cm széles) esetén 0°C-on levegőben 36 W/m, jeges 
vízben 70 W/m hőveszteséget szükséges pótolni. A GM-2X 
(FroStop-Black) önszabályozó fűtőszalag a gyárilag beállított 
rácsszerkezetének köszönhetően -20°C-os környezeti 
hőmérséklet esetén képes leadni 58 (46) Wattot méterenként 
(230 Vac névleges feszültség esetén), amivel a megfelelő 
fektetési távolság betartása esetén képes pótolni akár a 90 - 
110 W/m hőveszteséget is. Az intenzív felfűtés után 
folyamatosan leszabályoz és beáll ( kb. 15 perc alatt ) egy  
folyamatos hőntartó működésre, amivel pótolja a szükséges 
16 - 36 W/m hőveszteséget, ezáltal biztosítva két fűtőszalag 
közötti legtávolabbi ponton is az olvasztáshoz szükséges 

+5°C-os felületi hőmérsékletet a csatornában. Önszabályozó tulajdonságai révén gyorsan felfűti a 
csatornát, mindig a környezeti hőmérséklethez igazítja a leadott teljesítményét, hogy folyamatosan 
biztosíthassa a fagymentesítést, és hogy a csapadékképződés megszűnése után akár már két-
három órával is teljesen száraz legyen a csatorna.  
 
 



Ereszcsatornák (talpszélesség kisebb mint 20 cm) és levezetők fagymentesítése 
 
Erre a célra a Raychem GM-2X és FroStop-Black önszabályzó 
fűtőszalagokat ajánljuk beépítésre. A csatorna anyagától függetlenül 
egyetlen fűtőszál lefektetése elegendő, hogy -10ºC-on intenzív havazás 
esetén is biztosítva legyen a csatorna fagymentesítése. A GM-RAKE 
rögzítőket a csatornával párhuzamosan fektetve ajánlott elhelyezni. 
 
 
Vápacsatornák (talpszélesség nagyobb mint 20 cm) fagymentesítése 

 
Erre a célra a Raychem GM-2X és FroStop-Black önszabályzó 
fűtőszalagokat ajánljuk beépítésre. Ha a csatorna talpszélessége 20 – 
25cm, akkor elégséges a FroStop-Black, míg ha a szélessége 
meghaladja a 25 cm-t (max. 40 cm), abban az esetben a GM-2X 
beépítése szükséges. A csatorna anyagától függetlenül két párhuzamos 
fűtőszál lefektetése elegendő, hogy -10ºC-on intenzív havazás esetén 
is biztosítva legyen a csatorna fagymentesítése. A GM-RAKE rögzítő-
távtartókat a csatornára merőlegesen fektetve ajánlott elhelyezni. 
 

 

A Raychem IceStop és FroStop rendszerek kiépítése  
 
A GM-2X és FroStop-Black önszabályozó fűtőszalagot egyaránt a a CCE-03-CR zsugorcsöves 
összekötő és végelzáró használatával, hőre zsugorodó technológiával köthetjük össze az 
elektromos megtápláló kábellel (sodrott erű 3 x 2,5 mm²-ig), amellyel masszívan és megbízhatóan 
biztosítható a csatlakozás. ”T” elágazások kialakításához az IP65 védettségű UV álló JB-16-02 
doboz, valamint a megfelelő számú (3db/”T”) CE20-01 csatlakozó és végelzáró használható. A 
GM-2X fűtőszalaghoz használhatóak az egyedülálló RayClic gyorscsatlakozó családba tartozó 
csatlakozó és elágazó elemek! A fűtőkábelek rögzítéséhez és távtartásához a vízszintes 
csatornákban (1 - 1,5 méterenként) a GM-RAKE, míg a ferdetetőknél (hurkonként 3 db) a GMK-
RC rögzítő elemeket kell elhelyezni. A fűtőkörök biztosításához mindig „C” karakterisztikájú 
kismegszakítókat szükséges használni. Előírás szerint 30mA-es áramvédő kapcsoló beépítése 
szükséges az elosztó szekrénybe (500 méterig összesített fűtőkörönként).  
 

 
Kapcsolódó termékek: 
 

EMDR-10 intelligens szabályozóegység 
 Hőmérséklet- és nedvességérzékelő 
 Felhasználóbarát 
 80%-ig terjedő energia megtakarítás 
 Max. kapcsolható áram 10A 

 
HTS-D termosztát 

 2 független kapcsolási pont 
 Max. kapcsolási áram 16A 
 Állítható hőmérséklet tartomány: -20°C - +25°C 
 Gazdaságos 30m áramkörhosszig 
 Kültéri szerelés 



Raychem                  Termosztátok lefolyók, eresz- és vápacstornák fűtéséhez 
 
Léteznek berendezések (HTS-D), amelyek hőmérséklet függvényében kapcsolják be/ki a fűtést. 
Ez a megoldás kétségtelenül megbízhatóbb, mint a kézi kapcsolás, de nem kimondottan 
energiatakarékos. Ebben az esetben a fűtés csak a tetszőlegesen beállítható levegőhőmérséklet 
(pl.+3°C) alatt kapcsol be és (pl.-10°C) alatt kapcsol ki, de a téli hónapokban bizony elég sokat 
van ez alatt a hőmérséklet és az ezzel egyidejű csapadékok összesített időtartama közel nincs 
ennyi. Magyarországon a +5°C alatti csapadékos órák száma 5 éves átlagot figyelembe véve 
120-150 óra/év (Alpesi országokban számolnak 250-350 órával). Mindezeket figyelembe véve 
jelentős energia megtakarítás érhető el a hőmérséklet- és nedvességérzékelős, Raychem 
EMDR-10 típusú vezérlővel. A vezérlő az érzékelők adatait kiértékeli, és a fűtést csak akkor 
kapcsolja be, ha két feltétel, a kritikusan alacsony hőmérséklet és a nedvesség egyidejűleg 
fennáll. A nedvességérzékelőt egy déli oldalon található csatornába, míg a hőmérséklet érzékelőt 
lehetőleg északi homlokzaton, direkt napsütésnek nem kitett helyen kell elhelyezni. A rendszer 
karbantartást nem igényel, de a csatornák rendszeres tisztítása szükséges a pontos 
nedvességmérés és a fűtés rendeltetésszerű működésének érdekében.  
 

HTS-D termosztát  
 

 

Hőmérséklet tartomány -20°C - +25°C 

Üzemi feszültség AC 230V, 50Hz 

Max. kapcsolható áram 16A / AC 250V 

Max. működési hőmérséklet 50°C 

Kapcsolási hőmérsékletkülönbség 1K – 3K 

Hőmérséklet beállítás a ház fedele alatt 

Védelmi remdszer IP 65 
 
 

EMDR – 10 intelligens termosztát 
 

 

Tápfeszültség 230VAC, ±10%, 50Hz 

Teljesítményfelvétel max. 4 VA 

Max. kapcsoló-terhelhetőség Imax10(4)A / 230VAC, SPST, 
feszültség 230VAC 

Hőmérséklettartomány -3°C - +6°C (gyári beáll.+2°C) 

Hőmérséklettartomány-alsó határ teszt, -25°C - -5°C               (gyári 
beállítás -15°C) 

Kapcsolási eltérés ± 0.5K 

Mérési pontosság ± 1.5K 

Nedvesség mérési tartomány 1 (max. érzékenység) – 10 (min. 
érzékenység), gyári beáll. 5 

Utánfűtési idő tartománya 0 – 60 perc ( gyári beáll. 60 ) 

Riasztó relé Imax2(1)A / 230VAC, SPDT, 
lebegőpoztenciájú 

Nedvességérzékelő (kimenet) Imax315mA / 230VAC, 
biztosítóval 5x20mm T 315mA az 

IEC 127-2/V szerint 

Szerelés DIN sín a DIN EN 50022-35 
szerint 

Kisfeszültségű direktíva EN 60730 

Elektromágneses zavarvédelem 
(EMC) 

EN 50081-1 (emisszió)  és         
EN 50082-1 (mentesség) 

Kapcsok 2,5mm² (sodrott vezetők) 
4mm² ( tömött vezetők) 

Védelmi fokozat II (táblára szerelve) 

 

http://www.google.hu/imgres?hl=hu&biw=1280&bih=876&tbm=isch&tbnid=i8MpANbqH4RqrM:&imgrefurl=http://elado-kiado-ingatlan.hu/hird_univ_leker.php?pageNum_leker=4&totalRows_leker=52&uk=8&docid=DDsqEc4srgtHDM&imgurl=http://static.lhp.hu/lhp.hu/keptar_szolgaltatobazis/2/07/2072.jpg&w=390&h=640&ei=4wjfT_GlDImHswaPq43vDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=435&vpy=289&dur=41&hovh=288&hovw=175&tx=106&ty=130&sig=112679071190964286570&page=1&tbnh=179&tbnw=109&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:6,s:0,i:87


Szerelés  
 
FIGYELEM! A villamos rendszer csak feszültségmentes állapotban szerelendő!  
A fűtőkábel szerelése a Raychem szerelési utasításai szerint.  
 
A hőmérsékletérzékelő szerelése  
 
Helyének kiválasztása különös jelentőséggel bír a hatékony csatornafűtés szempontjából. Olyan 
helyet válasszunk az épület északi oldalán, ami általában nincs kitéve közvetlen napsugárzásnak. 
Sokszor a kiugró eresz alatti fal a legmegfelelőbb. A hőmérsékletérzékelő kábele ne helyezkedjen 
el közvetlenül erősáramú kábel mellett.  
 
A nedvességérzékelő szerelése  
 
Helyének kiválasztása különösen fontos az ereszfűtés hatékony működése szempontjából.  
• A nedvességérzékelőt és a fűtőkábelt, melyek ugyanazon vezérléshez tartoznak, ugyanazon 

tetőrészen szerelendők.  
• A nedvességérzékelőt a csatorna legalacsonyabb pontján a függőleges vízelvezető közelébe kell 

szerelni, ugyanis a víz/hó keverék azon a helyen tart a legtovább. Az egészen pontos 
helykijelölés függ az aktuális épület körülményeitől. Ha a gyakorlat azt mutatja, hogy a fűtés 
kikapcsol mielőtt még minden felület hómentes, a nedvességérzékelőt erre a hóval legtovább 
borított részre célszerű helyezni  

 
Működési ellenőrzés  
 
1. Kapcsoljuk be a rendszert (zöld LED világít)  
2. Állítsuk a ”legalacsonyabb hőmérséklet” potméterét TEST állásra. (A piros LED világít) A fűtés 

10 percre bekapcsol. Ha a LED nem kezd világítani, kapcsoljuk ki a rendszert és a 
csatlakozásokat és a kábelezést vizsgáljuk felül.  

 
Járulékos rendszer elemek  
 
• Hibaáram kapcsoló a fűtőkábelhez – 30 mA  
• Védőkapcsoló a fűtőkábel teljesítményvédelmére  
• 6 A-es biztosíték az elektronika részére  
• kábel a hőmérsékletérzékelőhöz: 2 x 1,5mm² (max.100m)  
• hosszabbító kábel a nedvességérzékelőhöz: 3 x 1,5mm² (max.100m)  
 

Beállítás a normál üzemeltetés számára  
 

Szabályzó Tartomány Ajánlott érték 

nedvességérzékenység” (jobb fölső) 1-től 10-ig 4-es, 5-ös 

bekapcsolási hőfok” (bal fölső) -3ºC-tól +4ºC-ig +3°C 

alacsony hőmérséklet küszöb” (bal alsó) -5ºC-tól -25ºC-ig -25°C 

után-fűtési idő” (jobb alsó) 0-tól 60 percig 30 perc 

 
A hideg időszak beállta előtt évenként egyszeri működési felülvizsgálat ajánlott. 
 



 

 
 

Csővezetékek 
fagyvédelme 

 



Raychem                        termosztátok csővezetékek fűtéséhez 
 
AT – TS – 13 
 

 

 Állítható hőmérséklet tartomány: -5°C - +15°C 
 Csőérzékelő vagy környezeti termosztát 
 Max. kapcsolási áram 16A, 250V AC 
 Működési hőmérséklet: -20°C - +50°C 
 Szerelés falra vagy tartó szegletre (SB 110) 
 Teljesítményfelvétel: ≤ 1,8 VA 
 Kapcsolótípus: SPST (alaphelyzetben nyitva) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

AT – TS – 14 
 

 
 Állítható hőmérséklet tartomány: 0°C - +120°C 
 Csőérzékelő vagy környezeti termosztát 
 Zsíros szennyvizet továbbító vezetékekhez 
 Max. kapcsolási áram 16A, 250V AC 
 Működési hőmérséklet: -20°C - +50°C 
 Szerelés falra vagy tartó szegletre (SB 111) 
 Teljesítményfelvétel: ≤ 1,8 VA 
 Kapcsolótípus: SPST (alaphelyzetben nyitva) 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

RAYSTAT – ECO – 10 
 

 Állítható hőmérséklet tartomány: 0°C - +30°C 
 Környezeti hőmérsékletet érzékel 
 PASC (arányos környezetérzékelés) az energiamegtakarításhos 
 Max. kapcsolási áram 25A, 250V AC 
 Teljesítményfelvétel: ≤ 14 VA 

 
______________________________________________________________________________ 

 
RAYSTAT – CONTROL - 10 

 
 Állítható hőmérséklet tartomány: 0°C - +150°C 
 Csőérzékelő termosztát 
 Max. kapcsolási áram 25A, 250V AC 
 Teljesítményfelvétel: ≤ 14 VA 
 Riasztórelé 

 

 

http://www.rdtraceheating.co.uk/documents/AT-TS-14(3).jpg


Raychem WinterGard önszabályozó fűtőkábel csővezeték fagymentesítéshez 
 
A WinterGard önszabályzó fűtőkábelek csővezetékek fagymentesítésére lettek kifejlesztve. 
Önszabályozó tulajdonságainak köszönhetően egyszerűen tervezhetőek és kivitelezhetőek, 
tetszőleges hosszra levághatóak, nem áll fenn a túlfűtés veszélye és átlapoláskor sem égnek át. A 
gyári tartozékrendszernek köszönhetően könnyedén és gyorsan csatlakoztathatóak az elektromos 
hálózathoz valamint a vezérlő egységhez. A WinterGard önszabályozó fűtőkábelek praktikus 
megoldásokat biztosítanak a csővezetékek kísérőfűtéséhez. Alkalmasak réz, rozsdamentes acél, 
műanyag és vegyes anyagú csővezetékekhez való rögzítéshez. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Műszaki adatok: 
 
Névleges teljesítmény: FS-A-2X 10 W/m (+5°C-nál) FS-B-2X 26 W/m (+5°C-nál)  
Névleges feszültség: 230 V AC  
Maximális behatási hőmérséklet: +65°C  
Minimális szerelési hőmérséklet: -15°C  
Tárolási hőmérséklet: -40°C és +45°C között, száraz helyen  
Méretek: 14,2 mm x 6,2 mm  
Max. fektetési hossz: 150 m / 16 A (FS-A-2X) 105 m / 16 A (FS-B-2X)  
Szükséges kismegszakítók: C karakterisztika  
Felépítés: két eres, önszabályzó fűtőszalag  
Nemzetközi tanúsítvány: CE, VDE  
_____________________________________________________________________________ 
 
Tervezési segédlet: 
 
Fagyvédelem -20°C környezeti hőmérsékletig 
 

 Csőátmérő 

Hőszigetelés 
vastagsága 

15 
½” 

22-28 
¾”-1” 

35-42 
5/4”-6/4” 

54 
2”” 

67 
2 ½” 

76 
3” 

108 
4” 

125 
5” 

150 
6” 

200 
8” 

10mm FS-A FS-B* FS-B* FS-B* FS-B* ** **    

15mm FS-A FS-A FS-B* FS-B* FS-B* FS-B* FS-B* ** **  

20mm FS-A FS-A FS-A FS-B* FS-B* FS-B* FS-B* FS-B* ** ** 

25mm FS-A FS-A FS-A FS-A FS-B* FS-B* FS-B* FS-B* FS-B* ** 

30mm FS-A FS-A FS-A FS-A FS-A FS-B* FS-B* FS-B* FS-B* FS-B* 

40mm FS-A FS-A FS-A FS-A FS-A FS-A FS-B* FS-B* FS-B* FS-B* 

50mm FS-A FS-A FS-A FS-A FS-A FS-A FS-A FS-B* FS-B* FS-B* 

______________________________________________________________________________ 
 
Szerelési útmutató: 
 
A WinterGard önszabályzó fűtőkábelek telepítését mindig a szerelési utasításoknak megfelelően 
kell végezni! Ügyelni kell arra, hogy a kábelt feltekert állapotában ne helyezzük feszültség alá. Az 
önszabályzó fűtőkábel áramvezetőit a végelzárások kialakításakor ne kössük össze, mert akkor 
rövidzárlatot idézünk elő. Kivitelezés előtt vizsgáljuk át a kábelt, hogy a szállítás során 
esetlegesen keletkező sérüléseket idejében észleljük. Győződjünk meg arról, hogy a fűteni kívánt 
technológián minden nyomáspróbára sor került-e, a csővezeték végleges festékbevonattal el van–
e látva (festésnek vagy bevonatnak érintésre száraznak kell lennie), valamint a cső felületén 



található durva éleket, érdes felületeket, éles széleket stb. (megsérthetik a kábelt), simítsuk el 
vagy ragasszuk le. A fűtőkábeleket mindig a 
csővezetékek alsó körívére, ~45°-os szögben kell 
rögzíteni. A csővezetékek fagymentesítésére, a 
hőszigetelés vastagságok függvényében, többnyire 
elegendő egy, a csővezetékkel párhuzamosan 
fektetett fűtőkábel beépítése. Nagyobb átmérőjű 
csövek esetén is elegendő lehet két párhuzamosan 
fektetett FS-A-2X fűtőkábel, vagy egy szál nagyobb 
teljesítményű FS-B-2X önszabályozó fűtőkábel 
beépítése. Csőhajlításoknál mindig a külső köríven 
vezessük a fűtőkábelt. Fém csövekre 
kábelkötegelővel vagy üvegszálas rögzítő szalaggal 
(0,3 – 0,5 méterenként), műanyag csövekre minden 
esetben öntapadó alumínium fóliával (csővezetékkel 
párhuzamosan) rögzítsük a fűtőkábeleket. (Fém 
rögzítő bilincsek használata nem megengedett!) Az 
ATE-180 használata javítja a hőátvitelt és növeli az 
önszabályozó fűtőkábelek teljesítményét (~10%), 
mellyel arányosan a maximális fektetési hossza 

csökken. Csőfelfüggesztéseknél a fűtőkábelt mindig a rögzítő gyűrűn kívül vezessük. Azoknál a 
falátvezetéseknél, ahol a fűtőkábelre nem kerül hőszigetelés, a fal előtt és után is megnövelt 
fűtőteljesítmény (hurok) szükséges. A technológiai szerelvényeknél (pl. szelepek, karimák, stb.) a 
bonthatóság miatt mindig fűtőkábel hurkot kell kialakítani, amit rá kell tekerni a szerelvényre. 
Előírás szerint 30mA-es áramvédő kapcsoló beépítése szükséges az elosztó szekrénybe (500 
méterig összesített fűtőkörönként). A termosztátok érzékelőit mindig a csővezetékre, a 
fűtőszalaggal átellenes oldalára rögzítsük. A hőszigetelésen kívülre, előírás szerint 5 méterenként 
figyelmeztető címkéket („Elektromosan fűtött”) kell elhelyezni.  
______________________________________________________________________________ 
 
Kapcsolódó termékek: 
 
AT-TS-13 termosztát kivezetett érzékelővel  
RayClic-CE-02 csatlakozó és 1 db végelzáró  
RayClic-PS-02 csatlakozó-elágazó és 2 db végelzáró  
RayClic-PT-02 csatlakozó-T elágazó és 3 db végelzáró  
RayClic-T-02 T elágazó és 1 db végelzáró  
RayClic-X-02 X elágazó és 2 db végelzáró  
RayClic-S-02 fűtőszalag összekötő  
RayClic-E-02 végelzáró  
GT-66 üvegszálas rögzítő szalag (20 m)  
ATE-180 alumínium fólia (55 m)  
ETL-H figyelmeztető címke (”Elektromosan fűtött”)  
______________________________________________________________________________ 
 
Rendszerellenőrzés: 
 
A szigetelés ellenállást a telepítés után és a hőszigetelés burkolása után is meg kell mérni 
az L/N (együtt) és a PE között és be kell vezetni a mérési jegyzőkönyvbe! Minden 
munkafolyamat előtt és után ajánlott a fűtőkábel vizuális és műszeres átvizsgálása az 
esetleges mechanikai sérülések észlelése és kijavítása érdekében. 



Raychem FroStop önszabályozó fűtőfűtőkábel csővezeték fagymentesítéshez 
 
A FroStop önszabályzó fűtőkábelek csővezetékek fagymentesítésére 
lettek kifejlesztve. Önszabályozó tulajdonságainak köszönhetően 
egyszerűen tervezhető és kivitelezhető, tetszőleges hosszra levágható, 
nincs túlfűtés és átlapoláskor sem ég át. A gyári tartozékrendszernek 
köszönhetően könnyedén és gyorsan csatlakoztatható az elektromos 
hálózathoz valamint a vezérlő egységhez.  
A FroStop önszabályozó fűtőszalagok praktikus megoldásokat 
biztosítanak a csővezetékek kísérőfűtéséhez. Alkalmasak réz, 
rozsdamentes acél, műanyag és vegyes anyagú csővezetékekhez 
egyaránt. Kétféle változatban kapható: FroStop Green és FroStop Black. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Műszaki adatok: 

 

Névleges teljesítmény: FroStop-Green 10 W/m (+5°C-nál)  
                                     FroStop-Black 18 W/m (+5°C-nál)  
Névleges feszültség: 230 V AC  
Maximális behatási hőmérséklet: +65°C  
Minimális szerelési hőmérséklet: -15°C  
Tárolási hőmérséklet: -40°C és +45°C között, száraz helyen  
Méretek: 10,8 mm x 5,5 mm  

Max. fektetési hossz: 100 m / 16 A (FroStop-Green)  
                                    80 m / 16 A (FroStop-Black)  
Szükséges kismegszakítók: C karakterisztika  
Felépítés: két eres, önszabályzó fűtőszalag  
Nemzetközi tanúsítvány: CE, VDE 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Tervezési segédlet: 
 

 Csőátmérő 

Hőszigetelés 
vastagsága 

15 
1/2” 

22 
3/4” 

28 
1” 

35 
5/4” 

42 
11/2” 

54 
2” 

67 
21/2” 

76 
3” 

108 
4” 

125 
5” 

10mm Green Black Black Black Black ** **    

15mm Green Green Green Black Black Black Black ** **  

20mm Green Green Green Green Green Black Black Black ** ** 

25mm Green Green Green Green Green Green Black Black Black * 

30mm Green Green Green Green Green Green Green Black Black Black 

40mm Green Green Green Green Green Green Green Green Black Black 

50mm Green Green Green Green Green Green Green Green Green Black 

** Nagyobb teljesítményű önszabályozó fűtőkábel szükséges ( pl. WinterGard FS-B-2X 26 W/m +5°C-nál) 

 

 
Szerelési útmutató: 
 
A FroStop önszabályozó fűtőkábelek telepítését mindig a szerelési utasításoknak megfelelően kell 
elvégezni! Ügyelni kell arra, hogy ne helyezzük feszültség alá a kábelt, amíg az fel van tekerve 
(tekercsben vagy dobon). Az önszabályozó fűtőkábel áramvezetőit a végelzárások kialakításakor ne 
kössük össze, mert akkor rövidzárlatot idézünk elő. Kivitelezés előtt vizsgáljuk át a kábelt, hogy a szállítás 
során esetlegesen keletkező sérüléseket idejében észleljük. Győződjünk meg arról, hogy a fűteni kívánt 
technológián minden nyomáspróbára sor került, a csővezeték végleges festék bevonattal van ellátva 
(festésnek vagy bevonatnak érintésre száraznak kell lennie), valamint a cső felületén található durva 
éleket, érdes felületeket, éles széleket stb. (megsérthetik a kábelt), simítsuk el vagy ragasszuk le. 



A fűtőszalagokat mindig a csővezetékek alsó körívére, ~45°-os szögben kell rögzíteni. A csővezetékek 
fagymentesítésére, a hőszigetelés vastagságok függvényében, többnyire elegendő egy, a csővezetékkel 
párhuzamosan fektetett fűtőszál beépítése. Nagyobb átmérőjű csövek esetén is elegendő lehet két 
párhuzamosan fektetett FroStop-Green 
fűtőkábel, vagy egy szál nagyobb teljesítményű 
(pl. FroStop-Black , FS-B-2X) önszabályozó 
fűtőszál beépítése. Csőhajlításoknál mindig a 
külső köríven vezessük a fűtőszalagot. Fém 
csövekre kábelkötegelővel vagy üvegszálas 
rögzítő szalaggal (0,3 – 0,5 méterenként), 
műanyag csövekre minden esetben öntapadó 
alumínium fóliával (csővezetékkel 
párhuzamosan) rögzítsük a fűtőkábeleket. (Fém 
rögzítő bilincsek használata nem megengedett!). 
Az ATE-180 használata javítja a hő átvitelt és 
növeli az önszabályzó fűtőszalagok 
teljesítményét (~10%), mellyel arányosan a 
maximális fektetési hossza csökken. 
Csőfelfüggesztéseknél a fűtőszálat mindig a 
rögzítő gyűrűn kívül vezessük. Azoknál a 
falátvezetéseknél, ahol a fűtőszálra nem kerül 
hőszigetelés, a fal előtt és után is megnövelt 
fűtőteljesítményt (fűtőszalag hurok) szükséges. 
A technológiai szerelvényeknél (pl. szelepek, 
karimák, stb.) a bonthatóság miatt mindig 
fűtőkábel hurkot kell kialakítani, amit rá kell 
tekerni a szerelvényre. Előírás szerint 30mA-es 
áramvédő kapcsoló beépítése szükséges az 
elosztó szekrénybe (500 méterig összesített 
fűtőkörönként). A termosztátok érzékelőit mindig 
a csővezetékre, a fűtőszalaggal átellenes oldalára rögzítsük. A hőszigetelésen kívülre, előírás szerint 5 
méterenként figyelmeztető címkéket („Elektromosan fűtött”) kell elhelyezni. 

 
Kapcsolódó termékek: 
 

AT-TS-13 termosztát kivezetett érzékelővel  
JB16-02 kötődoboz  
JB-SB-08 csőre szerelhető tartókonzol kötődobozhoz  
CE20-01 csatlakozó és végelzáró (dobozos kötéshez)  
CCE-03-CR összekötő (tápkábel-fűtőszalag) és 
végelzáró  
GT-66 üvegszálas rögzítő szalag (20 m)  
ATE-180 alumínium fólia (55 m)  
ETL-H figyelmeztető címke (”Elektromosan fűtött”) 
 

 
 
 
 
 

 

Rendszerellenőrzés: 
 
A kábel- és a szigetelés ellenállást a telepítés és a burkolás után is meg kell mérni 
és be kell vezetni a mérési jegyzőkönyvbe! Minden munkafolyamat után ajánlott a 
fűtőkábelek vizuális átvizsgálása az esetleges mechanikai sérülések burkolás előtti 
észlelése és kijavítása érdekében.  
 

JB16-02 



Raychem         R-ETL önszabályozó fűtőkábel csővezeték fagymentesítéshez 
 
Az R-ETL önszabályozó fűtőkábel csővezetékek 
fagymentesítésére lett kifejlesztve. Önszabályozó 
tulajdonságainak köszönhetően egyszerűen tervezhető és 
kivitelezhető, tetszőleges hosszra vágható, túlhevülés veszélye 
nem áll fenn, átlapoláskor sem ég át. A gyári 
tartozékrendszernek köszönhetően könnyedén és gyorsan 
csatlakoztatható az elektromos hálózathoz valamint a vezérlő 
egységhez. Az R-ETL önszabályozó fűtőkábel praktikus 

megoldást biztosít a csővezetékek kísérőfűtéséhez. Alkalmas réz, rozsdamentes acél, műanyag 
és vegyes anyagú csővezetékekhez egyaránt. Szerelhető a cső külső felületére és a cső 
belsejébe egyaránt. 
______________________________________________________________________________ 
Műszaki adatok: 
 
Névleges teljesítmény:   10 W/m (+5°C-nál fémcsőn) , 20 W/m (+5°C-nál vízben)  
Névleges feszültség:   230 V AC  
Maximális behatási hőmérséklet:   +65°C  
Minimális szerelési hőmérséklet:   -15°C  
Tárolási hőmérséklet:   -40°C és +45°C között, száraz helyen  
Méretek:   5,8 mm x 8,5 mm  
Max. fektetési hossz:   100 m / 10 A (csővezetékre fektetve) , 60 m / 10 A (vízben)  
Szükséges kismegszakítók:   C karakterisztika  
Felépítés:   két eres, önszabályzó fűtőszalag  
Nemzetközi tanúsítvány:   CE, VDE 

Tervezési segédlet: 
 
Fagyvédelem -20°C környezeti hőmérsékletig 

 Csőátmérő 

Hőszigetelés 
vastagsága 

15 
½” 

22 
¾” 

28 
1” 

35 
5/4” 

42 
11/82 

54 
2” 

67 
2 ½” 

76 
3” 

108 
4” 

125 
5” 

10mm R-ETL * * * * ** **    

15mm R-ETL R-ETL R-ETL * * * * ** **  

20mm R-ETL R-ETL R-ETL R-ETL R-ETL * * * ** ** 

25mm R-ETL R-ETL R-ETL R-ETL R-ETL R-ETL * * * ** 

30mm R-ETL R-ETL R-ETL R-ETL R-ETL R-ETL R-ETL * * * 

40mm R-ETL R-ETL R-ETL R-ETL R-ETL R-ETL R-ETL R-ETL * * 

50mm R-ETL R-ETL R-ETL R-ETL R-ETL R-ETL R-ETL R-ETL R-ETL * 

*    Nagyobb teljesítményű önszabályzó fűtőszalag szükséges (pl. FroStop-Black 18 W/m +5°C-nál) 
**   Nagyobb teljesítményű önszabályzó fűtőszalag szükséges (pl. WinterGard FS-B-2X 26 W/m +5°C-nál) 

Szerelési útmutató: 
 
Az R-ETL önszabályzó fűtőkábelek telepítését mindig a szerelési utasításoknak megfelelően kell 
elvégezni! Ügyelni kell arra, hogy a kábelt feltekert állapotban ne helyezzük feszültség alá. Az 
önszabályzó fűtőkábel áramvezetőit a végelzárások kialakításakor ne kössük össze, mert akkor 
rövidzárlatot idézünk elő. Kivitelezés előtt vizsgáljuk át a kábelt, hogy a szállítás során 
esetlegesen keletkező sérüléseket idejében észleljük. Győződjünk meg arról, hogy a fűteni kívánt 
technológián minden nyomáspróbára sor került, a csővezeték végleges festék bevonattal van 
ellátva (festésnek vagy bevonatnak érintésre száraznak kell lennie), valamint a cső felületén 
található durva éleket, érdes felületeket, éles széleket stb. simítsuk el vagy ragasszuk le. A 
fűtőkábelt mindig a csővezetékek alsó körívére 45°-os szögben kell rögzíteni. A csővezetékek 



fagymentesítésére a hőszigetelés vastagságok függvényében többnyire elegendő egy, a 
csővezetékkel párhuzamosan fektetett fűtőkábel beépítése.  
Nagyobb átmérőjű csövek esetén megfelelő megoldás lehet két párhuzamosan fektetett R-ETL 
fűtőkábel, vagy egy szál nagyobb teljesítményű (pl. FroStop Black , FS-B-2X) önszabályozó 
fűtőkábel beépítése. Csőhajlításoknál mindig a külső 
köríven vezessük a fűtőkábelt. Fém csövekre 
kábelkötegelővel vagy üvegszálas rögzítő szalaggal (0,3 
– 0,5 méterenként), műanyag csövekre öntapadó 
alumínium fóliával (csővezetékkel párhuzamosan) 
rögzítsük a fűtőkábeleket. (Fém rögzítő bilincsek 
használata nem megengedett!) Az ATE-180 használata 
javítja a hő átvitelt és növeli az önszabályzó fűtőkábel 
teljesítményét (~10%). Csőfelfüggesztéseknél a 
fűtőkábelt mindig a rögzítő gyűrűn kívül vezessük. 
Azoknál a falátvezetéseknél, ahol a fűtőkábelre nem 
kerül hőszigetelés, a fal előtt és után is megnövelt 
fűtőteljesítmény (fűtőszalag hurok) szükséges.  
Szerelvényeknél (pl. szelepek, karimák, stb.) a 
bonthatóság miatt mindig fűtőkábel hurkot kell kialakítani, 
amit rá kell tekerni a szerelvényre. Előírás szerint 30mA-
es áramvédő kapcsoló beépítése szükséges az elosztó 
szekrénybe (500 méterig összesített fűtőkörönként). A 
termosztátok érzékelőit mindig a csővezetékre, a 
fűtőkábellel átellenes oldalra rögzítsük. A hőszigetelésen 
kívülre előírás szerint 5 méterenként figyelmeztető 
címkéket („Elektromosan fűtött”) kell elhelyezni. 
______________________________________________________________________________ 
Kapcsolódó termékek: 
 

AT-TS-13  termosztát kivezetett érzékelővel  
JB16-02  kötődoboz  
JB-SB-08  csőre szerelhető tartókonzol kötődobozhoz  
CE20-03  csatlakozó és végelzáró (dobozos kötéshez)  
U-ACC-PP-07-JLP  összekötő (tápkábel-fűtőszalag) és 
végelzáró  
GT-66  üvegszálas rögzítő szalag ,  
ATE-180  alumínium fólia  

                                         ETL-H figyelmeztető címke (”Elektromosan fűtött”)  
Amennyiben a fűtőszálat a csővezeték belsejébe kívánják bevezetni, a szükséges 
rendszerelemek kiválasztásához vegyék fel a kapcsolatot a Raychem termékek 
forgalmazójával! 
 
FrostGuard – az egyszerűség és gyorsaság jegyében 
 
A Raychem FrostGuard R-ETL kábelből kialakított fűtőkábel csomag, mely csőbe vagy csőre 
rögzítve védi meg a csővezetéket a fagyástól. A csatlakozóval ellátott megoldás nem igényel 
speciális műszaki tudást, egyszerűen rögzíthető és azonnal csatlakoztatható a konnektorba. 10 
különböző méretben kapható (2m-től 25m-ig). 
______________________________________________________________________________ 
Rendszerellenőrzés: 
 

A szigetelés ellenállást a telepítés után és a hőszigetelés burkolása után is meg kell mérni 
az L/N (együtt) és a PE között és be kell vezetni a mérési jegyzőkönyvbe! Minden 
munkafolyamat előtt és után ajánlott a fűtőkábel vizuális és műszeres átvizsgálása az 
esetleges mechanikai sérülések észlelése és kijavítása érdekében.  



 

                Zsugorcsövek, véglezárók, csatlakozók 
 

SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK  

Présszerszám  
Kombinált fogó  
Kúpos csőrű fogó  
Oldalcsípő fogó  
Kábelvágó kés  
Csavarhúzó  
 

FŰTŐKÁBEL FELÉPÍTÉSE  

1 Külső köpeny  
2 Szövedék  
3 Elektromos szigetelés  
4 Fűtőelem  
5 Áramvezetők  

 

ÖSSZEKÖTÉS SZERELÉSE 

 
 
 
 
1. Vágjuk be a külső köpenyt (1). Ne sértsük meg a szövedéket (2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hajlítsuk be a fűtőkábelt és vágjuk be teljesen (1). Ne sértsük meg a 
szövedéket (2).  
 
 
 
 
 
3. Vágjuk be a külső köpenyt (1). Ne sértsük meg a szövedéket (2). 
Ismételjük meg a fűtőkábel másik oldalán is.  

 
 
 
 
 
4. Szorítsuk meg és hajtogassuk lefele a külső  
köpenyt (1), folyamatosan haladva a fűtőkábel  
vége felé. Ne sértsük meg a szövedéket (2).  
Ismételjük meg a fűtőkábel másik oldalán is.  

 
 
 
 
5. Húzzuk le a fellazított külső köpenyt (1) a  
fűtőkábelről. Távolítsuk el a maradékot (1).  
Ne sértsük meg a szövedéket (2).  
Ismételjük meg a fűtőkábel másik oldalán is.  

 
 
 
 
 
6. Bontsuk fel a szövedéket (2) és sodorjuk össze. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
7..Hasítsuk fel az elektromos szigetelést (3).  
Ne sértsük meg az áramvezetőket (5).  
 
 
 
 
 
 
 
8. Távolítsuk el az elektromos szigetelést (3).  
 
 
 
 
 
 
 
9. Vágjuk be a fűtőelemet (4). Ne sértsük meg  
az áramvezetőket (5).  

 
 
 
 
 
10. Húzzuk ki az áramvezetőt (5) oldalirányba a  
fűtőelemből (4).  
 
 
 
 
 
 
 
11 Vágjuk be a fűtőelemet (4). Ne sértsük meg az  
áramvezetőket (5).  
 
 
 
 
 
 
12. Húzzuk le a fűtőelemet (4) az áramvezetőről (5).  
Távolítsuk el a maradék fűtőelemet (4) az  
áramvezetőkről (5).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
13. Helyezzük a zsugorcsöveket (D) az  
áramvezetőkre (5). Helyezzük a zöld/sárga  
zsugorcsövet (C) a szövedékre (2).  
Zsugorítsuk rá hőlégfúfóval.  
 
 
 
 
14. Helyezzük a zsugorcsövet (E) félig a szigetelésre (3)  
és félig az áramvezetőkre (5).  
Zsugorítsuk rá hőlégfúvóval. Rögtön utána végezzük  
el a következő lépést.  
 
 
 
 
 
15. Szorítsuk meg az 1 és 2 pozíciókban 5másodpercig,  
míg a ragasztó kitüremkedik a széleken. Ha nem,  
ismételjük meg a melegítést majd a szorítást 
 
 
 

 
 
16. Csípjük le az áramvezetők (5) és a szövedék (2)  
végeit, hogy 10 mm maradjon szabadon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Helyezzük a zsugorcsövet (F) a fűtőkábelre.  
 
 
 
 
 
 
 
18. Készítsük elő a hidegkábelt 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
19. Helyezzük az (A) présösszekötőket a hidegkábel  
fázis és nulla vezetékeire és a (B) présösszekötőt a  
zöld/sárga vezetékre.  
Préseljük meg mindegyiket tökéletesen.  
 
 
 
 
20. Helyezzük a zsugorcsöveket (G) a fázis és nulla  
vezetékekre.  
 
 
 
 
 
 
 
21. Helyezzük a fűtőkábel áramvezetőit (5) a  
présösszekötőkbe (A).  
Préseljük meg mindegyiket tökéletesen 
 
 
 
 
 
22. Húzzuk rá a zsugorcsöveket (G) a présösszekötőkre  
és igazítsuk középre.  
Zsugorítsuk rá hőlégfúfóval.  
 
 
 
 
 
 
23. Távolítsuk el a papírt a mastixról (H).  
Hajtsuk félbe hosszanti irányban.  
 
 
 
 
 
 
 
24. Tekerjük körbe a mastixot (H) a zsugorcsövön (E) a  
szövedék(2) mellett 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
25. Távolítsuk el a papírt a mastixról (H).  
Hajtsuk félbe hosszanti irányban.  
 
 
 
 
 
 
 
26. Helyezzük a félbehajtott mastix (H) végét a hidegkábel  
fázis és nulla vezetéke közé.  
Nyomjuk rá a vezetékeket a mastixra (H).  
 
 
 
 
 
 
27. Tekerjük a mastixot (H) szorosan a vezetékek körül.  
Tekerjük a mastix maradékát körbe a zöld/sárga  
vezetéken 
 
 
 
 
 
28. Helyezzük a szövedéket (2) a présösszekötőbe (B).  
Préseljük meg tökéletesen.  
 
 
 
 
 
 
29. Távolítsuk el a papírt a mastixról (H).  
Tekerjük körbe a mastixot (H) a fűtőkábelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
30. Távolítsuk el a papírt a mastixról (H).  
Tekerjük körbe a mastixot (H) a hidegkábelen 
 
 
 
 
31. Húzzuk rá a zsugorcsövet (F) az összekötésre  
középre igazítva. A zsugorcső teljes hosszában be  
van vonva belülről egy piros hőre olvadó anyaggal.  
Ezt igazítsuk a zsugorcső közepébe.  
Kezdjük el hőlégfúvóval zsugorítani, középről  
kiindulva mindkét vége felé felváltva, míg a ragasztó  
kitüremkedik a széleken. 



 

                  Zsugorcsövek, véglezárók, csatlakozók 
 

 
 

Zsugorcsövek 
CCE-03-
CR 

 

  
 

db Csatlakozó és végelzáró 
zsugorcsöves készlet     BTV-CR, 
HWAT, FS-A-2X, FS-B-2X, FroStop 
kábelekhez 

C25-100  

  
 

db C25-100 
Csatlakozó készlet (M25) a  3BTV2-CT, 
8BTV2-CT önszabályozó kábelokhoz  

CCE-04-
CT 

 

  
 

db Csatlakozó és végelzáró 
zsugorcsöves készlet     BTV-CT, FS-
C-2X kábelekhez 

CE-20-
01 

 

  
 

db Csatlakozó készlet tömítő gyűrűvel                              
FS-C-2X kábelekhez 

S-06-
EUR 

 

  
 

db Csatlakozó és végelzáró 
zsugorcsöves készlet 

VIA-CE1  

  
 

db  
Vízálló csatlakozó és végelzáró 
zsugorcsöves készlet                                                                                 
EM2 - XR kábelekhez 

CE32-02  

  
 

db  
Csatlakozó és végelzáró 
zsugorcsöves készlet  speciális 
megoldásokhoz                                                   
( pl.: hideg kábel nélküli csatlakozás - 
ViaGard ) 

VIA-S2 
 

db Csatlakozó és végelzáró                                                
EM2-XR. 

EMK-XS 
 

db Vízálló kötés                                                                           
EM2-XR kábelekhez 

CE20-03  

  
 

db Csatlakozó és végelzáró 
zsugorcsöves készlet   tömítő 
gyűrűvel                                                                      
ETL-10 kábelekhez 

U-ACC-
PP-07-
JLP 

 

db Csatlakozó készlet                                                      
T2Red/ETL kábelekhez 

U-RD-
ACC-CE 

 

db Csatlakozó és végelzáró 
zsugorcsöves készlet   T2Red/ETL  
kábelekhez 

U-RD-
ACC-SP 

 

db Összekötő készlet                                                                 
T2Red  kábelhez. 



CE20-01  

  
 

db Csatlakozó és végelzáró 
zsugorcsöves készlet   tömítő 
gyűrűvel                                                                 
FS-C-CT, FrostStop kábelekhez 

C25-21 
 

db Csatlakozó és végelzáró 
zsugorcsöves készlet   tömítő 
gyűrűvel                                                                                 
BTV2-CT kábelhez 

CE25-01 
 

db Csatlakozó és végelzáró 
zsugorcsöves készlet   tömítő 
gyűrűvel                                                                         
HWAT-L, HWAT-M, HWAT-R, FS-A-2X, 
FS-B-2X, FS-C-2X, GM-2X, FroStop 
Black/Green kábelekhez  

E-06  

  
 

db E-06 
Zsugorcsöves végelzáró                                           

 

RayClic gyorscsatlakozók 
RayClic-
CE-02 

 

  
 

db Csatlakozó készlet 1db fűtőkábelhez                        
Hideg kábel hossza - 1,5m ( 3x2,5mm2 
) 

RayClic-
T-02 

 

db Csatlakozó készlet  3 db fűtőkábelhez 

RayClic-
PT-02 

 

db Csatlakozó készlet  3 db fűtőkábelhez                                
Hideg kábel hossza: 1,5m ( 3x2,5mm2 ) 

RayClic-
S-02 

 

db Összekötő elem 2 db fűtőkábelhez 

RayClic-
PS-02 

 

db Összekötő készlet 2 db fűtőkábelhez                       
Hideg kábel hossza: 1,5m ( 3x2,5mm2 ) 

RayClic-
X-02 

 

db Összekötő elem 4 db fűtőkábelhez 

RayClic-
E-02 

 

db RayClic-E-02 
Géllel töltöt végződés. 

RayClic-
SB-02 

 

db RayClic felfogató konzol 

RayClic-
LE-02 

  db RayClic-LE-02 
Végződés fény kijelzővel. 

 



 

                Rögzítők, dobozok és egyéb tartozékok 
  

 

Rögzítők: 
 
GM-RAKE  

  
 

db GM-RAKE 
Rögzítő konzol 

ICESTOP-
GMK-RC 

 

db ICESTOP-GMK-RC 
Tetőre szerelhető rögzítő bilincs, 50 db 

KBL-09  

  
 

cs Szorító szalag betonvashoz                                             
100 db 

KBL-10  

  
 

cs Szorító szalag fűtőkábel felfogatásához                     
100 db, Hossza: 370mm 

TAPES-GT66-
GLASS-
ELEC-ADH 

 

db Üvegszálas öntapadó hőálló szalag                           
Hossza: 20m, max. hő: 130°C. 

ATE-180 
 

db Öntapadó alumínium szalag műanyag 
csövekhez.                 Hossza: 55 m, max.hő : 
150oC 

VIA-SPACER-
10M 

 

  
 

cs Rögzítő elem  

VIA-SPACER-
25M 

 

cs Rögzítő elem  

U-ACC-PP-
01-GLUE 
STICK 10 

 

  
 

cs Ragasztó rudacskák 10dr                                                     
Fűtőkábelek egyszerű rögzítéséhez 

U-ACC-PP-
01-GLUE 
STICK 25 

 

cs Ragasztó rudacskák 72dr                                                     
Fűtőkábelek egyszerű rögzítéséhez 

U-ACC-PP-
21-CLIPS 

 

  
 

cs Rögzítő elem 

 

Dobozok, rögzítők: 
 
JB16-02  

  
 

db JB16-02 
Hőálló csatlakozó doboz  (M20/Pg16), a FroStop 
Black/Green és  FS-C-2X , ETL kábelekhez  



 

 

Egyéb tartozékok: 
 

JB-SB-08 
 

db JB-SB-08 
Csatlakozó doboz tartó  (JB16-02 )  

VIA-JB2  

  
 

db Hőálló csatlakozó doboz csatlakozókkal                                              
FroStop Black/Green, FS-C-2X és ETL 
kábelekhez  

SB-100  

  
 

db Rögzítő konzol rozsdamentes acélból                            
AT-TS-13, At-TS-14, RAYSTAT-CONTROL10 
termosztátokhoz  és  csatlakozó szekrényhez 
(JB16-02) 

SB-101 
 

db Rögzítő konzol rozsdamentes acélból                          
AT-TS-13, At-TS-14 termosztátokhoz  és  
csatlakozó szekrényhez (JB16-02) 

SB-110 
 

db Rögzítő konzol rozsdamentes acélból                          
AT-TS-13, At-TS-14 termosztátokhoz  és  
csatlakozó szekrényhez (JB16-02) 

SB-111 
 

db Rögzítő konzol rozsdamentes acélból                          
AT-TS-13, At-TS-14 termosztátokhoz  és  
csatlakozó szekrényhez (JB16-02) 

Hard-T-25MM  

  
 

db T - leágazás  - 25mm. 

Hard-T-32MM 
 

db T - leágazás  - 32mm. 

GL-T2-01 
 

db Vízhatlan tömítés                                                              
HARD-T-25mm/32mm 

GL-T2-Y-
25MM 

 

db Y - leágazás - 25mm 

GL-T2-Y-
32MM 

 

db Y - leágazás - 32mm 

VIA-L1  
 

m Csatlakozó hőálló kábel 

ETL-H 

 
 

db Figyelemfelkeltő címke 
"ELEKTROMOSAN FŰTÖTT"   

IEK-20-M 
 

db IEK-20-M 
Hőszigetelésen átvezető készlet 

GM-SEAL  

  
 

db GM-SEAL 
Ragasztó, 300 ml 



 

 
VIA-CTL-01  

  
 

db Fogó 

U-RD-B-
CAR 

 

  
 

db Szerelő kocsi 

 

U-ACC-MM-
10 

 
 

db Galvanizált fémháló 10m 

U-ACC-MM-
25 

 

db Galvanizált fémháló 25m 

R-IS-3M2-10  

  
 

cs RAYCHEM ISOLECTA                                                     
nagy szilárdságú szigetelő lap,                        
csomagolás: 4dr, összterület 2.85m2.  

R-IS-
NETBAND-
25M 

 

db ISOLECTA Netband                                                         
Öntapadó rácsos szalag Raychem Isolecta lapok 
rögzítésére,mérete: 25m x 12,5cm 

R-IS-
WASHER 
/100 

 

cs ISOLECTA Washer 
Galvanizált alátét  Raychem Isolecta fa aljazathoz 
való rögzítéséhez. Csomagolás: 100 db. 

R-IS-FIXING 
 

cs ISOLECTA Fixing Pin 
Galvanizált rögzítő ék ( tipli ) Raychem Isolecta  
betonhoz való rögzítéséhez. Csomagolás: 100 db. 

R-IS-
SPACER-400 
/20 

 

cs ISOLECTA Spacer 400/20                                           
Rögzítő szalag Raychem Isolectahoz . Mérete: 
400mm.  Csomagolás: 20 db 

R-IS-
SPACER-400 
/100 

 

  
 

cs ISOLECTA Spacer 400/100 
Rögzítő szalag  Raychem Isolectahoz . Mérete: 
400mm . Csomagolás: 100 dr 

R-RF-ADH-S  

  
 

db T2Reflecta S 
Speciális összetételű ragasztó T2Reflectához, 
9kg Felület: 6-9m2 

R-RF-ADH-A-
FIX 

 

db T2Reflecta A-FIX 
Speciális összetételű ragasztó T2Reflectához, 
15kg Felület: 6m2 

R-RF-ADH-P-
FIX-1 

 

db T2Reflecta P-FIX 1kg 
Alapozó T2Reflecta lap aluminium felületére 
csempe vagy kő ragasztása előtt.                               
Csomagolás: 1kg, felület: cca 6m2 

R-RF-ADH-P-
FIX 

 

db T2Reflecta P-FIX 5kg 
Alapozó T2Reflecta lap aluminium felületére 
csempe vagy kő ragasztása előtt.                               
Csomagolás: 5kg, felület: cca 33m2 


