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System EM-MI
System grzewczy dla podjazdów i ramp o 
nawierzchni asfaltowej
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Oznaczenie 
zestawu

∅ Przewód 
grzejny (mm)

Rezystancja (± 10%)
przy 20°C (Ω)

AC 230 V Wy∆åcznik nadmiarowy
(charakterystyka C)

EM-MI-PACK-26M 4,8 41,6 10 A

EM-MI-PACK-36M 4,9 28,8 10 A 

EM-MI-PACK-48M 5,5 21,6 13 A 

EM-MI-PACK-60M 6,0 18,9 16 A

EM-MI-PACK-70M 5,9 15,4 20 A 

EM-MI-PACK-88M 6,3 12,3 25 A
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Ogrzewanie podjazdu asfaltowego
1  Przewód grzejny EM-MI
2  Przewód przy∆åczeniowy
3  Listwa dystansowa
4  Czujnik temperatury i wilgotno∂ci 

uk∆adu sterujåcego
5  Puszka przy∆åczeniowa VIA-JB1
6  Rurka ochronna przewodu 

przy∆åczeniowego
7  Czujnika przewodu
8  Panel sterowania z wy∆åcznikiem 

ró†nicowo-prådowym (30mA), 
wy∆åcznikiem nadmiarowym 
(charakterystyka C) i stycznikiem

9  Sterownik VIA-DU-20
10  Przewody zasilajåce
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Ogrzewanie odwodnienia liniowego
11  Puszka przy∆åczeniowa JB16-02
12  Zestaw przy∆åczeniowy C16-29
13  Przewód grzejny 8BTV2-CT
14  Zestaw zakoµczeniowy E-06
15  Przewód zasilajåcy
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ciechu
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Uwaga!
W celu zapewnienia bezawaryjnego 
funkcjonowania systemu grzewczego 
nale†y postæpowaç dok∆adnie wed∆ug 
wskazówek udzielonych w instrukcji 
monta†u i uruchomienia. Dodatkowo, 
monta† systemu musi przebiegaç zgodnie 
z obowiåzujåcymi na danym terenie 
wytycznymi w zakresie elektrycznych 
systemów grzewczych.

Wskazówka
Przewody grzejne EM-MI sytemu EM-MI 
så czæ∂ciå instalacji elektrycznej, która 
musi byç poprawnie zaprojektowana 
i zamontowana. W celu zapewnienia 
w∆a∂ciwej pracy systemu oraz aby uniknåç 
ryzyka pora†enia prådem lub spow-
odowania po†aru nale†y przestrzegaç 
wszystkich wskazówek dotyczåcych pro-
jektowania, monta†u, testowania i obs∆ugi 
systemu.

Zawarto∂ç instrukcji
Niniejsza instrukcja dotyczy sposobu 
u∆o†enia zestawów grzejnych EM-MI 
pod nawierzchniå asfaltowå w celu 

zapewnienia maksymalnej †ywotno∂ci 
instalacji. 
Tyco Thermal Controls posiada w swojej 
ofercie równie† odpowiednie produkty do 
stosowania w nawierzchniach betonowych 
lub przeznaczone do innych aplikacji.

Rozstaw przewodów

Moc 
znamionowa

Odstæp miædzy 
przewodami

G∆æboko∂ç 
po∆o†enia instalacji

180 W/m2 275 mm min. 75 mm

300 W/m2 165 mm min. 25 mm

Aby utrzymaç odpowiedni odstæp 
miædzy przewodami, nale†y zastosowaç 
wyt∆oczone listwy dystansowe.

A

B

Informacje wstæpne

Informacje wstæpne ..................................................................................................... 2
System grzejny EM-MI  ............................................................................................... 3
Dodatkowe elementy ................................................................................................... 4
Przygotowanie pod∆o†a ............................................................................................... 4
Sprawdzenie instalacji przed monta†em ..................................................................... 4
Wskazówki dotyczåce monta†u ................................................................................... 5
Monta† przewodów grzejnych ...................................................................................  6
Kontrola zamontowanego systemu ...........................................................................   8
Prowadzenie prac asfaltowych .................................................................................. 12
System grzejny odwodnienia liniowego ..................................................................... 13
Prace koµcowe .......................................................................................................... 14
Uruchomienie systemu .............................................................................................. 15
Rozwiåzywanie problemów ....................................................................................... 15

System EM-MI 
W sk∆ad systemu grzewczego EM-MI wchodzå nastæpujåce 
komponenty: 

Beton 

Asfalt
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Zestaw grzejny EM-MI wraz z 
przewodami przy∆åczeniowymi
Przewód grzejny EM-MI (1) wydziela 
ciep∆o równomiernie na ca∆ej swojej 
powierzchni. 
Sk∆ada siæ on z metalowej †y∆y grze-
jnej otoczonej izolacjå mineralnå. ®y∆a 
grzejna i izolacja så zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi przez 
miedzianå pow∆okæ i os∆onæ z tworzywa 
niezawierajåcego PVC.
Pakiet monta†owy zawiera gotowy do 
u∆o†enia przewód grzejny EM-MI (1) wraz z 
przewodami przy∆åczeniowymi (2). 
Ka†dy przewód przy∆åczeniowy sk∆ada siæ 
z dwóch czæ∂ci krótkiego odcinka 
sztywnego oraz elastycznego o d∆ugo∂ci 
3 m pod∆åczanego bezpo∂rednio do 
uk∆adu zasilania. 
Elastycznå czæ∂ç przewodu oraz przej∂cie 
miædzy sztywnym elementem, 
a elastycznym przewodem nale†y 
zabezpieczyç rurkå ochronnå. Chroni ona 
po∆åczenie przewodu zimnego sztywnego 
z elastycznym przed niepo†ådanym 
dzia∆aniem nawierzchni asfaltowej. Elasty-
czna czæ∂ç przewodu wyposa†ona jest w 
ekran ochronny, który nale†y uziemiç.

System grzewczy EM-MI
W sk∆ad systemu grzewczego ViaGard wchodzå nastæpujåce komponenty:

Listwa dystansowa (3), puszka 
przy∆åczeniowa (5) i przewód 
zasilajåcy (10)
Listwy dystansowe s∆u†å do mocowania 
przewodu grzejnego MI i umo†liwiajå 
utrzymanie odpowiedniej odleg∆o∂ci 
miædzy przewodami. Zimne przewody 
po∆åczeniowe mo†na przed∆u†yç przy 
zastosowaniu puszki przy∆åczeniowej. 
Po∆åczenie pomiædzy puszkå a panelem 
zasilajåcym nale†y wykonaç kablem zasi-
lajåcym o odpowiednim przekroju.

Sterownik (9)
Tyco Thermal Controls posiada w 
swojej ofercie sterowniki przeznaczone 
do pracy w systemach ochrony przed 
gromadzeniem siæ ∂niegu i lodu. Så one 
wyposa†one w czujniki temperatury i 
wilgotno∂ci i zapewniajå ekonomicznå 
pracæ systemu. 

Uk∆ad sterowania (8)
Standardowo, Tyco Thermal Controls 
oferuje gamæ paneli sterowania, które 
zosta∆y zaprojektowane jako czæ∂ç 
systemu ViaGard. Ka†dy panel zawiera 
wbudowany sterownik oraz wy∆åczniki 
nadmiarowe i ró†nicowo-prådowe. 

3 m 5–20 cm

Gi™tki przewód 
przy∆åczeniowy

Po∆åczenie przewodu 
sztywnego z 
elastycznym

Przewød 
sztywny

Po∆åczenie przewodu 
sztywnego z prze-

wodem grzejnym MI

Przewød 
grzejny MI

Strefa bez asfaltu Asfalt
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Dodatkowe elementy

Rurka ochronna (6, 7)
Rurka ochronna s∆u†y zabezpieczeniu:
• elastycznych czæ∂ci przewodów 

przy∆åczeniowych oraz przej∂cia 
miædzy sztywnym, a elastycznym 
elementem przewodu

• przewodu przy∆åczeniowego czujnika

Elektryczne elementy systemu
W przypadku rezygnacji ze standar-
dowych paneli sterowania Raychem 
nale†y koniecznie zapewniç nastæpujåce 
elementy dla w∆a∂ciwej pracy systemu:
• styczniki
• wy∆åczniki nadmiarowe
• wy∆åczniki ró†nicowo-prådowe 30 mA 

(Jeden wy∆åcznik 30 mA mo†e byç 
stosowany dla kilku obwodów, których 
∆åczna d∆ugo∂ç nie przekracza 167 m.)

• jeden wy∆åcznik ró†nicowo-prå-
dowy 300 mA zapewnia bezpiec-
znå obs∆ugæ przewodów EM-MI o 
∆åcznej d∆ugo∂ci 1500 m; w ka†dym 
przypadku nale†y zapewniç osobny 
wy∆åcznik ró†nicowo-prådowy 30 mA 
dla kana∆u odwodnienia liniowego.

Sk∆adowanie 
• Zakres dopuszczalnych temperatur 

przechowywania systemu: od –40°C 
do +60°C

• Wszystkie czæ∂ci systemu sk∆adowaç 
w czystym i suchym miejscu 

Mierniki
• miernik rezystancji izolacji 2500 V 

(min. 500V)
• omomierz

Przygotowanie pod∆o†a
Przewody grzejne zwykle uk∆ada siæ na 
stabilnym i utwardzonym pod∆o†u. W przy-
padku podjazdów ze spadkiem, tworzy siæ 
nasyp i uk∆ada przewód na zbrojenie lub 
utwardzony walcem asfalt. W przypadku, 
gdy zaistnieje konieczno∂ç zastosowania 
konstrukcji wolnostojåcej, za pod∆o†e mogå 
s∆u†yç gotowe p∆yty betonowe, beton zbro-
jony, lub inna zalana betonem konstruk-
cja. Mo†liwe så równie† zalane betonem 
konstrukcje stalowe i p∆yty. Konstrukcje 
wolnostojåce zabezpiecza siæ zazwyczaj 
przed przesiåkaniem wodå pokrywajåc je 
warstwå asfaltu. Przewód grzejny mo†na 
uk∆adaç na ka†dym pod∆o†u tego typu. 
W przypadku betonu lanego nale†y siæ 
jednak upewniç, ze powierzchnia jest 
g∆adka i usuniæte zosta∆y wszystkie ostre 
krawædzie. Ulice po∆o†one na zwartym 
gruncie nie wymagajå †adnej dodatkowej 
izolacji cieplnej. 

Przed monta†em czujnika temperatury i 
wilgotno∂ci nale†y poczyniç odpowiednie 
przygotowania. Przy zalewaniu insta-
lacji goråcym asfaltem czujnik i przewód 
zasilajåcy nale†y chroniç przed dzia∆aniem 
wysokiej temperatury np. przy pomocy 
rurki os∆onowej. W innym przypadku mo†e 
doj∂ç do uszkodzenia elektronicznych 
czæ∂ci czujnika. Po sch∆odzeniu asfaltu 
nale†y wype∆niç przestrzeµ wokø∆ 
czujnika. W celu zapewnienia jak 
najd∆u†szej †ywotno∂ci czujnika nale†y 
skracaç do niezbædnego minimum czas 
wystawienia czujnika na dzia∆anie wysokiej 
temperatury, której maksymalna dopusz-
czalna warto∂ç wynosi 80°C. Szczegó∆owe 
wskazówki dotyczåce monta†u znajdujå 
siæ w rozdziale po∂wiæconym instalacji 
czujnika.
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Wszystkie wyniki pomiaru nale†y nanie∂ç na specjalnie przewidziany do tego celu kon-
trolny protokó∆ instalacyjny. Rezystancjæ izolacji nale†y mierzyç za pomocå miernika 
rezystancji izolacji 2500V (min. 500V). Wynik powinien wynosiç ≥ 100 MΩ. 

Sprawdzenie instalacji przed monta†em

Po pierwsze, nale†y dok∆adnie okre∂liç 
powierzchniæ przeznaczonå do ogrzania 
i oznaczyç miejsca monta†u puszek 
przy∆åczeniowych. Nale†y równie† 
sprawdziç, czy przewód przy∆åczeniowy 
jest wystarczajåco d∆ugi. D∆ugo∂ç przewo-
du przy∆åczeniowego wynosi 3 m. Przed 
rozpoczæciem robót instalacyjnych nale†y 
dok∆adnie oczy∂ciç pod∆o†e. Wszelkie os-
tre krawædzie mogå uszkodziç przewody 
grzejne. Przed monta†em, za pomocå 

omomierza, nale†y dokonaç pomiaru 
rezystancji †y∆y grzejnej oraz rezystancji 
izolacji na elastycznym odcinku prze-
wodu przy∆åczeniowego. Wynik pomiaru 
rezystancji przewodu zmierzony przed 
monta†em nie powinien odbiegaç od 
wskazanej warto∂ci rezystancji o wiæcej, 
ni† 10 %. Patrz: tabela na str. 3. 

Przewød 
przy∆åczeniowy

˝y∆a 
przewodu

Omomierz

Oplot ochronny

Miernik rezystancji 
izolacji

Przewød 
przy∆åczeniowy

Oplot ochronny

˝y∆a przewodu
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Wskazówki dotyczåce monta†u 

Ogrzewana powierzchnia
Nale†y dok∆adnie okre∂liç powierzchniæ 
do ogrzania i wziåç pod uwagæ nastæpu-
jåce czynniki:

Przewody grzejne prowadziç a† do skracaç

Przewodów grzejnych MI nie wolno skracaç ani ∆åczyç!

Obszar 
zadaszony

Przewody grzejne uk∆adaç
jak najbli†ej zewn™trznego ∆uku

Ogrzewaç nale†y røwnie† powierzchnie 
podjazdu, na ktørych wyst™puje hamowanie, 
przyk∆adowo przed szlabanem lub czytnikiem 
kart magnetycznych

Ogrzewaç 
nale†y røwnie† 
odwodnienia 
liniowego

Zadaszona strefa 
wjazdu powinna 
byç røwnie† ogrze-
wana, poniewa† 
wyje†d†ajåce pojazdy 
mogå nanosiç ∂nieg

Przewody uk∆adaç 
przynajmniej na 1 m 
w g∆åb zadaszonego 
obszaru

Nie prowadziç przewodøw 
grzejnych przez dylatacje

Nale†y røwnie† ogrzewaç 
odwodnienie liniowe
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Sposób u∆o†enia przewodów 

≈LE DOBRZE

Przewody nale†y 
uk∆adaç w mo†liwie 
d∆ugie p™tle

Na podjazdach o 
kszta∆cie ∆uku przewody 
uk∆adaç wzd∆u† ∆uku 
skr™tu (w ten sposøb 
zapewnione jest 
utrzymanie røwnego 
odst™pu mi™dzy prze-
wodami na ca∆ej ich 
d∆ugo∂ci

Nie wolono prowadziç
przewodów przez dylatacje, nale†y 
przewidzieç osobny przewød na ka†då
powierzchni™ mi™dzy dylatacjami

Dylatacja
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Monta† przewodów grzejnych

• Listwy dystansowe przymocowaç za 
pomocå odpowiednich gwoΩdzi lub 
∂rub z nakrætkami. Je∂li pod∆o†e jest 
z asfaltu piaskowego to listwy mo†na 
przymocowaç listwy z wykorzysta-

niem goråcego asfaltu lub masy 
bitumicznej. 

• Miædzy listwami zachowaç ok. 0,5 m 
odleg∆o∂ci. 

Nale†y zachowywaç 
podane odst∑py mi∑dzy 
przewodami

Listwa dystansowa 
(metalowa listwa z 
j∑zyczkami mocujåcymi)

Odst∑p pomi∑dzy 
metalowymi listwami
± 0,5 metra.

Przy¬åcza (po¬åczenia 
przewodu grzejnego i prze- 
wodów przy¬åczeniowych)

Nale†y zachowaç 
minimalnå odleg¬o∂ç 
50 mm od obiektøw

• Postæpujåc zgodnie z instrukcjå, 
okre∂liç punkt poczåtkowy, w którym 
zbiegajå siæ oba koµce przewodu.

• Przy rozwijaniu przewodu uwa†aç, 
†eby nie skræcaç, nie splåtaç prze-
wodu i nie uszkodziç zewnætrznej 
pow∆oki przewodu. 

Rozwijaç przewód trzymajåc rolkæ 
poziomo (w pozycji horyzontalnej).
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• Uk∆adaç przewód w pætlæ tak, aby oby-
dwa przewody przy∆åczeniowe mog∆y 
zostaç pod∆åczone do jednej puszki 
przy∆åczeniowej.

• Nale†y utrzymywaç podany odstæp 
miædzy przewodami.

• Odstæp miædzy przewodami wy-
nosi zwykle od 165 do 275 mm, w 
zale†no∂ci od wymagaµ dotyczåcych 
mocy grzewczej, lecz nie mniej ni† 
55 mm. Przewody grzejne nie mogå 
siæ stykaç, zachodziç na siebie i 
krzy†owaç.

• Promieµ giæcia powinien wynosiç przy-
najmniej 35 mm 
(lub 5,5 x ∅ przewodu grzejnego) 
(min. temperatura uk∆adania: –5°C).

•  Odstæp miædzy po∆åczeniami 
przewodu grzejnego z przewodem zim-
nym powinien wynosiç przynajmniej 50 
mm. Przej∂cia miædzy sztywnym prze-
wodem przy∆åczeniowym a przewodem 
grzejnym MI powinny zostaç pokryte 
asfaltem. Nale†y upewniç siæ, †e prze-
wód grzejny MI jest pokryty asfaltem 
na ca∆ej swojej d∆ugo∂ci. Asfaltem nie 
nale†y zalewaç elastycznego przewo-
du przy∆åczeniowego oraz przej∂cia 
miædzy elastycznym, a sztywnym ele-
mentem przewodu przy∆åczeniowego 
(patrz strona 97).

• Przy pod∆åczaniu przewodu 
przy∆åczeniowego do puszki 
przy∆åczeniowej nale†y chroniç 
obydwa elementy przed wilgociå i 
uszkodzeniami mechanicznymi.

Przymocowanie przewodów grzejnych do pod∆o†a z wykorzystaniem listew 
dystansowych

Odstæpy miædzy przewodami, 
tak jak podano

Aby przymocowaç 
przewød grzejny, 
j∑zyczki listwy 
dystansowej nale†y 
odgiåç do ty¬u

J∑zyczki odgiåç do ty¬u ponad prze-
wodem grzejnym

Listwa dystansowa 
(metalowa listwa z 
otworami)

Przewød 
grzejny

J∑zyczek

Metalowa listwa z 
otworami
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Sztywna, metalowa 
rurka ochronna

ƒciana

Z¬åcze sztywny/ 
elastyczny przewød 
przy¬åczeniowy 
i gi∑tki przewød 
przy¬åczeniowy

Gi∑tki przewød 
przy¬åczeniowy

Sztywny przewød 
przy¬åczeniowy

Przewød grzejny MI

Monta† przepustu (6)
Przepust montuje siæ jako os∆onæ 
zimnego koµca przewodu przy wyj∂ciu 
przewodu z asfaltu. Aby ochroniç koniec 
przewodu przed ostrymi krawædziami, 
nale†y umie∂ciç na obydwu koµcówkach 
rurki ochronnej os∆ony. Przewód grzejny 
MI oraz przej∂cie do sztywnej czæ∂ci 
przewodu przy∆åczeniowego muszå 
zostaç zalane asfaltem. Elastyczna 
czæ∂ç przewodu przy∆åczeniowego, jak 
równie† jego po∆åczenie z przewodem 
sztywnym nie powinny mieç styczno∂ci 

z asfaltem. Nale†y je albo obsypaç pias-
kiem, albo zastosowaç rurkæ ochronnå 
(patrz: rysunek). Rurka ochronna po-
winna byç zainstalowana w taki sposób, 
†eby ani elastyczna czæ∂ç przewodu 
przy∆åczeniowego, ani przej∂cie miædzy 
elastycznå, a sztywnå czæ∂ciå przewodu 
nie mia∆y styczno∂ci z asfaltem. Nas-
tæpnie nale†y upewniç siæ, †e instalacja 
stanowi dobrze zamocowanå ca∆o∂ç 
i †adna z jej czæ∂ci nie ulegnie prze-
suniæciu w trakcie zalewania instalacji 
asfaltem.

Monta† przewodów 
przy∆åczeniowych (2)
Zgodnie z instrukcjå, koµcówki prze-
wodów nale†y, w zale†no∂ci od 
po∆o†enia, pod∆åczyç do uk∆adu ste-
rowania lub puszki przy∆åczeniowej. 
Przewód PE, 
oplot ochron-
ny ka†dej 
koµcówki 
przewodu 
giætkiego 
nale†y skræciç 
i na∆o†yç 
†ó∆to-zielonå 
koszulkæ ter-
mokurczliwå. 

Zakoµczenie monta†u
Nale†y powtórzyç wy†ej opisane 
czynno∂ci dla ka†dego obwodu grzew-
czego.

Monta† czujnika temperatury i 
wilgotno∂ci (4)
Czujnik temperatury i wilgotno∂ci nale†y 
zamontowaç zgodnie z podanå instruk-
cjå. Nale†y zwróciç uwagæ na to, by czuj-
nik zosta∆ zamontowany na odpowiedniej 
wysoko∂ci. Je†eli obudowa czujnika jest 
demontowalna, najpierw nale†y zain-
stalowaç samå obudowæ. 
• Czujnik nale†y zamontowaç 

po∂rodku pætli przewodu grzejnego. 

L N PE

Obwød 
grzewczy

Puszka 
przy¬åczeniowa
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• Przewód przy∆åczeniowy czujnika nale†y 
pokryç nawierzchniå asfaltowå.

= =

50505050

Czujnik

Przewód 
grzejny

Obudowa czujnika Asfalt

Przewød 

Rurka ochronna

• Przewód przy∆åczeniowy czujnika 
nale†y chroniç za pomocå metalowej 
rurki ochronnej (7).

• Nawet, je∂li ogrzewana powierzchnia 
jest pochy∆a, czujnik nale†y zamon-
towaç w pozycji pionowej.
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Kontrola zestawów grzejnych
• Obejrzeç przewód szukajåc wido-

cznych uszkodzeµ mechanicznych.
• Upewniç siæ, †e przewód zosta∆ przy-

mocowany do listew dystansowych. 
• Upewniç siæ, †e zosta∆a zachowana 

odpowiednia odleg∆o∂ç miædzy 
przewodami oraz, †e przewód nie 
krzy†uje siæ z dylatacjami i nie ma 
styczno∂ci z ostrymi krawædziami. 

• Zmierzyç, czy przewód zosta∆ 
po∆o†ony na odpowiedniej 
g∆æboko∂ci. 

• Ponownie sprawdziç, czy przewody 
przy∆åczeniowe zosta∆y zamocowane 
zgodnie ze wskazówkami w instrukcji. 

Kontrola zamontowanego systemu

Sporzådzenie planu roz∆o†enia 
instalacji
Nale†y sporzådziç plan roz∆o†enia 
poszczególnych obwodów grzewczych, 
w szczególno∂ci za∂ dok∆adne po∆o†enie 
przewodów przy∆åczeniowych.

Przeprowadzenie kontroli 
rezystancji izolacji
Aby stwierdziç ewentualne uszkodze-
nia izolacji zaistnia∆e w trakcie lub po 
zakoµczeniu monta†u, nale†y przepro-
wadziç kontrolæ rezystancji izolacji dla 
ka†dego obwodu grzejnego. Wynik po-
miaru rezystancji izolacji powinien wynosi 
min. 100 MΩ. Wynik pomiaru dla ka†dego 
obwodu grzejnego nale†y nanie∂ç na 
kontrolny protokó∆ instalacyjny.

Przeglåd
Przed po∆o†eniem nawierzchni asfal-
towej nale†y przeprowadziç nastæpujåce 
czynno∂ci:
• Nale†y sprawdziç przewód grzejny 

w celu wykrycia oznak uszkodzeµ 
mechanicznych.

• Upewniç siæ, †e przewody grzejne 
zosta∆y po∆o†one w odpowiedniej 
odleg∆o∂ci od siebie i na odpowiedniej 
g∆æboko∂ci.

Sprawdzenie rezystancji izolacji
Bezpo∂rednio przed po∆o†eniem nawie-
rzchni asfaltowej zaleca siæ sprawdzenie 
izolacji dla ka†dego obwodu grzewczego 
w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeµ 
zaistnia∆ych po ukoµczeniu monta†u. 
Wynik pomiaru rezystancji izolacji nale†y 
nanie∂ç na kontrolny protokó∆ instalacyjny. 
Osoby odpowiedzialne za prace nawie-
rzchniowe powinny na poczåtku prac 

Prowadzenie prac asfaltowych
powtórzyç kontrolæ pomiaru rezystancji 
izolacji, zapisaç w protokole temperaturæ 
asfaltu oraz podpisaç kontrolny protokó∆ 
instalacyjny. 

Wskazówki dla osób 
prowadzåcych prace 
nawierzchniowe
Przewód grzejny EM-MI, choç zosta∆ 
stworzony z my∂lå o nawierzchni asfal-
towej, nie jest niezniszczalny. Temperatu-
ra asfaltu przy pracach nawierzchniowych 
nie mo†e przekraczaç 250°C. Nale†y uni-
kaç nadmiernego nacisku na przewody.

Po zakoµczeniu prac asfaltowych
Po zakoµczeniu prac nawierzchniowych 
nale†y przeprowadziç pomiar kontrolny 
rezystancji izolacji, a wyniki nanie∂ç na 
kontrolny protokó∆ instalacyjny.
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Dodatkowe prace 
nawierzchniowe
Takie prace, jak za∆o†enie kana∆ów 
odp∆ywowych, czy zamocowanie kotew 
przeprowadza siæ zwykle po po∆o†eniu 
nawierzchni asfaltowej. Przy tych pracach 
nale†y wspomagaç siæ planem roz∆o†enia 

instalacji w celu unikniæcia uszkodzenia 
przewodów grzejnych. Po zakoµczeniu 
prac mo†na ponownie przeprowadziç po-
miar rezystancji izolacji, a wyniki nanie∂ç 
na kontrolny protokó∆ instalacyjny.

Zastosowanie
System grzejny odwodnienia liniowego 
umo†liwia odprowadzanie wód opadow-
ych. 

Wskazówka: obwód grzejny kana∆u 
odwodnienia liniowego powinien 
mo†e byç sterowany za pomocå tego 
samego regulatora, co pozosta∆e 
obwody grzewcze. 

Narzædzia
• miernik rezystancji izolacji 2500V 

(min. 500V)

Monta† puszki przy∆åczeniowej 
(11)
Wybór miejsca monta†u puszki jest 
nastæpujåcy:
• w bezpo∂redniej blisko∂ci rynny 

odp∆ywowej, lub
• przewa†nie wewnåtrz budynku.

Monta† zestawu 
przy∆åczeniowego (12)
Przewód grzejny 8BTV2-CT pod∆åczyç do 
puszki przy∆åczeniowej. W trakcie prac 
nale†y postæpowaç zgodnie z zawartymi 
w instrukcji wskazówkami dotyczåcymi 
zestawu przy∆åczeniowego. 

System grzejny odwodnienia liniowego z 
samoregulujåcym przewodem grzejnym 8BTV2-CT

Monta† przewodów grzejnych 
(13)
Przewód grzejny pomiædzy skrzynkå 
przy∆åczeniowå a odwodnieniem liniowym 
powinien byç os∆oniæty rurkå ochronnå. 
Aby wody roztopowe mog∆y swobodnie 
odp∆ywaç, odwodnienie liniowe musi byç 
ogrzewane na ca∆ej swojej d∆ugo∂ci. 

Monta† zestawu 
zakoµczeniowego przewodu 
grzejnego (14)
Zestaw zakoµczeniowy przewodu grzej-
nego zamontowaç zgodnie ze wska-
zówkami w instrukcji dotyczåcymi danego 
zestawu. 

Przeprowadzenie kontroli 
rezystancji izolacji
Kontrola rezystancji izolacji ma na celu 
stwierdzenie ewentualnych uszkodzeµ 
przewodu grzejnego w postaci naciæç lub 
nak∆uç. Kontrolæ nale†y przeprowadziç 
za pomocå miernika DC 2500 V. Mierniki 
pracujåce na ni†szym napiæciu wykazujå 
mniejszå czu∆o∂ç i nie zaleca siæ ich 
u†ywania. Miernik musi mieç napiæcie 
probiercze minimum DC 500 V.
Pomiar nale†y przeprowadziç w nastæpu-
jåcy sposób:
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• Do ekranu przewodu grzejnego 
pod∆åczyç przewód miernika.

• Drugi przewód miernika pod∆åczyç 
do obydwu †y∆ grzejnych.

• Przy∆o†yç napiæcie. Wskazana przez 
miernik rezystancja musi przekra-
czaç 20 MΩ.

Je†eli wynik nie przekracza 20MΩ, 
oznacza to uszkodzenie przewodu grze-
jnego. Na ile to mo†liwe, nale†y zloka-
lizowaç miejsce uszkodzenia i dokonaç 
naprawy. Wynik pomiaru nale†y nanie∂ç 
na kontrolny protokó∆ instalacyjny.

Oplot ochronny Miernik rezystanscji izolacji DC 2500 V

®y¬y miedziane

Prace koµcowe
Na odwodnienie liniowe nale†y zamon-
towaç kratkæ ∂ciekowå, która ma za 
zadanie dodatkowo chroniç przewód 
grzejny przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi. 

Prace koµcowe

Monta† czujnika
Je∂li dotyczy, zamontowaç czujnik.

Monta† panelu sterowania (8)
Panele sterowania nale†y zamontowaç 
zgodnie z zaleceniami producenta.

Monta† sterownika (9)
Zgodnie z EN 60335-1:1994 punkt 
7.2.12 wymagany jest co najmniej jeden 
dwupolowy wy∆åcznik nadmiarowy (do 

od∆åczenia zasilania) z minimalnå szc-
zelinå kontaktu 3 mm. 
Uk∆ady sterujåce, termostaty i elementy 
obs∆ugi nale†y montowaç zgodnie z zal-
eceniami wytwórców. 

Zakoµczenie prac monta†owych 
(10)
Postæpowaç zgodnie z wytycznymi normy 
VDE 0100 czæ∂ç 520 A3 i stosownymi 
przepisami lokalnymi dotyczåcymi od-
biorów instalacji elektrycznych.

Wskazówka: do systemu ogrzewania 
odwodnieµ liniowych jest przewidziany 
wy∆åcznik ró†nicowo-prådowy 30 mA. 
Nale†y siæ upewniç, †e d∆ugo∂ç 
przewodu grzejnego pod∆åczonego do 
jednego wy∆åcznika ró†nicowo-
prådowego 30 mA nie przekracza 
60 m. 
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Uruchomienie systemu

Rozruch
Wymagania elektryczne
Wszystkie pomiary elektryczne nale†y 
przeprowadziç zgodnie z obowiåzujåcymi 
na danym terenie przepisami. Nale†y 
sprawdziç, czy faktyczne roz∆o†enie 
instalacji pokrywa siæ z zapisem w planie 
roz∆o†enia instalacji. Nale†y równie† 
sprawdziç warto∂ci prådów znamionow-
ych urzådzeµ zabezpieczajåcych.

Kontrola uk∆adu sterujåcego
Nale†y skontrolowaç uk∆ad sterujåcy zgod-
nie z zaleceniami za∆åczonej instrukcji.

Kontrola rezystancji izolacji
Celem upewnienia siæ, †e ani przewody 
grzejne, ani przewody przy∆åczeniowe 
nie uleg∆y uszkodzeniu podczas monta†u 
systemu, nale†y przeprowadziç koµcowy 
pomiar kontrolny rezystancji izolacji.

Dzia∆anie i obs∆uga systemu
System EM-MI nie zawiera czæ∂ci rucho-
mych, dziæki czemu wymaga tylko mini-
malnej obs∆ugi. W trakcie obs∆ugi nale†y 
kierowaç siæ lokalnie obowiåzujåcymi 
zaleceniami obs∆ugi urzådzeµ elektryc-
znych. Pracæ urzådzeµ zabezpieczajå-
cych pracæ systemu nale†y sprawdzaç w 
regularnych przedzia∆ach czasowych. Raz 
na rok nale†y skontrolowaç wy∆åczniki 
ró†nicowo-prådowe. 
Nale†y regularnie sprawdzaç pracæ 
elementów sterujåcych systemu, aby 
upewniç siæ, †e dzia∆ajå poprawnie.
Maksymalna temperatura otoczenia dla 
przewodów grzejnych EM-MI wynosi 
90°C. 
Plan roz∆o†enia instalacji nale†y prze-
kazaç osobie obs∆ugujåcej instalacjæ 
grzejnå. 

Rozwiåzywanie problemów

Uwaga!: Przed rozpoczæciem prac nale†y od∆åczyç dop∆yw prådu. 

Problem A: Uruchamia siæ wy∆åcznik nadmiarowy 

Mo†liwe przyczyny Dzia∆ania naprawcze

Problem na poziomie instalacji  Zlokalizowaç b∆åd monta†u, lub 
elektrycznej: uszkodzenie i wymieniç uszkodzony   
• uszkodzenie przewodu przewód, ponownie uruchomiç 
 przy∆åczeniowego wy∆åcznik
• uszkodzenie przewodu grzejnego 

Zbyt niski pråd znamionowy wy∆åcznika Zamontowaç w∆a∂ciwy wy∆åcznik 
 (Uwaga! Wybór zabezpieczenia jest   
 zale†ny od d∆ugo∂ci obwodu grzewczego)

Uszkodzony wy∆åcznik nadmiarowy Wymieniç zabezpieczenie
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Problem B: Uruchamia siæ wy∆åcznik ró†nicowo-prådowy

Mo†liwe przyczyny Dzia∆ania naprawcze

Wilgoç w puszcze przy∆åczeniowej  Wysuszyç i sprawdziç szczelno∂ç. 
 Przeprowadziç kontrolæ rezystancji
 izolacji

Zwarcie doziemne:  Zlokalizowaç i zlikwidowaç problem, lub  
• na przy∆åczu sprawdziç wy∆åcznik, uszkodzony   
• na uszkodzonym przewodzie wy∆åcznik wymieniç

Zbyt wysoki pråd up∆ywu:  Zmieniç d∆ugo∂ci przewodów i usunåç   
zbyt d∆ugi przewód przy∆åczeniowy  problem
lub przewód grzejny  

Uszkodzony stycznik Wymieniç stycznik

Skoki napiæcia w sieci  W∆åczyç ponownie wy∆åcznik 
 ró†nicowo-prådowy. Je∂li sytuacja siæ   
 powtarza, nale†y skontaktowaç siæ z   
 dostawcå energii elektrycznej

Uszkodzenie wy∆åcznika ró†nicowo- Wymieniç wy∆åcznik
prådowego 

Problem C: Lód/∂nieg nie topi siæ

Mo†liwe przyczyny Dzia∆ania naprawcze

Brak napiæcia z powodu zadzia∆ania  Postæpowaç tak, jak w przypadku 
wy∆åcznika namiarowego lub ró†nicowo- problemów A i B
prådowego 

Przerwanie przewodu zasilajåcego  Zlokalizowaç uszkodzenie i usunåç 
 problem 

Sterownik jest nieprawid∆owo  Poprawnie nastawiç sterownik lub 
nastawiony lub dzia∆a nieprawid∆owo  naprawiç je∂li jest uszkodzony

Stycznik jest uszkodzony lub  Wymieniç 
nieprawid∆owy 

Problem D: Lód/∂nieg zaczyna siæ topiç, ale system zbyt wcze∂nie siæ wy∆åcza

Mo†liwe przyczyny Dzia∆ania naprawcze

Sterownik jest nieprawid∆owo ustawiony  Poprawnie nastawiç sterownik lub 
lub dzia∆a nieprawid∆owo  naprawiç je∂li jest uszkodzony
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Raychem is a brand of 
Tyco Thermal Controls.

www.tycothermal.com

België / Belgique
Tyco Thermal Controls
Staatsbaan 4A
3210 Lubbeek
Tel. (016) 21 35 02
Fax (016) 21 36 04

Çeská Republika
Raychem HTS s.r.o.
Novodvorská 82
14200 Praha 4
Phone 241 009 215
Fax 241 009 219

Danmark
Tyco Thermal Controls Nordic AB
Stationsvägen 4
S-430 63 Hindås
Tel. 70 11 04 00
Fax 70 11 04 01

Deutschland
Tyco Thermal Controls GmbH
Englerstraße 11
69126 Heidelberg
Tel. 0800 1818205
Fax 0800 1818204

Tyco Thermal Controls GmbH
Kölner Straße 46 
57555 Mudersbach 
Tel. 0271 35600-0 
Fax 0271 35600-28

France
Tyco Thermal Controls SA
B.P. 738
95004 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. 0800 906045
Fax 0800 906003

Italia
Tyco Electronics Raychem SPA
Centro Direzionale Milanofi ori
Palazzo E5
20090 Assago, Milano
Tel. (02) 57 57 61
Fax (02) 57 57 6201

Nederland
Tyco Thermal Controls b.v.
Van Heuven Goedhartlaan 121
1181 KK Amstelveen
Tel. 0800 0224978
Fax 0800 0224993

Norge
Tyco Thermal Controls Norway AS
Malerhaugveien 25
Postboks 6076 - Etterstad
0602 Oslo
Tel. +47 66 81 79 90
Fax +47 66 80 83 92

Österreich
Tyco Thermal Controls N.V. Lubbeek
Offi ce Wien
Brown-Boveri Strasse 6/14
2351 Wiener Neudorf
Tel. (0 22 36) 86 00 77
Fax (0 22 36) 86 00 77-5

Polska
Raychem Polska Sp. z o.o.
Tyco Thermal Controls
ul. Farbiarska 69 C
02-862 Warszawa
Tel. (022) 54 52 950
Fax (022) 54 52 951

Schweiz / Suisse
Tyco Thermal Controls N.V. 
Offi ce Baar
Haldenstrasse 5
Postfach 2724
6342 Baar
Tel. (041) 766 30 80
Fax (041) 766 30 81

Suomi
Tyco Thermal Controls Nordic AB
Stationsvägen 4
S-430 63 Hindås
Puh. 0800 11 67 99
Telekopio 0800 11 86 74

Sverige 
Tyco Thermal Controls Nordic AB
Stationsvägen 4
S-430 63 Hindås
Tel. 0301-228 00
Fax 0301-212 10

United Kingdom
Tyco Thermal Controls (UK) Ltd
3 Rutherford Road, 
Stephenson Industrial Estate
Washington, Tyne & Wear
NE37 3HX, United Kingdom
Phone 0800 969013
Fax: 0800 968624
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