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Lód i śnieg zalegający na chodnikach, 
rampach załadowczych, wjazdach, 
schodach i innych drogach dojaz-
dowych może stanowić poważne 
zagrożenie i być przyczyną wypad-
ków i opóźnień. Aby temu zapobiec, 
Raychem oferuje kompletny zakres 
rozwiązań ogrzewania powierzchni, 
zabezpieczając je przed gromadze-
niem się śniegu i lodu.

Zakres produktów Raychem został 
specjalnie dobrany tak, aby spełnić wyma-
gania aplikacji budownictwa komercyjne-
go, przemysłowego i  mieszkaniowego. 
Rozwiązania Raychem to trwałe szybkie i 
łatwe w montażu systemy, które mogą być 
montowane w betonie, piasku lub asfalcie.

Każde rozwiązanie ogrzewania 
Raychem jest uzupełnione o inteligentny 
system sterowania, który dostarcza 
użytkownikowi przydatne informacje i 
zapewnia ekonomiczną eksploatację. 
Układ sterowania i kontroli (VIA-DU-20) 
wraz z czujnikami może być stosowany ze 
wszystkimi systemami ogrzewania 
podjazdów.

Rozwiązania Raychem dla nawierzchni betonowych
Produkt Opis

Zbrojone rampy betonowe  
i schody EM2-XR Samoregulujący przewód grzejny do zbrojonych ramp  

betonowych i schodów

Aplikacje domowe/podjazd 
do garażu/pasy jezdne EM2-CM Stałooporowa mata grzejna, zakończona fabrycznie do ramp,  

chodników i pasów jezdnych, 230V

Schody/podjazdy dla nie-
pełnosprawnych EM4-CW

Stałooporowy przewód grzejny, zakończony fabrycznie,  
rozwiązanie dla większych powierzchni betonowych i schodów, 
400V

Aplikacje dla nawierzchni betonowych

Sterownik 
(VIA-DU-20) 

Czujnik temepratury otoczenia* 
VIA-DU-A10 (w zestawie)

Zestaw przyłączeniowo-zakończeniowy 
(VIA-CE1)

Czujnik temperatury i wilgotności 
 VIA-DU-S20

Przewód przyłączeniowy (VIA-L1)

Samoregulujący przewód grzejny  
(EM2-XR) lub stałooporowy przewód  
grzejny (EM4-CW)

* Czujnik opcjonalny, konieczny, gdy na sterowniku wybrano “detekcję lokalną”.

Zestaw przyłączeniowo- 
zakończeniowy (VIA-CE1)
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System topienia śniegu  
na rampach, drogach  
dojazdowych i chodnikach
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System topienia śniegu  
na rampach, drogach  
dojazdowych i chodnikach
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Aplikacje dla nawierzchni asfaltowych

Rozwiązania Raychem dla nawierzchni asfaltowych
Produkt Opis

Powierzchnie zewnętrzne z  
nawierzchnią asfaltową EM2-MI Izolacja mineralna, przewód grzejny o wysokiej wytrzymałości  

temperaturowej do nawierzchni asfaltowych

Sterownik 
(VIA-DU-20) 

Czujnik temepratury otoczenia* 
VIA-DU-A10 (w zestawie)

Czujnik temperatury i wilgotności 
VIA-DU-S20

Połączenie przewodu grzejnego z  
przewodem zimnym (wykonane fabrycznie)

Fabryczny przewód zimny

Przewód grzejny w izolacji  
mineralnej (EM2-MI)

* Czujnik opcjonalny, konieczny, gdy na sterowniku wybrano “detekcję lokalną”.



System topienia śniegu  
na rampach, drogach  
dojazdowych i chodnikach
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Właściwości produktów i sposób doboru:

Właściwości  
produktów 

EM2-XR	 EM2-MI	 EM2-CM	 EM4-CW

Opis produktu Samoregulujący  
przewód grzejny

Przewód grzejny w 
izolacji mineralnej, o 
stałej mocy

Mata grzewcza do 
ogrzewania ramp, o 
stałej mocy, zakończo-
na fabrycznie 

Przewód grzejny do 
ogrzewania ramp, o 
stałej mocy, zakończony 
fabrycznie

Cechy  
charakterystyczne

Wyjątkowo wytrzymały  
samoregulujący 
przewód grzejny do 
elastycznego montażu 
w najtrudniejszych 
warunkach.

Przewód grzejny zakoń-
czony fabrycznie, o 
wysokiej wytrzyma-
łości temperaturowej 
przeznaczony do na-
wierzchni asfaltowych.

Mata grzewcza do 
ogrzewania ramp, 
chodników, i pasów 
jezdnych przeznaczona 
do szybkiego i łatwego 
montażu.

Przewód grzejny o stałej 
mocy, przeznaczony do 
ogrzewania większych 
powierzchni, tam gdzie 
dostępne jest napięcie 
400 V.

Napięcie zasilające 230 Vac 230 Vac 230 Vac 400 Vac

Nominalna moc  
grzewcza 

90 W/m w temp. 0°C 50 W/m 300 W/m2 25 W/m

Maksymalna długość 
obwodu 

85 m 136 m 12,6 m2 (Wymiar maty = 
21 m x 0,60 m)

250 m

Maksymalna tempera-
tura ekspozycji 

100°C 250°C 65°C 65°C

Połączenia i  
zakończenia

Przewody przycinane 
na długość i zakańcza-
ne na placu budowy 
(przy użyciu komponen-
tów termokurczliwych). 
Dostępne również 
zestawy zakończone 
fabrycznie (o długoś-
ciach określonych lub 
na życzenie).  

Zakończony fabrycznie Zakończony fabrycznie Zakończony fabrycznie

Zalecany sterownik VIA-DU-20 VIA-DU-20 VIA-DU-20 VIA-DU-20

Atesty VDE / CE VDE / CE VDE / CE VDE / CE

Montaż na prętach 
zbrojeniowych

★★★ 
Szczególnie zalecany

★★  
Zalecany

★★  
Zalecany

Bezpośredni montaż w 
asfalcie układanym na 
gorąco

★★★ 
Szczególnie zalecany

Montaż w podsypce 
piaskowej

★★  
Zalecany

★★  
Zalecany

★★★ 
Szczególnie zalecany

★★★ 
Szczególnie zalecany

Zimny koniec Nie w standardzie. Pro-
simy o kontakt z Tyco 
Thermal Controls w celu 
uzyskania informacji o 
gotowych zestawach 
przewodów EM2-XR.

3 m (na obu końcach 
przewodu grzejnego) 

4 m 4 m

Konstrukcja przewodu 
grzejnego 

Dwużyłowa Jednożyłowa Dwużyłowa  Dwużyłowa 

Systemy ogrzewania podjazdów Raychem:


