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Inštalácia

Inštalácia na potrubie
Kábel pripevníme na potrubie pomocou hliníkovej lepiacej pásky. Kábel 
umiestnime na spodnú časť potrubia, ale vždy z boku potrubia, prípadne 
ovinieme po špirále. Pre optimálny prenos tepla doporučujeme prelepiť 
vykurovací kábel hliníkovou páskou aj v tom prípade, že použijeme iný 
spôsob uchytenia. U potrubia z umelej hmoty musí byť hliníková páska 
tiež vlepená medzi vykurovací kábel a potrubie pre účinnejší prenos 
tepla. Potrubie zaizolujeme nejmenej 30 mm silnou izoláciou, alebo 
uložíme do zemy v hĺbke najmenej 50 cm. V zimnom období, kedy hrozí 
zamrznutie vody v potrubí zapojíme vykurovací kábel do zásuvky.

   

Obrázky ukazujú spôsoby prichytenia vykurovacieho kábla k potrubiu.

Vykurovací kábel uchráni potrubie s priemerom 50 mm pri izolácii 30 mm, 
alebo po uložení do zemy v hĺbke najmenej 50 cm až do teploty –25 0C.

 Vykurovací kábel je výhradne určený na potrubie a nie pre inštaláciu vo 
vnútri vodovodného potrubia v Slovenskej republike!



Tabuľka vyrábaných dĺžok:
Obj. č. Typ Dĺžka [m] Výkon [W] Napätie [V]
    
98-300020 DPH -10 2 20 230
98-300021 DPH -10 4 40 230
98-300022 DPH -10 6 60 230
98-300023 DPH -10 8 80 230
98-300024 DPH -10 10 100 230
98-300025 DPH -10 12 120 230
98-300026 DPH -10 14 140 230
98-300027 DPH -10 16 160 230
98-300028 DPH -10 19 190 230
98-300029 DPH -10 22 220 230
98-300030 DPH -10 25 250 230

Vykurovací kábel je dodávaný s 1,5 m prívodným napájacím vodičom a 
zástrčkou do zásuvky na 230 V.
Vykurovací kábel je výhradne určený na ochranu potrubia s vodou pred 
zamrznutím.
Na izoláciu použite výhradne materiál, ktorý znesie teplotu 65ºC a viac.
Ak je horná teplota limitovaná, musíme vždy použiť vhodnú reguláciu.
Nezapínajte vykurovací kábel do zásuvky pokiaľ je zmotaný do klbka, 
riskujete prehriatie a poškodenie vykurovacieho kábla.
V prípade poškodenia napájacieho vodiča, prípadne spojky vykurovací kábel 
vyraďte. Vykurovací kábel v záruke reklamujte u predajcu. Je zakázané vykuro-
vací kábel, spojku a prívádzací napájací vodič opravovať.  
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