
Systemy Przeciwoblodzeniowe
dachy, rynny, rury spustowe...
Dachowe przeciwoblodzeniowe systemy grzewcze zapobiegają gromadzeniu się śniegu 
i lodu na połaciach dachu, w rynnach, rurach spustowych, w korytach i koszach.

ochrona przed przeciążeniem konstrukcji dachowej spowodowanym zalegającą 
grubą warstwą śniegu
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Û

Û

Korzyści:

Bezpieczeństwo ochrona przed spadającymi soplami
Û

Oszczędność wyeliminowanie uszkodzeń i związanych z tym napraw  orynnowania, 
obróbek blacharskich i poszycia dachowego
wyeliminowanie uszkodzeń i związanych z tym napraw  elewacji
wyeliminowanie zagrzybień spowodowanych zaciekami w mieszkaniach

Estetyka zachowanie estetyki elewacji, dachu i całego budynku przez cały rok
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PRZYKŁADOWY ZESTAW DACHOWEGO SYSTEMU PRZECIWOBLODZENIOWEGO:

TR 30LR
HCP

Akcesoria

W skład dachowych systemów przeciwoblodzeniowych wchodzą:
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termostaty z czujnikiem temperatury powietrza lub optymalniej 
z czujnikami temperatury i wilgoci  

stało-oporowe lub samoregulujące przewody grzejne

akcesoria montażowe - uchwyty (rynnowe, rurowe, papowe), 
taśma montażowe Al i Cu (do dachachów miedzianych), łańcuch 



Myśl o nas ciepło

W trosce o bezpieczeństwo i wygodę

KRZYSZTOF ŚNIEGULA

Występują dwa typy dachowej instalacji  
przeciwoblodzeniowej: Termostaty:
Û Liniowa PołaciowaÛ

Aby zapewnić skuteczność działania takiego 
systemu w rynnach układa się dwa przewody 
na całej długości (jeden przewód na dnie 
zapewniający drożność, a drugi zamontowany 
przy zewnętrznej krawędzi zabezpieczający przed 
zwisającymi soplami). Najczęściej stosowanymi 
przewodami  grzejnymi  są stało-oporowe 
przewody HCP 18  lub HCP 25 (o mocy liniowej 
odpowiednio 18 i 25W/m). Do nietypowych 
odcinków rynien i rur stosuje się przewody 
samoregulujące ESR 30  (o mocy 30W w temp. 
10°C).  Zapotrzebowanie na moc dla takich 
instalacji wynosi od 30W do 60W na metr 
rynny lub rury spustowej.

Jeżeli ukształtowanie dachu sprzyja powsta-
waniu grubych nawisów śniegowych,  
spowodowanych np. nawiewaniem śniegu z 
innych części dachu, wówczas część powierzchni 
dachu wzdłuż jego krawędzi należy dodatkowo 
zabezpieczyć przewodami grzejnymi. W razie 
potrzeby (i jeśli są takie możliwości) stosuje 
się również ogrzewanie całej połaci dachu. Na 
połaciach najczęściej stosuje się stało-oporowe 
przewody grzejne    HCP 25   lub  HCP 30  (o mocy 
liniowej odpowiednio 25 i 30W/m). Zapotrzebow-
anie na moc grzewczą dla tego typu instalacji 
wynosi    200-300 W/m2.  

Termostat TR 30LR z jednym/dwoma
rynnowymi  czujnikami wilgoci

Û

lub

Termostat TR 30L występuje również
w konfiguracji z gruntowym czujnikiem 
wilgoci  (TR 30LG)

Termostat Viaterm 2k2  
z czujnikiem temperatury
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Czujnik NTC 
na przewodzie

Czujnik w obudowie

Termostat Viaterm 340 (z wyjściem 
BMS) z czujnikiem temperatury
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Czujnik NTC 
na przewodzie

Czujnik w obudowie

Elementy Systemu

Przewody:

Przewody HCP

Przewody ESR
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Najbardziej skutecznym i ekonomicznym sterownikiem do dachowych instalacji przeciw-
oblodzeniowych jest (występujący z rynnowym czujnikiem wilgoci i czujnikiem 
temperatury powietrza) termostat TR 30LR. Do kontrolowania instalacji grzewczej z 
dwoma niezależnymi strefami stosuje się termostat TR 30L2R wyposażony  w dwa czujniki 
wilgoci i czujnik temperatury powietrza.  Załączanie instalacji z zastosowaniem termo-
statów typu TR30L będzie możliwe tylko wtedy gdy czujniki wykryją opad śniegu (bądź śniegu 
z deszczem)  i  jednocześnie niską  temperaturę.  
W przypadku małych instalacji do sterowania można zastosować (współpracujące tylko z 
czujnikiem temperatury powietrza) termostaty: Viaterm 2k2 lub Viaterm 340 (wyposażony w wyjście 
alarmowe 24V DC  - dla systemów BMS.) Regulatory te załączają instalację tylko w takim zakresie 
temperatury powietrza, przy której najczęściej pojawia się opad śniegu lub oblodzenie (fabrycznie 
ustawiony jest zakres temperatur: -7°C  -  +1°C).

DYSTRYBUTOR:
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