
Przewód grzejny sektorowy z izolacj                             
z PVC lub silikonow

ZASTOSOWANIE
Przewody z izolacj  z PVC s  wykorzystywane g ównie do instalacji pod ogowych (zalewanych)
chroni cych przed zamarzaniem lub instalacji ogrzewania pod ogowego. Przewody z izolacj  
silikonow  nie s  stosowane w instalacjach w pod odze; nie mog  zosta  uziemione gdy  nie 
posiadaj  oplotu. Nale y bra  to pod uwag  przy doborze tych przewodów
Przy doborze nale y równie bra pod uwag dane zawarte w karcie katalogowej 72 0H000.

W A CIWO CI
Przewody grzejne sektorowe AKO posiadaj sta moc w przeliczeniu na metr bie cy nawet je li 
przycinane s na odpowiedni d ugo w miejscu instalacji. Elementem grzejnym jest drut 
oporowy Ni/Cr nawini ty wokó y zasilaj cych. Powsta a w ten sposób spirala czona jest 
naprzemiennie z y ami zasilaj cym tworz c strefy grzewcze o okre lonej d ugo ci. Uzyskuje si
dzi ki temu równoleg e po czenie wielu indywidualnie zasilanych rezystorów. 

W chwili podania napi cia do przewodów zasilaj cych, element grzejny jest zasilany pomi dzy 
punktami styku: A-B, B-C, C-D, itd. Dzi ki temu moc grzewcza otrzymywana z mb przewodu jest 
sta a i niezale na od jego d ugo ci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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AKCESORIA

UNE 2 . 55, CEI 800Odpowiadaj  standardom

BKlasa

20 mmMinimalny promie  gi cia przy – 50C

7 x 9,5 mm2rednica zewn trzna

±7% Tolerancja mocy

Testowane napi ciem 500VWytrzyma o  elektryczna

Ni-CrElement grzejny

2 x ,5 mm2y y zasilaj ce

SilikonPVCMateria izolacji

NiebieskiZielonyCzerwonyKolor izolacji przewodu

500mm000mm000mmD ugo strefy grzewczej [mm]

70m00m50mMaksymalna d ugo obwodu 
grzejnego [m]

80 0C70 0C70 0CMaksymalna temperatura izolacji 0C

50W/m20W/m0 W/mMoc jednostkowa (zasilanie 230V)

AKO-7 2545AKO- 2 2AKO-523Numer Katalogowy 
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