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Ta my samoregulacyjne z oplotem  
metalowym do 65ºC  
 
Ta my samoregulacyjne opisane poni ej stosowane s  g ównie do ochrony 
przeciwzamarzaniowej rur oraz zbiorników. S u  tak e do utrzymywania 

danych temperatur (do 65ºC) w nast puj cych warunkach: 
 

Klasyfikacja strefy: bezpieczna 
Materia  rury lub powierzchni 

grzanej: 
stal w glowa 

stal kwasoodporna 
tworzywa sztuczne 

malowane rury lub powierzchnie 
rodowisko: suche lub wilgotne i nie korozyjne  

 
W a ciwo ci:  

 
Element grzewczy kabla sk ada si ze specjalnego polimeru zmieszanego z 
w glem  zachowuj cego si  jak pó przewodnik. Kiedy temperatura maleje w 
polimerze tworz  si  liczne kanaliki przewodz ce pomniejszaj ce 
rezystancj . Wynikiem tego przep yw pr du podnosi moc kabla 
grzewczego. Odpowiednio przy wzro cie temperatury zewn trznej moc 
kabla zmniejsza si . Zjawisko to pozwala na utrzymywanie danej 
temperatury.  
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

 
Numer katalogowy:  AKO – 1221 

Moc jednostkowa dla 230V; 10ºC W/m 25,3 
Ci g a maksymalna temperatura nara enia  [ºC ] 65 

Max temp. nara enia w stanie wy czonym dla max 
czasu kumulacji     1000 h 

[ºC ] 85 

Test wytrzyma o ci elektrycznej [V ~] 1500 
Nominalne wymiary zewn trzne [mm] 5 x 12 

Nominalna waga    [g/m] 100 
Maksymalna d ugo  obwodu dla 10ºC oraz 

zabezpiecze : 
                                                             16A: 
                                                             20A: 

[m]  
 

105  
120 

Minimalna temperatura instalacji [ºC ] - 20 
Minimalny promie  gi cia przy - 20ºC [mm]  30 

 
AKCESORIA: 

 
 
Zdefiniowanie zabezpieczenia wymaga 
oszacowania d ugo ci kabla dla ka dego 
obwodu grzewczego. Aby tego dokona  
nale y zapozna  si  z nasz  publikacj  o 
ochronie elektrycznej.  
Dla maksymalnej ochrony stosowane s  
wy czniki ró nicowe 30mA. 

 
Moc wyj ciowa dla 230V 

 
Temperatura rury 

         Do czenia oraz uszczelniania ko cówek kabla  
         nale y stosowa  odpowiednie zestawy: 
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