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Przewód grzejny sektorowy do ochrony 
przeciwzamarzaniowej w ch odniach 
 

 
ZASTOSOWANIE  
Aby zmniejszy  ilo  ciep a przedostaj cego si  do ch odni poprzez pod og , 
ch odnie budowane s  na warstwie izolacji termicznej. Pomimo jednak tego mo e 
doj  do zamarzania gruntu pod ch odni  co z kolei mo e prowadzi  do jego 
wznoszenia i w rezultacie powstania p kni  na pod odze ch odni a nawet 
naruszenia fundamentów. Wskazanym jest wi c kompensowanie ciep a 
przedostaj cego si  do ch odni z gruntu. 
Mi dzynarodowy Instytut Ch odnictwa poleca kilka sposobów pozwalaj cych 
zapobiega  zamarzaniu pod o a Jednym z nich jest wykorzystanie elektrycznych 
przewodów grzejnych u o onych w formie „rusztu” pod warstw  izolacji termicznej. 
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Przewód grzejny 
 
Przewód grzejny AKO-5231 zosta  zaprojektowany z my l  o zastosowaniu w systemach 
zabezpiecze  ch odni (mro ni). 
Zalety przewodu: 

•= Prosta instalacja 
Przewód grzejny sektorowy AKO posiada sta  moc w przeliczeniu na metr bie cy . 
Oznacza to, e mo na go przycina  na odpowiedni  d ugo  w miejscu instalacji. 

•= Bezpiecze stwo przy niskich kosztach instalacji i u ytkowania 
Jest najlepszym i najta szym sposobem wyeliminowania problemów opisanych w sekcji 
zastosowanie. 
 
CHARAKTERYSTYKA 

 
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 nawini ty wokó  y  zasilaj cych.   Powsta  w ten sposób spirala czona 
jest naprzemiennie z y ami zasilaj cymi 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 
jednakowym napi ciem pomi dzy punktami styku A-B, B-C, C-D, itd. Oznacza to, e moc 
grzewcza otrzymywana z 1mb przewodu jest sta a i niezale na od jego d ugo ci. Im d u szy  
przewód tym  wi ksza ca kowita moc grzewcza. 
Kabel ten mo e by  docinany na d ugo  bez wzgl du na ilo  stref grzewczych i 
pod czany do zasilania 220V. 

 
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

 
Numer katalogowy 

 
AKO-523  

Moc jednostkowa (230V)  10 W/m 
Wytrzyma o  temperaturowa w stanie wy czonym  70 0C 
Maksymalna d ugo  obwodu grzejnego  150 [m] 
D ugo  strefy grzewczej  1000 [mm] 
Wytrzyma o  elektryczna 1500 V 

rednica zewn trzna 7 x 9,5 mm 
Zgodnie ze standardem: UNE 21155, CEI 800 
Dodatkowe informacje w karcie katalogowej 1212H001 
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Obliczanie d ugo ci przewodu 
 
Moc przewodu instalowanego w ch odni w celu unikni cia zmra ania pod o a zwykle nie 
musi by  wi ksza ni  20 W/m. Zak adaj c, e odleg o  pomi dzy przewodami b dzie 
wynosi a 500mm a moc przewodu wynosi 10 W/m instaluje si  zwykle 2 m AKO-523 /m2 
powierzchni pod ogi.  
Sprawdzanie strat cieplnych 
Przed instalacj  nale y mimo wszystko dokona  kalkulacji strat ciep a poprzez izolacj  
termiczn  pod ogi ch odni w celu sprawdzenia czy nie s  one wi ksze ni  20 W/m2 
Wykorzystuje si  do tego nast puj c  zale no :  
 

Straty  [W/m2] = K x t / e 
 
K = przewodno  cieplna izolacji [W/m0C dla 00C] 

t = ró nica temperatur pomi dzy minimaln  temperatur  w ch odni i temperatur  gruntu 00C 
e = grubo  izolacji termicznej pod ogi ch odni w [mm] 
Aby skompensowa  b dy w u o eniu izolacji termicznej, zmiany napi cia zasilania, 
tolerancj  mocy grzewczej przewodu itd., nale y przyj  wspó czynnik bezpiecze stwa 45%.  
 
Przyk ad: 
Za ó my nast puj ce warunki: 
K = przewodno  cieplna izolacji dla 00C = 0,043 W/m0C 

t  = najni sza temperatura w ch odni = I-400CI 
e = grubo  izolacji termicznej pod ogi ch odni = 50mm 
 

Straty [W/m2] = (0,043 x 40 / 50) x ,45= 6,62 
 

Warto  otrzymana w tym wypadku jest mniejsza od 20 W/m2. Je li by aby wi ksza od 20 
W/m2 nale a oby zmniejszy  odleg o ci pomi dzy przewodami przez co zwi kszy aby si  
d ugo  przewodu przypadaj ca na 1 m2 powierzchni (wi cej mocy na 1 m2). 
 
Akcesoria 
Aby zapewni  w a ciwy monta  oraz warunki pracy niezb dne s  odpowiednie akcesoria. 
Charakterystyki akcesoriów podane s  w kartach katalogowych wg rysunku poni ej. 
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Czujki temperatury PTC:  

,5m ref. AKO- 5580   3,0m ref. AKO- 55803  5m ref. AKO- 558 5 
2,0m ref. AKO- 55802  7,0m ref. AKO- 55807  30m ref. AKO- 55830 

 
Czujki musz  by  instalowane w sposób umo liwiaj cy ich demonta  w sytuacji awarii, 
wymiany przewodu itp. 

Zalecenia monta owe 
 
Przewody grzejne nale y uk ada  w taki sposób aby tworzy y swego rodzaju “ruszt”. 
Maksymalna odleg o  przewodów od siebie 500 mm. Ze wzgl dów bezpiecze stwa 
przewody instaluje si  w rurach z tworzywa sztucznego; minimalna rednica wewn trzna 19 
mm. 
Zale nie od tego czy istnieje dost p do pod ogi budynku z dwóch przeciwnych stron  czy nie 
stosuje si  ró ne sposoby monta u kabli.   
Sytuacj  gdy dost p jest z dwóch stron przedstawia poni szy rysunek. 

W sytuacji gdy nie ma dost pu do pod ogi budynku z dwóch przeciwnych stron wykorzystuje 
si  nast puj ce rozwi zania: 
A.  Instalacja puszek (skrzynek) z pokrywami umo liwiaj cymi dost p do wn trza. Puszki 

czy si  ze sob  rurami dzi ki czemu zarówno monta  jak i czynno ci eksploatacyjne s  
bardzo proste. 

B. Instalacja puszek w dolnej cz ci ciany na zewn trz budynku  
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C. Instalacja puszek czeniowych pod warstw  izolacji cieplnej w odleg o ci 500mm od 
ciany. 

 
D. Kolejnym mo liwym rozwi zaniem jest instalacja dwóch obwodów kabli grzejnych (jeden 
jako zapasowy) bez rur ochronnych. W tym rozwi zaniu nale y u y  przewodu z oplotem 
metalowym i izolacj  fluoropolimerow  . Odpowiedni model dobierany jest przez producenta. 
Przewody uk ada si  obok siebie. Prac  przewodu pod czonego do zasilania steruj   
termostaty, drugi pozostaje nieaktywny. Obydwa przewody musz  by  wyposa one w 
zestawy czeniowo-ko cowe i wprowadzone do puszek czeniowych. Element 
zako czeniowy (termokurczliwy) musi znajdowa  si  na zewn trz po tej samej stronie co 
zasilanie (puszka). Przewód zapasowy pozostaje nieaktywny do czasu awarii obwodu 
zasilanego. Po pod czeniu przewodu, wylaniu wylewki poziomuj cej ale przed u o eniem 
warstwy izolacyjnej nale y dokona  nast puj cych czynno ci: 

•= Pomiar stanu izolacji pomi dzy y ami przewodz cymi a oplotem metalowym. Pomiar 
nale y dokonywa  miernikiem oporno ci izolacji przy 500VDC. Dla przewodów do 
75m oporno  powinna wynosi  przynajmniej 20M , dla przewodów d u szych 
powinno to by  [(1500M .m/m d ugo ci obwodu)]; 

•= Nale y w czy  obwód w celu sprawdzenia czy zabezpieczenia przeci eniowe i 
ró nicowe nie od cz  obwodu. 

Je li którykolwiek z testów nie powiedzie si , nale y dokona  kontroli ca ego obwodu . 
Istotnym jest aby to zrobi  przed wylaniem betonu 
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Regulacja temperatury 
 
Zalecane jest instalowanie dwóch termostatów.  
 

A. AKO- 520- termostat z mo liwo ci  nastawy temperatury pomi dzy 50C a 100C. 
Czujnik umieszczony w miejscu oddalonym od cian budynku w jednakowej 
odleg o ci od przewodów. Usytuowanie takie pozwala dok adnie regulowa  
temperatur  i co za tym idzie oszcz dza  energi . 

B. AKO- 520 termostat z nastaw  temperatury 300C. Czujnik temperatury umieszczony 
w rurze ochronnej przewodu (dotyka przewodu) w celu regulacji temperatury samego 
przewodu. 

 
Je li termostat do monta u na szynie DIN nie jest usytuowany w rozdzielnicy nale y go 
umie ci  w puszce AKO- 559 2A posiadaj cej IP65 
 
Przyk adowy schemat po cze  elektrycznych 
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