
MAGYAR
Automatikus védőkábel a 
csőfagyások ellen

Felszerelési és kezelési utasítás 
fém és műanyag csövek esetében

Ez, a csövek elfagyás elleni védelmét biz-
tosító kábel egy fűtőkábelből, termosztát-
ból és hálózati kábelből áll és fémből, illet-
ve műanyagból készült, legfeljebb 76 mm 
átmérőjű vízvezetékek fagyás elleni védel-
méhez használható.

A berendezés hatékony, gazdaságos és 
biztonságos felszereléséhez olvassa el fi-
gyelmesen az alábbiakat! Javasoljuk, hogy 
őrizze is meg ezt a kezelési utasítást!

FIGYELEM!

F1. A fűtőkábel sehol sem érintkezhet önmagá-
val, nem keresztezheti és nem fedheti át 
önmagát! Ez ugyanis a kábel túlhevülésé-
hez vezetne.

F2. Nem módosítható a fűtőkábel hossza! Me-
grövidítése esetén fennáll a túlhevülés ves-
zélye, meghosszabbítása esetén pedig nem 
fog tudni elegendő hőt termelni. A 
fűtőkábel fizikai állagának megválto-
ztatására tett minden kísérlet a garancia 
elvesztésével jár! Az elvágott kábel többé 
nem javítható!

F3. Amennyiben a kábel (a hideg miatt) mere-
vvé válik, EGYENESÍTSE KI ELŐBB és csat-
lakoztassa addig a hálózatra, amíg ismét 
hajlékonnyá nem válik, s csak ezután te-
kerje a cső köré! SOHASE CSATLA-KO-
ZTASSA A KÁBELT AZ ELEKTROMOS HÁ-
LÓZATHOZ MINDADDIG, AMÍG FEL VAN 
TEKERVE, mert emiatt a kábel túlhevülhet 
azokon a részeken, ahol összeér, megol-
vadhat a külső szigetelése, s a következő 
használat során teljesen megolvadhat.

F4. Ne használja a vezetéket olyan csöveken, 
amelyek 66 °C fölé hevülhetnek, mivel az 
ekkora hőmérséklet már kárt okozhat a ká-
belben!

F5. Tűzvédelmi okokból a fűtőkábel a gyúléko-
ny anyagoktól (a gyúlékony szigetelést is 
beleértve) legalább 13 mm-es távolságra 
helyezhető csak el!

F6. Sohase használjon 13 mm-nél vastagabb 
közetgyapot, vagy habszigetelést! A 

fűtőkábel túlszigetelése túlhevüléshez ve-
zethet! Ügyeljen arra is, hogy a szigetelés 
tűzálló legyen!

F7. Védje a fűtőkábelt az elhasználódás ellen 
olyan helyeken, ahol sérülhet a kábel külső 
szigetelése (pl. rágcsálók, fűnyíró gépek, 
hóeltakarító eszközök, leeső jégcsapok, 
stb.)

F8. Ne csévélje fel a fűtőkábelt, azt a cső men-
tén kiterítve szabad csak használni!

F9. Ne merítse folyadékokba a fűtőkábelt!

A KÁBEL ÉS A SZIGETELÉS KIVÁLAS-
ZTÁSA

A1. Mérje meg a cső hosszát és keresztmetsze-
tét!

A2. Válassza ki a csőhöz legjobban illő kábelfé-
leséget! A kábel nem lehet 600 mm-nél 
többel rövidebb, mint a cső és nem lehet 
hosszabb a csőnél! Lehetőség van arra, ho-
gy egy csőszakaszra kettő kábelt is felsze-
reljen, ezek 600 mm-en át is fedhetik 
egymást, ha a cső ellen-tétes oldalán feks-
zenek fel.

A3. Válassza ki a kábel/cső fölé helyezendő szi-
getelést! A szigetelés nem lehet 13 mm-nél 
vastagabb! Lehet habanyag, vagy 
kőzetgyapot szigetelés. Ügyeljen arra, hogy 
a szigetelés tűzálló legyen!

FELSZERELÉSE

I1. A cső előkészítése 
Mielőtt felszerelné a fűtőkábelt, ellenőrizze, 
hogy jól hozzáférhető-e a cső és nincsenek 
éles élek és könnyen gyulladó anyagok a 
közelben (hogy a lehető legnagyobb mér-
tékben elkerülhesse a kábel és a környezet 
sérülésének veszélyét.

I2. A műanyagcsőre alumíniumfóliát te-
kerjen! 
Amennyiben műanyag csőre helyezi fel a 
fűtőkábelt, akkor javasoljuk, hogy a csőre 
előbb tekerjen fel egy alufólia réteget, 
mielőtt feltekerné a fűtőkábelt! Az alumíni-
umfólia egyenletesen osztja el a fűtőkábel 
által termelt hőt a cső felületén, mivel az 
alumínium jobb hővezető, mint a műanyag.

I3. A tápellátás előkészítése 
Győződjön meg arról, hogy van-e a közel-

3030



MAGYAR
ben földelt elektromos csatlakozó aljzat, 
amelyhez a fűtőkábelt csatlakoztathatja. 
Képezzen a hálózati csatlakozó kábelből 
egy „csepegtető-hurkot“, hogy ne juthas-
son a kondenzvíz a csatlakozó aljzatba! 
Amennyiben hosszabbító kábel szükséges, 
csak VDE, vagy TÜV által bevizsgált, 
elegendően hosszú és földelt hosz-szabbító 
kábelt használjon!

I4. A termosztát elhelyezése 
A termosztátnak szorosan kell illeszkednie 
a csőhöz és PVC szigetelőszalaggal kell azt 
biztosítani! Ne használjon szíjat, vagy 
kötöző szalagot! A termosztátot a leghide-
gebb csővégre szerelje fel! A termosztát 
méri a cső hőmérsékletét és igény szerint 
kapcsolja be, illetve ki a fűtőkábelt, hogy 
egyrészt megakadályozza a csővezeték el-
fagyását, másrészt pedig gazdaságossá te-
gye a csőfűtést.

I5. A fűtőkábel felszerelése 
Helyezze fel a fűtőkábelt a csőre és rög-
zítse ott jó minőségű PVC 
szigetelőszalaggal legalább 600 mm-es tá-
volságokban a csőhöz!

I6. A cső/fűtőkábel szigetelése 
A cső igen hideg időjárás esetén 
bekövetkező elfagyás elleni védelme, illet-
ve az energiafelhasználás minimális 
mértékűre csökkentése érdekében javasol-
juk, hogy csőszigeteléssel lássa el a 
fűtőkábelt! A cső/fűtőkábel együttes 
kőzetgyapottal, vagy rugalmas habanyag-
gal szigetelhető. A FŰTŐKÁBELHEZ/
CSŐHÖZ HASONLÓAN A TERMOSZ-TÁTOT 
IS SZIGETELNIE KELL, csak így bizto-
sítható, hogy a csővezeték teljes hosszá-
ban egyenletes legyen a hőmérséklet. 
Amennyiben jobban szigeteli a termosztát 
környékét, mint a csővezeték egyéb sza-
kaszait, akkor a szükségesnél tovább tartja 
bekapcsolva a termosztát a csőfűtést ame-
ly rontja a rendszer gazdaságosságát. (A 
termosztát akkor kapcsolja be a fűtőkábelt, 
ha 3 °C,vagy ennél alacsonyabb 
hőmérsékletet észlel, s 13 °C-nál kapcsolja 
be ismét.)

KŐZETGYAPOT SZIGETELÉS ESETÉN LEG-
FELJEBB 13 mm lehet a szigetelés vasta-
gsága a fűtőkábel felett! Fontos, hogy a 
kőzetgyapot szigetelésben kárt tehet a víz, 
s éppen ezért vízálló burkolattal kell azt 
bevonni!

HABANYAG SZIGETELÉS ESETÉN IS LEG-
FELJEBB 13 mm lehet a szige-telés vasta-
gsága a fűtőkábel felett! A habanyag szí-
getelésben általában nem tesz kárt a ned-
vesség, így nincs is szükség vízálló burko-
latra.

I7. A hideg évszak kezdetén dugja be a 
hálózati csatlakozó dugót! 
A hideg évszak/tél kezdetén dugja be a há-
lózati csatlakozó dugót egy földelt aljzatba! 
(További részleteket a következő, a „Keze-
lése“ szakaszban talál!

A CSŐELFAGYÁS ELLENI VÉDELMET 
NYÚJTÓ KÁBEL KEZELÉSE

K1. A cső elfagyás elleni védelmét biztosító ká-
bel termosztáttal van felszerelve, amely 
automatikusan bekapcsolja a fűtőkábelt, 
mihelyt kb. 3 °C-os (és süllyedő tendenciát 
mutató) hőmérsék-letet észlel és lekapcsol-
ja, ha a hőmérséklet (emelkedő tenden-ci-
ával) kb. 13 °C-ot ér el. A kábelberendezés 
nem igényel felügye-letet.

K2. Javasoljuk, hogy nyáron válassza le a fűtő-
kábelt a hálózatról (húzza ki a csatlakozó 
dugót)!

K3. Javasoljuk továbbá, hogy a fűtőkábelt a hi-
deg évszak, illetve a tél kezdete előtt vizs-
gálja meg, hogy nem lát-e rajta sérülése-
ket és ellenőrizze a rendszer tápellátását! 
Amennyiben nem sérült a fűtőkábel és 
üzemképes a tápellátás is, dugja be a 
rendszer csatla-kozó dugóját az elektromos 
csatlakozó aljzatba!
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