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Systemy ochrony przeciwoblodzeniowej s  co-

raz cz ciej stosowane w naszych warunkach 

klimatycznych. Zapobiegaj  one powstaniu 

oblodzenia, a wi c likwiduj  przyczyny, a nie 

tylko skutki.   

Systemy przeciwoblodzeniowe mog  by

realizowane za pomoc  sta ooporowych 

przewodów grzejnych (Ensto Tassu, Ensto 

Tash), mat grzejnych (Ensto Ulla) oraz prze-

wodów samoreguluj cych (Ensto Optiheat).

Sta ooporowe przewody grzejne mog

by  wykonane jako jedno y owe (wówczas 

s  dwustronnie zasilane), b d  dwu y o-

we przeznaczone do zasilania jednostronne-

go. Przewody sta ooporowe przystosowane 

s  do zasilania napi ciem 230 V, b d  400 V. 

Na etapie projektowania tego typu instalacji, 

poprzez zmiany odleg o ci pomi dzy prze-

wodami, mamy mo liwo  dobrania mocy 

jednostkowej przypadaj cej na metr kwadra-

towy zabezpieczanej powierzchni.

Maty grzejne to nic innego, jak odcinki 

przewodu grzejnego o odpowiedniej d ugo-

ci uformowane w taki sposób, aby po u o-

eniu na danej powierzchni mo na by o

uzyska  okre lon  moc jednostkow . Maty 

grzejne przeznaczone do realizowania za-

da  ochrony przeciwoblodzeniowej produ-

kowane s  najcz ciej o mocy jednostkowej 

300 W/m2 i wymiarach od kilku do kilkuna-

stu metrów kwadratowych.

Samoreguluj ce przewody grzejne (Ensto 

Optiheat) zbudowane s  z dwóch przewodów 

miedzianych, pomi dzy którymi znajduje si

element oporowy o rezystancji zale nej od 

temperatury otoczenia. Zale no  rezystancji, 

a tym samym mocy wydzielanej przez prze-

wód, jest odwrotnie proporcjonalna do tempe-

ratury. Tak wi c przy wzro cie temperatury, 

moc przewodu ulega zmniejszeniu. Przewody 

samoreguluj ce mog  by  dowolnie skracane 

lub przed u ane, co znacznie upraszcza pla-

nowanie i wykonawstwo instalacji. 

Zabezpieczanie schodów, podjazdów, dróg 

i innych powierzchni otwartych

Zalegaj cy nieg i lód s  g ównymi przyczy-

nami powstawania uszkodze  nawierzch-

ni, wi cych si  z kosztownymi naprawami, 

ale te  cz sto prowadz  do gro nych wypad-

ków. U o enie systemu grzejnego pod tak  po-

wierzchni  eliminuje oblodzenie i nie dopusz-

cza do zalegania na niej niegu. Dzi ki temu 

unikn  mo na konieczno ci rozmra ania za 

pomoc rodków chemicznych lub od nie a-

nia r cznego. Systemy przeciwoblodzeniowe 

mog  by  instalowane pod ka dym rodzajem 

nawierzchni (beton, kostka brukowa, asfalt). 

Nale y jednak zachowa  szczególn  ostro -

no , aby kable grzewcze nie dozna y podczas 

monta u uszkodze  mechanicznych. Do za-

bezpieczania powierzchni otwartych stosuje 

si  gotowe maty grzejne (Ensto Ulla), przewo-

dy grzejne (Ensto Tash) lub te  przewody sa-

moreguluj ce (Ensto Optiheat). Na wybór od-

powiedniego produktu oraz mocy systemu 

ma wp yw zarówno przeznaczenie i kszta t

ogrzewanej powierzchni, rodzaj pokrycia, jak 

i obecno  (lub brak) zadaszenia. Moc jed-

nostkowa systemów przeciwoblodzeniowych 

powinna wynosi  od 200 W/m2 w przypadku 

miejsc zadaszonych, do nawet 400 W/m2 w te-

renie otwartym – w miejscach charakteryzuj -

cych si  du ym ruchem pojazdów i pieszych.

Zabezpieczanie rynien i rur spustowych

Ogrzewanie rynien i rur spustowych, po czo-

ne cz sto z ogrzewaniem kraw dzi dachu, sku-

tecznie likwiduje nagromadzenia niegu i lodu, 

zapewnia dro no  rynien i rur spustowych 

oraz zapobiega uszkodzeniom rynien, dachu 

i fasady budynku spowodowanym przez oblo-

dzenie i niekontrolowany sp yw wody. Innym 

wa nym zadaniem systemu ogrzewania rynien 

jest zapobieganie powstawaniu niebezpiecz-

nych nawisów i sopli. Do tego typu rozwi -

za  stosujemy przewody sta ooporowe (Ensto 

Tassu), b d  samoreguluj ce (Ensto Optiheat). 

Parametrem doboru jest w tym wypadku red-

nica rynny (szeroko  koryta dachowego). Dla 

typowych rynien o rednicach rz du 110 mm 

przyjmuje si  ok. 40 W/mb rynny.

Sterowanie systemami 

przeciwoblodzeniowymi 

W celu optymalizacji zu ycia energii elek-

trycznej, w systemach przeciwoblodzenio-

wych stosuje si  odpowiednio dobrane i zapro-

gramowane urz dzenia steruj ce. Do regulacji 

mniejszych systemów przeciwoblodzeniowych 

u ywa si  dwukana owych termostatów pro-

gramowalnych, umo liwiaj cych ustawienie 

przedzia u temperatury, w którym instalacja 

b dzie za czana. Dla wi kszych instalacji nie-

odzowne jest zastosowanie specjalnego sterow-

nika (Ensto Eco 900), który poza czujnikiem 

temperatury posiada czujnik wilgoci (Ensto 

Eco 901, Ensto Eco 902). Sterowanie ogrzewa-

niem ruroci gów realizowane jest za pomo-

c  termostatu wspó pracuj cego z czujnikiem 

temperatury umieszczonym na ruroci gu.
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Kable grzejne Ensto Tash i Ensto Optiheat
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