
BUDUJEMY DOM 6/2015212

Artyku  promocyjny

Systemy antyoblodzeniowe MATEC to elek-
tryczne instalacje grzewcze chroni ce przed 
oblodzeniem rynien, dachów, ramp, podjaz-
dów, schodów i chodników.

Ochrona podjazdów
Podjazdy i wszystkie odcinki drogi lub chodni-
ka b d ce pod nachyleniem, powinny by  za-
bezpieczone przed oblodzeniem lub za nie-
eniem. Bior c pod uwag  stref  klimatyczn

oraz w a ciwo ci nawierzchni ci gów komu-
nikacyjnych szacuje si , e moc niezb dna do 
utrzymania stanu bezoblodzeniowego waha si
w granicach 250…320 W/m². Podczas monta u
przewodów grzejnych pod nawierzchni  wa -
n  kwesti  jest u o enie przewodów z zacho-
waniem odpowiednich odleg o ci pomi dzy
biegami, dlatego wybieraj c system antyoblo-
dzeniowy warto pomy le  o matach grzejnych. 
Konstrukcja mat uniemo liwia przesuwanie si
przewodów wzgl dem siebie.

Pozostaje jeszcze aspekt prawid owego u o-
enia maty pod nawierzchni  podjazdu czy 

chodnika. Konstrukcja warstwowa takich 
miejsc to najcz ciej: u o ona od do u warstwa 
no na (czyli utwardzony podk ad), nast pnie 
warstwa piasku lub suchego betonu 
i ostatnia warstwa to nawierzchnia betono-
wa lub z kostki brukowej. W przypadku takiej 
struktury przewody grzejne (mat  grzejn ) na-
le y u o y  w warstwie piasku wzgl dnie su-
chego betonu, w górnej cz ci jej wysoko ci. 
Ponadto instaluj c ogrzewanie nawierzch-
ni pod warstw  piasku (bezpo rednio na war-
stwie utwardzonej) mo na u o y  izolacj  ter-

miczn , która ograniczy straty wytworzonego 
ciep a wnikaj cego do ziemi. W ostatniej naj-
wy szej warstwie nale y zamontowa  czujnik 
temperatury. 

Maty grzejne mo na montowa  równie
w betonie. Wówczas przewody grzejne uk ada 
si  bezpo rednio na utwardzonym podk adzie 
z roz o on  izolacj  termiczn , a nast pnie za-
lewa warstw  betonu.

Ochrona schodów i ramp
System MATEC oferuje przewody grzejne jed-
nostronnie zasilane o mocy 20 W/m przezna-
czone do monta u na schodach lub rampach. 
Podobnie jak w przypadku mat pod podjazdy, 
przewody grzejne instalowane pod nawierzch-
ni  stopni powinny stanowi ród o ciep a
o powierzchniowej mocy cieplnej 300 W/m². 
Aby uzyska  równomierny rozk ad temperatury 
na ogrzewanej powierzchni nale y okre li  od-
leg o ci mi dzy biegami przewodów, np. dla ka-
bla grzejnego o mocy 20 W/m odleg o  wynosi 
6,6 cm. Dysponuj c wymiarami poszczególnych 
stopni, wysoko ci  stopni, a tak e wcze niej ob-
liczon  odleg o ci  pomi dzy biegami przewo-
dów w atwy sposób mo na obliczy  ca kowit
d ugo  przewodu potrzebnego do ogrzania wy-
maganej powierzchni.

Przewody grzejne do rynien
Przewody grzejne przeznaczone do montowania 
w rynnach musz  by  wyposa one w izolacj
zewn trzn  odporn  na promieniowanie 
UV. Ich moc minimalna nie powinna by
mniejsza ni  15 W/m.

Przewody grzejne typu GPRN uk ada si
w rynnach podwójnie lub pojedynczo w zale -
no ci od rednicy rynny. Je li jest ona mniej-
sza ni  10 cm mo na zastosowa  pojedynczy 
uk ad roz o enia przewodu, dla rednic wi k-
szych zaleca si  podwójne u o enie. Przewody 
grzejne wpina si  do klipsów zamontowa-
nych wewn trz rynny. Przewody grzejne GPRN 
wspó pracuj  z regulatorami temperatury wypo-
sa onymi w czujniki powietrza oraz lodu i nie-
gu otwieraj c lub zamykaj c obwód grzejny 
zale nie od zaprogramowanych warto  mierzo-
nych przez czujniki.

Przewody do ochrony rur
Przewody grzejne powinny by  prowadzone 
po zewn trznej stronie rury równolegle b d
mog  by  owijane wokó  osi rury (sugerowa-
ne rozwi zanie ze wzgl du na lepsze rozpro-
wadzanie ciep a na chronionym termicznie 
elemencie).

Przewody grzejne do ochrony rur standar-
dowo wyposa one s  w termostat bimetalicz-
ny, który w sposób samoczynny steruje ele-
mentem grzewczym. Termostat zamontowany 
jest w miejscu po czenia przewodu grzejnego 
z przewodem zasilaj cym. Ca e urz dzenie, czy-
li przewód z termostatem pod czany jest do sie-
ci 230 V wtyczk  zainstalowan  na ko cu prze-
wodu zasilaj cego. Aby zapewni  prawid owe 
reagowanie urz dzenia na panuj c  temperatu-
r  nale y zwróci  szczególn  uwag  na to, aby 
p aska powierzchnia czujnika termostatu do-
k adnie przylega a do grzanego elementu. 

We wszystkich typach instalacji antyoblo-
dzeniowych mo na stosowa  przewody sa-
moreguluj ce typu GP-SR/17.

Elektryczne 
systemy 
antyoblodzeniowe

MATEC

 Podjazd odlodzony (od nie ony) mat , dwa 
lady pod ko a samochodu

 Stopnie z przewodem

 Podwójny uk ad przewodów w rynnie

 U o enie przewodu na rurach wodoci gowych 
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