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ZAMEL  ARTYKU  PROMOCYJNY

Rynny i dachy to elementy budyn-
ków, które powinny by  chronione 
zim  przed skutkami niekorzystnych 

czynników atmosferycznych. Wszelkiego ro-
dzaju za nie enia i oblodzenia mog  prowa-
dzi  nie tylko do zniszczenia konstrukcji, 
ale równie  do nieszcz liwych wypadków 
na ludziach. Z tego powodu coraz cz ciej 
zabezpiecza si  te elementy systemami anty-
oblodzeniowymi.

Owe systemy nie stanowi  skomplikowa-
nych i drogich instalacji elektrycznych, dla-
tego coraz cz ciej stosowane s  nawet w pry-
watnym budownictwie. Praktycznie ka dy 
w a ciciel domu jednorodzinnego móg by so-
bie sam zbudowa  instalacje w rynnach, po-
niewa  system antyoblodzeniowy to nic inne-
go jak odpowiedniej konstrukcji elektryczne 
przewody grzejne wytwarzaj ce wokó  siebie 
wy sz  temperatur .

Przewody grzejne chroni ce rynny przed 
oblodzeniem ze wzgl du na miejsce swo-
jej pracy musz  by  wyposa one w izola-
cj  zewn trzn  odporn  na promieniowanie 
UV. Dotyczy to zarówno przewodów sta o-
oporowych, jak równie  samoreguluj cych. 
Odporno  ta zapobiega wykruszaniu i przy-
klejaniu si  izolacji do powierzchni, na któ-
rej s  one u o one. Przewody z uwagi na mon-
ta  na powierzchni elementów chronionych 
nie musz  mie  bardzo wysokiej mocy grzej-
nej, której warto  minimalna nie powinna 
by  mniejsza ni  15 W/mb. W procesie roz-
planowania u o enia przewodów grzejnych 
do rynien nale y wzi  pod uwag  szeroko
rynny ( rednic ) oraz moc przewodu grzej-
nego. Upraszczaj c zak ada si , e w rynnie 
o rednicy 8 cm mo na zainstalowa  jeden 
bieg przewodu grzejnego o przyk adowej mocy 
18 W/m. W przypadku rynny o wi kszej red-
nicy nale y stosowa  ju  2 biegi przewodu.

Przewody grzejne wpinane s  do klipsów 
zamontowanych wewn trz rynny. Klipsy za-
pewniaj  równoleg e i niezmienne wzgl dem
siebie u o enie dwóch pracuj cych biegów 
przewodów. I to jest niew tpliwie plusem. 
Jest i jednak druga strona medalu, mianowi-
cie klipsy stanowi  blokad  dla swobodnie 
sp ywaj cych ró nego rodzaju zanieczysz-

cze  np. li ci, cienkich ga zi, które groma-
dz c si  w jednym miejscu nasi kaj  wod
i w rezultacie mog  stanowi  utrudnienie 
w efektywnym dzia aniu przewodu grzejne-
go w takich miejscach. Wniosek jest taki, e
przewód u o ony jednobiegowo nie musi by
uk adany przy pomocy klipsów, jednak przy 
dwóch biegach jest to ju  wskazane. 

W rynnowych systemach antyoblodzenio-
wych oprócz przewodów sta ooporowych sto-
suje si  równie  przewody samoreguluj ce. 
W a ciwo ci jakimi dysponuj  te wyroby sta-
wiaj  je w gronie energooszcz dnych urz -
dze  grzejnych. Przewody te emituj  ciep o
w ilo ci odwrotnie proporcjonalnej do wy-
soko ci temperatury otoczenia. Tzn. im ni -
sza temperatura otoczenia tym wi cej emi-
towanego ciep a przez kabel. Ma o tego, je li 
cz  przewodu dzia a w miejscu nas onecz-
nionym, a cz  w zacienionym to przewód 
w tych miejscach emituje ró ne warto ci 
energii cieplnej. I tak, dla miejsc nas onecz-
nionych emitowana jest mniejsza ilo  ciep a, 
za  w miejscach zacienionych wi ksza ilo .
Tak pracuj cy przewód grzejny sam dobie-
ra sobie potrzebn  do skutecznego ogrzania 
energi  elektryczn . Nale y jednak pami -
ta , e jest to przewód samoreguluj cy, a nie 
samowy czaj cy, wi c niezb dne jest stero-
wanie tym obwodem lub chocia  r czne za-

czanie przewodu w okresach zimowych. 
Pod czony do zasilania przewód samoregu-
luj cy ca y czas pracuje niezale nie od tem-
peratury zewn trznej. Nawet przy wysokiej 
warto ci temperatury zewn trznej prze-
wód b dzie grza  pobieraj c ma  ilo  ener-
gii elektrycznej. Samoreguluj cy system an-
tyoblodzeniowy jest wymiernie dro szy od 
standardowego sta ooporowego. Przy wyli-
czeniu ilo ci przewodów i rodzaju sterowania 
mo na dla porównania wyceni  instalacj
na przewodach samoreguluj cych oraz sta o-
oporowych. System MATEC oferowany przez 
polskiego producenta szeroko rozumianej au-
tomatyki budynkowej oraz kabli i przewodów 
ZAMEL na pro b  instalatora zawsze przed-
stawia porównanie obu kalkulacji, aby da
mo liwo  wyboru inwestorowi. 
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