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Elektryczne systemy
antyoblodzeniowe MATEC
R
ynny i dachy to elementy budynków, które powinny byÊ chronione
zimÈ przed skutkami niekorzystnych
czynników atmosferycznych. Wszelkiego rodzaju zaĂnieĝenia i oblodzenia mogÈ prowadziÊ nie tylko do zniszczenia konstrukcji,
ale równieĝ do nieszczÚĂliwych wypadków
na ludziach. Z tego powodu coraz czÚĂciej
zabezpiecza siÚ te elementy systemami antyoblodzeniowymi.
Owe systemy nie stanowiÈ skomplikowanych i drogich instalacji elektrycznych, dlatego coraz czÚĂciej stosowane sÈ nawet w prywatnym budownictwie. Praktycznie kaĝdy
wïaĂciciel domu jednorodzinnego mógïby sobie sam zbudowaÊ instalacje w rynnach, poniewaĝ system antyoblodzeniowy to nic innego jak odpowiedniej konstrukcji elektryczne
przewody grzejne wytwarzajÈce wokóï siebie
wyĝszÈ temperaturÚ.
Przewody grzejne chroniÈce rynny przed
oblodzeniem ze wzglÚdu na miejsce swojej pracy muszÈ byÊ wyposaĝone w izolacjÚ zewnÚtrznÈ odpornÈ na promieniowanie
UV. Dotyczy to zarówno przewodów staïooporowych, jak równieĝ samoregulujÈcych.
OdpornoĂÊ ta zapobiega wykruszaniu i przyklejaniu siÚ izolacji do powierzchni, na której sÈ one uïoĝone. Przewody z uwagi na montaĝ na powierzchni elementów chronionych
nie muszÈ mieÊ bardzo wysokiej mocy grzejnej, której wartoĂÊ minimalna nie powinna
byÊ mniejsza niĝ 15 W/mb. W procesie rozplanowania uïoĝenia przewodów grzejnych
do rynien naleĝy wziÈÊ pod uwagÚ szerokoĂÊ
rynny (ĂrednicÚ) oraz moc przewodu grzejnego. UpraszczajÈc zakïada siÚ, ĝe w rynnie
obĂrednicy 8 cm moĝna zainstalowaÊ jeden
bieg przewodu grzejnego o przykïadowej mocy
18bW/m. W przypadku rynny o wiÚkszej Ărednicy naleĝy stosowaÊ juĝ 2 biegi przewodu.
Przewody grzejne wpinane sÈ do klipsów
zamontowanych wewnÈtrz rynny. Klipsy zapewniajÈ równolegïe i niezmienne wzglÚdem
siebie uïoĝenie dwóch pracujÈcych biegów
przewodów. I to jest niewÈtpliwie plusem.
Jest i jednak druga strona medalu, mianowicie klipsy stanowiÈ blokadÚ dla swobodnie
spïywajÈcych róĝnego rodzaju zanieczysz-

czeñ np. liĂci, cienkich gaïÚzi, które gromadzÈc siÚ wbjednym miejscu nasiÈkajÈ wodÈ
i w rezultacie mogÈ stanowiÊ utrudnienie
wbefektywnym dziaïaniu przewodu grzejnego w takich miejscach. Wniosek jest taki, ĝe
przewód uïoĝony jednobiegowo nie musi byÊ
ukïadany przy pomocy klipsów, jednak przy
dwóch biegach jest to juĝ wskazane.
W rynnowych systemach antyoblodzeniowych oprócz przewodów staïooporowych stosuje siÚ równieĝ przewody samoregulujÈce.
WïaĂciwoĂci jakimi dysponujÈ te wyroby stawiajÈ je w gronie energooszczÚdnych urzÈdzeñ grzejnych. Przewody te emitujÈ ciepïo
w iloĂci odwrotnie proporcjonalnej do wysokoĂci temperatury otoczenia. Tzn. im niĝsza temperatura otoczenia tym wiÚcej emitowanego ciepïa przez kabel. Maïo tego, jeĂli
czÚĂÊ przewodu dziaïa w miejscu nasïonecznionym, a czÚĂÊ w zacienionym to przewód
wbtych miejscach emituje róĝne wartoĂci
energii cieplnej. I tak, dla miejsc nasïonecznionych emitowana jest mniejsza iloĂÊ ciepïa,
zaĂ w miejscach zacienionych wiÚksza iloĂÊ.
Tak pracujÈcy przewód grzejny sam dobiera sobie potrzebnÈ do skutecznego ogrzania
energiÚ elektrycznÈ. Naleĝy jednak pamiÚtaÊ, ĝe jest to przewód samoregulujÈcy, abnie
samowyïÈczajÈcy, wiÚc niezbÚdne jest sterowanie tym obwodem lub chociaĝ rÚczne za-

ïÈczanie przewodu w okresach zimowych.
PodïÈczony do zasilania przewód samoregulujÈcy caïy czas pracuje niezaleĝnie od temperatury zewnÚtrznej. Nawet przy wysokiej
wartoĂci temperatury zewnÚtrznej przewód bÚdzie grzaï pobierajÈc maïÈ iloĂÊ energii elektrycznej. SamoregulujÈcy system antyoblodzeniowy jest wymiernie droĝszy od
standardowego staïooporowego. Przy wyliczeniu iloĂci przewodów i rodzaju sterowania
moĝna dla porównania wyceniÊ instalacjÚ
na przewodach samoregulujÈcych oraz staïooporowych. System MATEC oferowany przez
polskiego producenta szeroko rozumianej automatyki budynkowej oraz kabli i przewodów
ZAMEL na proĂbÚ instalatora zawsze przedstawia porównanie obu kalkulacji, aby daÊ
moĝliwoĂÊ wyboru inwestorowi. }
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