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ZAMEL  ARTYKU  PROMOCYJNY

OCHRONA PODJAZDÓW
Podjazdy i wszystkie odcinki drogi lub chod-
nika b d ce pod nachyleniem powinny by
zabezpieczone przed oblodzeniem lub za nie-
eniem. Bior c pod uwag  stref  klimatycz-

n  i w a ciwo ci nawierzchni ci gów komu-
nikacyjnych, szacuje si , e moc niezb dna 
do utrzymania stanu bezoblodzeniowego 
waha si  od 250 do 320 W/m². Podczas mon-
ta u przewodów grzejnych pod nawierzchni
wa n  kwesti  jest u o enie przewodów z za-
chowaniem odpowiednich odleg o ci pomi -
dzy ich biegami, dlatego wybieraj c system 
antyoblodzeniowy, warto pomy le  o matach 
grzejnych typu GMPD i mocy 300 W/m²,
w których odleg o ci s  ju  zachowane w kon-
strukcji urz dzenia. Zapewnienie odpowied-
nich odleg o ci mi dzy biegami przewo-
du grzejnego, który nie jest u o ony na macie 
uzyskuje si  poprzez zastosowanie stalowych 
ta m mocuj cych. Pozostaje jeszcze aspekt 
prawid owego u o enia maty pod nawierzch-
ni  podjazdu czy chodnika. Konstrukcja war-
stwowa takich miejsc to najcz ciej: u o o-
na od do u warstwa no na (czyli utwardzony 
podk ad), nast pnie warstwa piasku lub su-
chego betonu i ostatnia warstwa – nawierzch-
nia betonowa lub z kostki brukowej. W przy-
padku takiej struktury przewody grzejne 
(mat  grzejn ) nale y u o y  w warstwie pia-
sku, wzgl dnie suchego betonu, w górnej cz -
ci jej wysoko ci. Ponadto instaluj c ogrze-

wanie nawierzchni pod warstw  piasku 
(bezpo rednio na warstwie utwardzonej), 
mo na u o y  izolacj  termiczn , która ogra-
niczy straty wytworzonego ciep a wnikaj ce-
go do ziemi. W ostatniej, najwy szej warstwie 
nale y zamontowa  czujnik temperatury. 
Maty grzejne mo na montowa  równie  w be-
tonie. Wówczas przewody grzejne uk ada si
bezpo rednio na utwardzonym podk adzie 
z roz o on  izolacj  termiczn , a nast pnie 
zalewa warstw  betonu.

OCHRONA SCHODÓW 
I RAMP
System MATEC oferuje przewody grzejne 
jednostronnie zasilane typu GPSY o mocy 
20 W/m, przeznaczone do monta u na scho-

dach lub rampach. Podobnie jak w przypad-
ku mat pod podjazdy przewody grzejne in-
stalowane pod nawierzchni  stopni powinny 
stanowi ród o ciep a o powierzchniowej 
mocy cieplnej min. 250 W/m². eby uzyska
równomierny rozk ad temperatury na ogrze-
wanej powierzchni, nale y okre li  odleg o-
ci mi dzy biegami przewodów, np. dla kabla 

grzejnego o mocy 20 W/m odleg o  ta wynosi 
6,6 cm. Dysponuj c wymiarami poszczegól-
nych stopni, wysoko ci  stopni, a tak e wcze-
niej obliczon  odleg o ci  pomi dzy biegami 

przewodów, w atwy sposób mo na obliczy
ca kowit  d ugo  przewodu potrzebnego 
do ogrzania wymaganej powierzchni.

PRZEWODY GRZEJNE 
DO RYNIEN
Przewody grzejne przeznaczone do monto-
wania w rynnach musz  by  wyposa one 
w izolacj  zewn trzn  odporn  na promie-
niowanie UV. Ich moc minimalna nie po-
winna by  mniejsza ni  15 W/m. Przewody 
grzejne typu GPRN o mocy 18 W/m uk a-
da si  w rynnach podwójnie lub pojedynczo, 
w zale no ci od rednicy rynny i spustu. 
Je li jest ona mniejsza ni  8 cm, mo na za-
stosowa  pojedynczy uk ad roz o enia prze-
wodu, a dla rednic wi kszych zaleca si  po-
dwójne u o enie. Przewody wpina si  do 
klipsów zamontowanych wewn trz rynny. 
Przewody grzejne typu GPRN wspó pracu-
j  z regulatorami temperatury wyposa ony-
mi w czujniki powietrza oraz lodu i niegu, 
otwieraj c lub zamykaj c obwód grzejny za-
le nie od zaprogramowanych warto ci mie-
rzonych przez czujniki.

PRZEWODY
DO OCHRONY RUR 
Przewody grzejne typu GPRU powinny by
prowadzone równolegle po zewn trznej stro-
nie rury, mog  by  tak e owijane wokó  osi 
rury. Przewody grzejne do ochrony rur stan-
dardowo wyposa one s  w termostat, któ-
ry w sposób samoczynny steruje elementem 
grzewczym. Termostat zamontowany jest na 
po czeniu przewodu grzejnego z przewodem 
zasilaj cym. Ca e urz dzenie, czyli przewód 

z termostatem, pod czany jest do sieci
230 V AC wtyczk  zainstalowan  na ko cu 
przewodu zasilaj cego. eby zapewni  pra-
wid owe reagowanie urz dzenia na panuj -
c  temperatur , nale y zwróci  szczególn
uwag  na to, aby p aska powierzchnia czujni-
ka termostatu dok adnie przylega a do grza-
nej powierzchni. We wszystkich naziemnych 
typach instalacji antyoblodzeniowych mo na 
stosowa  przewody samoreguluj ce typu
GPSR/17 o mocy 17 W/m. 
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Systemy antyoblodzeniowe MATEC to elektryczne instalacje grzewcze chroni ce 
przed oblodzeniem rynien, dachów, ramp, podjazdów, schodów i chodników.
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