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RYNIEN I DACHÓW

Ogrzewanie dachów i systemów rynnowych
Systemy przeciwoblodzeniowe DEVI mog by zainstalowane na niemal wszystkich rodzajach dachów, gdzie skutecznie
likwiduj nagromadzony nieg i lód. Zapewniaj dro no
systemów rynnowych oraz zapobiegaj uszkodzeniom konstrukcji dachowej i fasad budynków spowodowanych przez oblodzenie i niekontrolowany spływ wody. Ogrzewanie rynien i
rur spustowych zapobiega ich uszkodzeniu przez zamarzaj c wod oraz zapewnia skuteczne odwodnienie powierzchni
dachu. System DEVI przeciwoblodzeniowego zabezpieczania rynien i rur spustowych oraz powierzchni dachów składa si
z kabli grzejnych deviflex" lub kabli samoreguluj cych devi-iceguard oraz termostatów devireg". Systemem steruje prosty
termostat z czujnikiem temperatury lub sterownik mikroprocesorowy współpracuj cy z zestawem czujników temperatury i
wilgoci. Tak wyposa ony system mo e automatycznie dostosowa si do aktualnych warunków atmosferycznych,
zał czaj c i wył czaj c kable grzejne zawsze w optymalnych momentach.
Zastosowanie
Przeciwoblodzeniowe systemy DEVI mog by stosowane równie do zapewnienia dro no ci rynien dachowych skrajnych
i wewn trznych na dachach wielospadowych oraz rur spustowych. Zastosowanie systemu zapewnia pełn kontrol spływu
wody z powierzchni dachów. W przypadku dachów o du ym nachyleniu płaszczyzn stosowane s zwykle progi
zapobiegaj ce zsuwaniu si du ych płatów niegu. Nale y wówczas zastosowa ogrzewanie dolnej powierzchni dachu,
przyspieszaj c topnienie niegu i ułatwiaj c odprowadzenie powstałej wody.

Zalety systemu
•
•
•
•
•

pełna dro no rynien i rur spustowych
kontrolowany sptyw wody z powierzchni dachu
brak nawisów lodowych i zalegania niegu
eliminacja kosztów naprawy instalacji rynnowych i fasad budynków
eliminacja obci enia rynien i rur spustowych przez zalegaj cy lód lub
nieg
• zapobieganie przyczynom, a nie skutkom oblodzenia i zalegania niegu

Moc zainstalowana

2

Moc zainstalowana przypadaj ca na metr kwadratowy powierzchni dachu (W/m ) zale y od
rodzaju konstrukcji dachowej oraz lokalnych warunków atmosferycznych. Dachy mo na podzieli na dwie grupy:
1) Dachy zimne s dobrze izolowane i charakteryzuj si niskim współczynnikiem przenikania
ciepła. Gdy sło ce topi nieg, na dachu zimnym powstaj sople i nawisy nie ne.
2) Dachy ciepłe s słabo izolowane, a topienie niegu i lodu nast puje w wyniku przenikania
ciepła z wn trza budynku. Woda ze stopionego niegu spływa w dół i zamarza przy kraw dzi
dachu. Sytuacja taka wyst puje cz sto, gdy strych wykorzystywany jest na cele mieszkalne.
Z tego powodu moc instalacji rynnowej na dachach ciepłych powinna by wy sza ni na
dachach zimnych.
Moc kabli grzejnych stosowanych w instalacjach dachowych powinna wynosi 15 - 25 W/m. W
szczytowych partiach dachów pokrytych materiałami palnymi i mi kn cymi pod wpływem ciepła
(np. papa) moc kabla grzejnego nie powinna przekracza 20 W/m.
W typowych warunkach moc zainstalowana dachowego systemu grzejnego jest zbli ona do
mocy stosowanej do ogrzewania konstrukcji naziemnych.

A - rynna,
B - kabel grzejny,
C - uchwyt rynnowy,
D - odst p pomi dzy uchwytami
25-30 cm.
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Rynny znajduj ce si przy kraw dzi dachu zimnego wymagaj mocy rz du 30 - 40 W/m. Na dachach ciepłych wymagana
moc jest wi ksza i wynosi 40 - 50 W/m. Uzyskanie takiej mocy mo e wymaga równoległego uło enia kilku odcinków
kabla deviflex™. Podejmuj c decyzj o warto ci mocy nale y uwzgl dni tak e rodzaj materiału, z którego wykonane s
rynny.

Obszar
Rynna wewn trzna,
dach

Dach zimny
200 - 250 W/m

Dach ciepły
2

200 - 250 W/m

Moc maksymalna
2

300 W/m

2

Moc kabla
15 -25 W/m

Rury spustowe i rynny
plastikowe

30 - 40 W/m

40 - 50 W/m

50 W/m

15 -25 W/m

Rury spustowe i rynny
metalowe

30 - 40 W/m

40 - 50 W/m

100 W/m

15 -25 W/m

Rynny i rury spustowe
Kabel nale y układa wzdłu rynny w obu kierunkach, tak by
osi gn
wymagan moc ciepln . W wi kszo ci przypadków
wystarczaj ce s dwa odcinki kabla. Typowe konfiguracje instalacji
rynnowych dla ró nych temperatur obliczeniowych podane s
poni ej:
Temperatura obliczeniowa wy sza od -20°C:
• dwa odcinki kabla w rynnie przy dachu zimnym,
• trzy odcinki kabla w rynnie przy dachu ciepłym.
Temperatura obliczeniowa ni sza od -20°C:
• trzy odcinki kabla w rynnie przy dachu zimnym,
• cztery odcinki kabla w rynnie przy dachu ciepłym.
Rynny i rury spustowe mog by ogrzewane przez instalacj
wspóln lub, w szczególnych przypadkach, przez dwie osobne
instalacje.
W rynnach standartowych utrzymanie odpowiedniego odst pu CC pomi dzy s siednimi odcinkami kabla osi ga si za pomoc
specjalnych uchwytów monta owych do rynien i rur spustowych,
które umo liwiaj nieprzesuwne zamocowanie kabla. W pionowych
rurach spustowych zawiesza si ła cuch metalowy, do którego
przyczepione s uchwyty do rur spustowych. Je eli długo kabla
wprowadzonego do rury spustowej nie przekracza 50 cm,
stosowanie ła cucha nie jest konieczne.
W rynnach niestandartowych kable mo na mocowa np. przy
pomocy ta my monta owej devifast™.
Je eli stosowany b dzie kabel devi-iceguard™ z samoczynnym
ograniczaniem mocy, na ogół wystarcza uło enie jednego metra
kabla na metr bie cy rynny. Instalacje w rurach spustowych
wykonane z kabla devi-iceguard™ nie wymagaj stosowania
ła cucha metalowego. Kabel musi by jednak chroniony przed
przeci ciem przez ostre kraw dzie na kraw dziach blaszanych rur
spustowych.

ELEKTRYCZNE SYSTEMY GRZEWCZE
MIKROENERGETYKA Sp.J.
81-831 SOPOT ul. Andersa 5 tel/fax (58) 551-25-68, 550-01-29
www.mikroenergetyka.com.pl, biuro@mikroenergetyka.com.pl

OGRZEWANIE
RYNIEN I DACHÓW

Przykład instalacji w rynnach i rurach spustowych

Instalacja w rynnach wewn trznych na dachach wielospadowych
Instalacje tego typu wykonuje si na ogół w wi kszych
budynkach. Kabel grzejny prowadzi si wzdłu rynny w obu
kierunkach, tak by osi gn wymagan moc ciepln .
Ze wzgl du na znaczn szeroko , w rynnach tego typu
zaleca si stosowa ta my monta owe devifast™ oraz
uchwyty do rur spustowych mocuj ce kabel do ła cucha
opuszczonego w rurze spustowej. Ta my devifast™ mo na
mocowa za pomoc pistoletu klejowego lub silikonu.
Cz sto spotyka si sytuacj , e od rynny odchodzi kilka rur
spustowych. Je eli do pionowej rury spustowej b dzie wprowadzony jedynie krótki odcinek kabla, zaleca si stosowa
uchwyty do rur spustowych zapobiegaj ce krzy owaniu si ył.
Je eli kabel grzejny ma przechodzi przez cał długo rury,
konieczne jest u ycie ła cucha podtrzymuj cego o długo ci
takiej samej jak długo
p tli kabla. Hak lub poprzeczka do
zawieszenia ła cucha nie mo e le e na kablach grzejnych
znajduj cych si w rynnie.
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Konstrukcje dachowe
Na dolnych, nieogrzewanych cz ciach dachów (szczególnie typu ciepłego)
cz sto gromadz si du e ilo ci niegu i lodu, które powoli przekształcaj si w
du y i ci ki nawis. Podczas odwil y nawis taki mo e si oderwa , co prawie
zawsze prowadzi do zniszczenia rynien i stwarza powa ne zagro enie dla
przechodniów.
Aby zapobiec powstawaniu nawisów, dolne partie dachów powinny by
wyposa one w instalacje grzejn . Dachowa instalacja grzejna współpracuje
cz sto ze specjalnym progiem, który zapobiega zsuwaniu si płatów niegu.
Próg taki zakłada si na ogół w odległo ci 50 cm od kraw dzi dachu na
wysoko ci górnych kra ców kabli grzejnych.
Kable nale y układa w postaci p tli przebiegaj cych w dół i w gór ,
obejmuj cych pas o szeroko ci około 50 cm licz c od kraw dzi dachu.
Instalowanie kabli w poprzek powierzchni dachu jest niedopuszczalne.
Poniewa instalacja dachowa nara ona jest na bezpo redni wpływ czynników
atmosferycznych, kable musz
by zamocowane w sposób trwały i
zapewniaj cy utrzymanie wła ciwych odst pów.
Na dachach zako czonych łapaczami niegu pełni cymi równie rol rynien
zewn trznych instalacj wytapiaj c nieg i lód mo na zamontowa tak jak na
dolnym rysunku, wykorzystuj c uchwyty DEVI do rynien lub plastykow ta m
mocuj c DEVI do dachów.
W celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, bezpo rednim działaniem sło ca lub zasypaniem przez li cie kable
grzejne mog by przykryte dodatkowym poszyciem z tego samego materiału, z którego wykonany jest dach.
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Dobór elementów grzejnych
Zalecane moce grzewcze
Obszar ochraniany
Dach (dachówka, blacha)
Dach (papa)

Typowa

Maksymalna
2

Rodzaj elementu grzejnego
deviflex™
DTIP-18

2

deviflex™
deviDSIG-20 iceguard™

300 - 375 W/m
150 -300 W/m

350 W/m
20 W/m kabel

X
X

X
X

30 - 40 W/m
30 - 40 W/m
30 - 40 W/m

50 W/m
40 W/m
40 W/m

X
X
X

X
X
X

30 - 50 W/m
30 - 50 W/m
40 W/m

50 W/m
40 W/m
40 W/m

X
X
X

X
X
X

Dachy zimne
Rynny i rury spustowe:
Metalowe
Plastikowe
Drewniane
Dachy ciepłe
Rynny i rury spustowe:
Metalowe
Plastikowe
Drewniane

Asortyment wyrobów
Systemy przeciwoblodzeniowe s bardzo zró nicowane i wymagaj stosowania ró nych rodzajów termostatów.
Termostaty devireg™ realizuj pełen zestaw funkcji koniecznych do sterowania systemem grzejnym oraz pozwalaj na
doł czenie zewn trznych czujników temperatury powietrza i gruntu oraz czujników wilgotno ci. Termostaty elektroniczne
charakteryzuj si du szybko ci i powtarzalno ci działania. Wła ciwie dobrany cykl pracy termostatu oraz dokładno
regulacji w du ym stopniu decyduj c poziomie bezpiecze stwa oraz zu yciu energii przez system grzejny.
Asortyment termostatów przeznaczonych do zewn trznych systemów grzejnych obejmuje nast puj ce typy: devireg™
316, devireg™ 330, devireg™ 610 oraz devireg™ 850. Dla systemów o mocy przekraczaj cej 6 kW zalecany jest
termostat devireg™ 850 z mo liwo ci przeł czania trójk t- gwiazda. Zmiana grupy poł cze umo liwia skokow zmian
wydajno ci (mała moc - du a moc), co pozwala na szybkie usuni cie oblodzenia i jest jednocze nie skutecznym
sposobem oszcz dzania energii.

