
TECHNISCH HANDBOEK
We beschermen mens en infrastructuur tegen schadelijke 
invloeden van buitenaf, optimaliseren hierdoor de levensduur 
van gebouwen, en brengen comfort in elk huis.



A B C

A KOUDE OMGEVING = HOGE WARMTEAFGIFTE

Als de temperatuur in de directe omgeving van de zelfregelende 
verwarmingskabel laag is, wordt de warmteafgifte uit de kabel verhoogd. De 
polymeren kern van de kabel trekt samen, zodat er veel elektrische paden over 
de geïntegreerde koolstofdeeltjes lopen.

B WARME OMGEVING = LAGE WARMTEAFGIFTE

Als de omgevingstemperatuur hoger is, daalt de warmteafgifte van de 
zelfregelende verwarmingskabel. De polymeren kern in de verwarmingskabel 
zet uit en onderbreekt steeds meer elektrische paden.

C ZEER WARME OMGEVING = VRIJWEL GEEN WARMTEAFGIFTE

Als de temperatuur in de omgeving van de zelfregelende verwarmingskabel 
hoog oploopt, is de warmteafgifte minimaal. Vanwege het maximaal uitzetten 
van de polymeren kern van de kabel worden de meeste elektrische paden 
onderbroken.

BOUW- EN INFRASTRUCTUUROPLOSSINGEN

We bieden professionals op het 
gebied van ontwerp, constructie, 
bediening en onderhoud op de 
bouw- en infrastructuurmarkt 
kwaliteitsoplossingen voor 
winterbeveiliging, comfort en 
prestaties. Of het nu gaat om 
vorstbeveiliging voor leidingen, 

systemen voor het op temperatuur 
houden van vloeistoffen en het 
smelten van sneeuw, lekdetectie of 
vloerverwarming, de oplossingen en 
diensten van nVent staan garant voor 
meer veiligheid, extra comfort en 
verbeterde prestaties.

DE KERN VAN ONZE OPLOSSINGEN

In 1970 ontwikkelde en lanceerde nVent RAYCHEM zijn eerste zelfregelende 
elektrische verwarmingskabels. 

De kabel geeft precies de juiste hoeveelheid warmte af, op het moment en 
de plaats waar dat nodig is. Als de temperatuur daalt, wordt er meer warmte 
geproduceerd. Omgekeerd neemt de warmteproductie af, als de temperatuur 
stijgt. Maar er zijn nog veel meer voordelen:

• De intelligente kabels kunnen zonder gevaar op oververhitting worden afgedekt 
of gekruist.

• De verwarmingskabels kunnen ‘op locatie’ op lengte worden ingekort. Dit biedt 
extra flexibiliteit als de tekeningen niet overeenkomen met de werkelijke situatie 
op locatie. 

• De lengte van de leiding komt dus altijd overeen met de lengte van de kabel die u 
nodig hebt.

GETEST EN GOEDGEKEURD

• Streng gecontroleerde productie

• Goedgekeurd volgens BS EN 62395 
(IEC62395)

• VDE-goedgekeurd

• CE-goedgekeurd

ROBUUSTE CONSTRUCTIE

• Lange levensduur dankzij isolatie en 
mantelmaterialen van gemodificeerde 
polyolefine of fluorpolymeer.

LEVENSDUUR

• Intensieve tests volgens erkende 
wetenschappelijke methodes. 
Resultaten: de zelfregelende 
verwarmingskabels hebben een 
levensduur van meer dan 20 jaar.

Mitglied in der European Radiant
Floor Heating Association e.V.

Lid van de European  
Radiant Floor Heating  
Association e.v.

Onze producten voldoen aan 
de voorschriften van de  
relevante Europese richtlijnen.
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RAYCHEM “TRACE-IT”, ADD-IN SOFTWAREPAKKET VOOR AUTODESK REVIT MEP

• berekeningen van warmteverliezen voor leidingtoepassingen;

• productselectie gebaseerd op bestaande systemen ontworpen in Revit;

• automatische berekening van de stuklijst inclusief toebehoren;

• circuitinformatie, vermogensvereisten en circuitlengtes;

• inhoud met technische specificaties van de geïnstalleerde producten. 
* Volledig trace-heating Revit-planning direct in BIM

Trace-It is gratis verkrijgbaar bij Autodesk SEEK.

KLANTENSERVICE EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

nVent levert tools en services die het leven van de vakman vergemakkelijken. Wij bieden niet alleen producten van topkwaliteit, 
maar ondersteunen ze ook met ongeëvenaarde diensten.

• De meertalige vertegenwoordigers

• van de klantenservice 
beantwoorden al uw vragen.

• Snelle afhandeling en verzending 
van orders door heel Europa.

• Gratis documentatieservice

• Technisch advies op maat

• Gratis ontwerpen en prijsoffertes

• Directe ondersteuning van voorschrijvers en installateurs

• Opleidingen op maat

• Complete aftersalesservice

• Ons team helpt u ook om de juiste verwarmingsoplossing voor

• niet-standaard toepassingen te vinden. U kunt altijd 
contact met ons opnemen. Gratis telefoonnummer België  
Tel. 016 21 35 02 or salesbelux@nventcom Nederland  
Tel. 0800 0224978 or salesnl@nvent.com.

ALLEEN DE KABEL IS NIET GENOEG!

Dankzij de combinatie van een zelfregelende verwarmingskabel en een intelligente regeleenheid kan het vermogen van de verwarmingskabel 
dynamisch worden beheerd, op basis van parameters zoals omgevingstemperatuur en vocht. Deze helpen u en uw klanten om aan de 
huidige bouwvoorschriften op het gebied van energiebesparing te voldoen. Met een compleet systeem van RAYCHEM kan er tot 80% energie 
worden bespaard!

Onze regeleenheden
(bijv. nVent RAYCHEM HWAT-
ECO) zijn zodanig ontworpen 
dat ze eenvoudig kunnen 
worden ingesteld en gebruikt. 
De ergonomische knoppen, de 
intuïtieve bediening via menu’s 
en de vooraf geïnstalleerde 
programma’s zorgen voor 
een snelle en gemakkelijke 
installatie. 

De specifieke 
aansluitsystemen
zijn door hun ontwerp en 
configuratie volledig compatibel 
met onze verwarmingskabels. 
Het nVent RAYCHEM RayClic-
aansluitsysteem zorgt dat 
de installatietijd met 80% is 
afgenomen. U steekt de gestripte 
kabel in de module, draait de 
schroeven vast en u bent klaar.

TRACECALC PRO VOOR GEBOUWEN, EEN ONLINE ONTWERPTOOL VOOR HEAT-TRACING SYSTEMEN 
VAN LEIDINGEN

Met deze intuïtieve, gebruiksvriendelijke, online ontwerpsoftware kunt u eenvoudige of complexe heat-tracing ontwerpen voor 
leidingen creëren voor de volgende toepassingen:

• Vorstbeveiliging voor leidingen

•  Temperatuurbehoud warmwaterleidingen

•  Doorstroombeheer / vetleidingen

Uw project kan uit meerdere toepassingen, meerdere circuits en verschillende ontwerpparameters op 1 enkel circuit bestaan. U 
kunt eveneens projecten opslaan voor toekomstig gebruik. 

Begin een project op nVent.com onder Resources/Design Tools
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EEN HYGIËNISCH SYSTEEM

Minder water en warmteverlies in de 
leidingen helpen bacteriologische 
problemen te vermijden.

EEN FLEXIBEL EN 
RUIMTEBESPAREND SYSTEEM

Er zijn geen retourleidingen, zodat er 
minder ruimte nodig is voor de leidingen. 
Stijgleidingen, schachten en openingen 
kunnen worden geoptimaliseerd, zodat er 
ruimte is voor andere toepassingen.

LAGE INVESTERINGSKOSTEN

De verwarmingskabel wordt gewoon aan 
de toevoerleiding bevestigd. Er zijn geen 
retourleidingen, kleppen of pompen, geen 
complex ontwerp of uitbalancering nodig, 
zoals wel het geval is bij retoursystemen.

LAAG STROOMVERBRUIK

Het warmteverlies in het systeem 
is aanmerkelijk kleiner, omdat de 
compensatie alleen nodig is voor het 
warmteverlies van de toevoerleiding (niet 
van de retourleiding). Bovendien zijn 
er geen circulatiepompen die stroom 
verbruiken.

Het systeem met enkele leiding kan met 
een kleinere boiler worden gebruikt. 
Er komt geen koud retourwater in de 
boiler, zodat het water efficiënter wordt 
verwarmd.

De intelligente HWAT-ECO-regeleenheid 
bespaart energie: in de piekperioden 
van het waterverbruik kan de eenheid 
de temperatuur verlagen of het systeem 
uitschakelen.

GEEN ONDERHOUDSKOSTEN

Het systeem heeft geen mechanische 
onderdelen zoals circulatiepompen of 
regelkleppen. Er zijn geen onderdelen die 
kunnen verslijten.

LANGE LEVENSDUUR

De zelfregelende RAYCHEM-
verwarmingskabel heeft een levensduur 
van ruim 40 jaar.

Temperatuurbehoud warmwaterleidingen
HET COMFORT VAN METEEN WARM WATER IS DE BELANGRIJKSTE 
VEREISTE VOOR ELK MODERN WARMWATERSYSTEEM. HET RAYCHEM-
SYSTEEM HOUDT DE ENKELE WARMWATERLEIDING IN HET HELE GEBOUW 
OP DE JUISTE TEMPERATUUR. DIT INTELLIGENTE SYSTEEM BEPERKT DE 
INVESTERINGSKOSTEN, EN IS ZUINIG EN EFFICIËNT IN HET GEBRUIK.

1

2

7

3

3

4

5 6

Eindafsluiting met gelvulling 
(RayClic-E-02)

1 Sensor HWAT-ECO (incl.) 
Er kan optioneel een driedraads 
temperatuursensor van het 
type PT-100 (HARD-78) worden 
geïnstalleerd in een dompelleiding 
die op locatie wordt geïnstalleerd.

5

Verwarmingskabel  
(HWAT-L, -M of -R)

2

Aardlekschakelaar (RDC) (30 mA) 
Stroomonderbreker (C-type)

6
4-weg aansluiting 
(RayClic-X-02)

3

Elektronische thermostaat 
met geïntegreerde klok 
(HWAT-ECO)

7
Stroomaansluiting 
(RayClic-CE-02)

4
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1 KEUZE VAN VERWARMINGSKABELS

Behoud van een optimale watertemperatuur voor gezinswoningen, appartementen, kantoren, hotels,  
ziekenhuizen, rusthuizen, sportcentra,...

Type verwarmingskabel HWAT-L HWAT-M HWAT-R

Vermogensafgifte 7 W/m bij 45°C 9 W/m bij 55°C 12 W/m bij 70°C

Max. blootstellingstemperatuur 65°C 65°C 80°C

Kleur buitenmantel geel oranje rood

Regeleenheid: HWAT-ECO – aanbevolen voor verbeterde 
energie-efficiëntie

noodzakelijk

Regeleenheid: HWAT-T55 aanbevolen aanbevolen verplicht

Regeleenheid: SBS-**-HV-ECO-
bedieningspaneel of ACS-30-systeem

– aanbevolen (projectomvang > 
300 m); zie pag. 72

aanbevolen 
(projectomvang > 300 m); 
zie pag. 72

Legionellapreventie Thermische 
legionellapreventie tot aan 
de aftappunten mogelijk

2 CONSTRUCTIE NVENT RAYCHEM HWAT-L/M/R-VERWARMINGSKABELS 

1

5

2 3

4 6

1  Koperen geleider (1,2 mm2)

2  Zelfregelend verwarmingselement

3  Isolatie van gemodificeerde polyolefine

4  Aluminiumfolie (gelamineerd)

5  Aardingsvlechtwerk uit vertinde koperdraad

6  Buitenmantel van gemodificeerde polyolefine

Technische gegevens: zie pag. 77

3 LEIDING- EN ISOLATIEDIKTE

Leidingdiameter (mm) 15 22 28 35 42 54

Dikte isolatie (mm) 20 20 25 30 40 50

Omgevingstemperatuur: 18°C 
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ = 0,035 W/(m.K) 
Neem voor andere warmtegeleidende isolatiematerialen contact op met uw vertegenwoordiger van nVent.

Warmteverliezen in W/m, leiding 55°C in omgevingstemp. van 18°C.

Isolatie DN 15 DN 20 DN 32 DN 40 DN 50

15 mm 10 12 16 18 21

20 mm 9 10 14 15 18

30 mm 7 8 11 12 14

40 mm 6 7 9 10 12

50 mm 6 7 8 9 10

60 mm 5 6 8 8 9

nVent.com/RAYCHEM  |  7
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Warmteverliezen in W/m, leiding 55°C in omgevingstemp. van 5°C.

Isolatie DN 15  DN 20 DN 32 DN 40 DN 50 

15 mm 13 16 21 24 28

20 mm 12 13 18 20 23

30 mm 10 11 14 16 18

40 mm 8 10 12 13 15

50 mm 8 9 11 12 13

60 mm 7 8 10 11 12

Berekeningen met TraceCalc PRO voor gebouwen

• Temperatuurbehoud tot 55°C;

• Binnenkant gebouw;

• Veiligheidsfactor 10%;

• Mineraalwol, warmtegeleidingscoëfficiënt bij 40°C 0,041 W/mk.

4 LENGTE VERWARMINGSKABEL

De verwarmingskabel wordt evenwijdig aan leiding geïnstalleerd

De verwarmingskabel kan tot aan de tappunten worden gemonteerd

Totale lengte van de te verwarmen leiding
+ ca. 0,3 m per aansluiting
+ ca. 1,0 m per T-aftakking
+ ca. 1,2 m per 4-weg aansluiting

= benodigde lengte verwarmingskabel

5 ELEKTRISCHE BEVEILIGING

• De totale lengte van de verwarmingskabel bepaalt het aantal en de grootte van de stroomonderbrekers.

• Aardlekschakelaar (RCD): 30 mA vereist

• Stroomkabels voor de verwarmingskabels volgens de plaatselijke voorschriften

• De aansluiting op het elektriciteitsnet moet door een erkend elektricien worden uitgevoerd 

STROOMONDERBREKER TOT BSEN 60898 (C-TYPE): DE MAXIMALE LENGTE VAN HET VERWARMINGSCIRCUIT IS 
GEBASEERD OP EEN MINIMALE OPSTARTTEMPERATUUR VAN +12°C, 230 VAC.

HWAT-L HWAT-M HWAT-R

10 A 80 m 50 m 50 m

13 A 110 m 65 m 65 m

16 A 140 m 80 m 80 m

20 A 180 m 100 m 100 m

6 CONTROLELIJST VOOR PLANNING VAN DE INSTALLATIE

Bij het systeemontwerp moet er rekening worden gehouden met het volgende:

• Diameter en materiaal van de leiding

•  Type en dikte van de isolatie

• Omgevingstemperatuur

•  De leidingen moeten door middel van circuits in logische segmenten worden verdeeld

•  Overschrijd de maximale lengte van de circuits niet

•  Geef de locaties van de aansluitingen op de tekeningen aan

•  Plaats de stroomaansluitingen zo dicht mogelijk bij het elektriciteitspaneel

•  Plaats de T-aftakking in toegankelijke gebieden

8  |  nVent.com/RAYCHEM
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7 REGELEENHEDEN

HWAT-ECO Elektronische thermostaat met geïntegreerde klok

• Specifiek programma voor verschillende gebouwen
• Controle van de boilertemperatuur
• Energiezuinige programma‘s
• Wachtwoordbeveiliging
• Eenvoudige gebruikersinterface
• Compatibel met alle HWAT-L/M/R-verwarmingskabels
• Interface voor gebouwbeheersysteem (BMS)

• Alarmuitgangen
• PCN: 875270-000

Technische gegevens: zie pag. 13

HARD-78 Optioneel: Temperatuursensor PT-100 (HARD-78) 
wordt geïnstalleerd in een dompelleiding.  

• Diameter van sensorkabel 4 mm
• Diameter van sensorelement 6 mm
• Lengte van sensorelement 50 mm
• Totale sensorlengte 3 m
• PCN: 213430-000

HWAT-T55

HWAT-T55

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

 Thermostaat met leidingsensor voor afgetakte warmwaterleidingen en kleine 
warmwaterleidingwerken voor HWAT-L, -M en -R (verwarmingskabel met een 
lengte van max. 50 m)

• Temperatuurregeling met leidingsensor (inclusief)

• Montage op DIN-rail (35 mm)

• Handmatig AAN/UIT
• Digitale temperatuurweergave
• 3 bedrijfsmodi – AAN/ ECO/ UIT
• 3 vooringestelde temperaturen voor warmwaterbehoud van 55°C, 50°C, 45°C; 

instelbaar
• Alarm voor te hoge en te lage temperatuur
• Timerfunctie voor energiebesparende modus/nachtstand 
• Temperatuurregeling met leidingsensor (inclusief)

• PCN: 1244-015722

Technische gegevens: zie pag. 16

HWAT-T55-SENSOR Temperatuursensor voor montage op warmwaterleidingen voor  
HWAT-T55-thermostaat als reserveonderdeel

• NTC 2K-sensor
• Sensorlengte: 10 m
• Diameter sensorkabel: 4 mm
• Diameter sensorelement: 5 mm
• Lengte sensorelement: 20 mm
• Temperatuurbereik: 0°C tot +70°C
• PCN: 1244-015847

Technische gegevens: zie pag. 16
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8 BEDIENINGSPANELEN

Bedieningspaneel: Behuizing van plaatstaal, uitvoering voor wandmontage, uitgerust 
met stroomschakelaar, RCD/CB-combinatie, ingangs- en uitgangsklemmen. Volledig 
gemonteerde, kant-en-klaar bedrade en geïnspecteerde kabelgeleiders in basis 
behuizing. Het bedieningspaneel is uitgerust met een HWAT-ECO-temperatuurregeling.

Technische gegevens: zie pag. 77

SBS-01-HM-ECO-10

Bedieningspaneel voor 1 verwarmingscircuit. 

• PCN: 390056-000 

SBS-03-HV-ECO-10

Bedieningspaneel voor max. 3 verwarmingscircuits.

• PCN: 035958-000

SBS-06-HV-ECO-10

Bedieningspaneel voor max. 6 verwarmingscircuits.

• PCN: 539268-000

SBS-09-HV-ECO-10

Bedieningspaneel voor max. 9 verwarmingscircuits. 

• PCN: 294452-000

Kasttype
SBS-01-HM-
ECO-10 

SBS-03-HV-
ECO-10 

SBS-06-HV-
ECO-10 

SBS-09-HV-
ECO-10

Aantal verwarmingscircuits 1 3 6 9

Uitvoering behuizing Wanduitvoering Wanduitvoering Wanduitvoering Wanduitvoering

Afmetingen Breedte mm 380 380 600 600

Hoogte mm 600 600 600 600

Diepte mm 210 210 210 210

Gewicht (klaar voor verzending) ca. kg 21 22 32 33

Aangesloten classificatie kW 4,5 14 28 42

Zekeringsbeveiliging klant max. A 1 x 25A  
NH-00

3 x 32A  
NH-00

3 x 40A  
NH-00

3 x 63A  
NH-00

9 TOEBEHOREN

RAYCLIC-CE-02 Stroomaftakking

• Met voedingskabel van 1,5 m

• Eindafwerking en steun

• IP 68

• Buitenafmetingen:  L = 240 mm  
B= 64 mm  
H = 47 mm

RAYCLIC-T-02 T-aftakking

• Aansluiting voor 3 kabels

• Eindafwerking en steun

• IP 68

• Buitenafmetingen:  L = 270 mm  
B = 105 mm  
H = 42 mm
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RAYCLIC-PT-02 T-aftakking met voedingskabel

• 3 aansluitingen met integrale voedingskabel 
van 1,5 m

• 3 eindafwerkingen en 1 steun

• IP 68

• Buitenafmetingen:  L = 270 mm  
 B = 105 mm  
 H = 42 mm

RAYCLIC-S-02 Verbindingsset voor 2 verwarmingskabels

• Aansluiting voor 2 kabels met 1 steun

• IP 68

• Buitenafmetingen:  L = 240 mm  
 B = 64 mm  
 H = 47 mm

RAYCLIC-PS-02 Verbindingsset met voedingskabel

• Aansluiting voor 2 kabels met integrale 
voedingskabel van 1,5 m

• 2 eindafwerkingen en 1 steun

• IP 68

• Buitenafmetingen: L = 270 mm  
 B = 105 mm  
 H = 42 mm

RAYCLIC-X-02 4-weg aansluiting

• Aansluiting voor 4 kabels

• 2 eindafwerkingen en 1 steun

• IP 68

• Buitenafmetingen: L = 270 mm  
 B = 105 mm  
 H = 42 mm

RAYCLIC-E-02 Met gel gevulde eindafwerkingen

• Voor uitbreiding van het systeem  
(moet apart worden besteld)

• IP 68

nVent.com/RAYCHEM  |  11
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KBL-10 Kabelbinders

• Eén verpakking van 100 vereist voor ongeveer 30 m leidingwerk

• Lengte: 370 mm

• Temperatuurbereik: -35°C tot +110°C en UV-bestendig

Gebruik ATE-180 op kunststof leidingen

GT-66 Glasvezeltape voor de bevestiging van de verwarmingskabel op de leiding

• Niet voor roestvrijstalen leidingen of installatietemperaturen lager dan 5°C

• 20 m per rol, 12 mm breed

Gebruik ATE-180 op kunststof leidingen

GS-54 Glasvezeltape met siliconen hechting voor de bevestiging van de 
verwarmingskabel op de leiding

• Voor roestvrijstalen leidingen of installaties bij temperaturen lager dan 5°C

• 16 m per rol, 12 mm breed

ATE-180 Aluminiumtape

• Minimale installatietemperatuur: 0°C

• Temperatuurbestendig tot 150°C

• 55 m per rol, 63,5 mm breed, voor ca. 50 m leiding

Op kunststof leidingen: de verwarmingskabel moet over de volledige lengte met 
aluminiumtape worden afgedekt.

IEK-20-M (VOOR HWAT-L, -M)/ 
IEK-25-04 (VOOR HWAT-R)

Isolatiedoorvoerset

• Doorvoeren van de verwarmingskabel bij gebruik van metalen beplating

• Bestaat uit: metalen bevestigingen, metrische wartel en pakking

LAB-I-23

ELEKTRISCHE
TRACING

Raychem

Waarschuwingslabel

• Moet met intervallen van 5 m op het oppervlak van de isolatie worden aangebracht

12  |  nVent.com/RAYCHEM
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70

85

(Afmetingen in mm)

INDELING VAN DE MODULE

TECHNISCHE GEGEVENS

A B C D E

165

85

A  Voeding aan (groene led) 

B  Voeding naar verwarming aan (groene led)

C  Legionellapreventie (groene led) - verwarmingskabel 100% gevoed - verhoogd risico op 
brandwonden.

D  Behoudtemperatuur gedaald na temperatuurdaling in boiler (groene led) - 
boilertemperatuur is lager dan verwacht.

E  Fout (rode led)

  Wijzig menuselectie of positie cursor

    Escape, backspace of NEE

    Bevestig selectie, nieuwe waarde of JA

Productbeschrijving HWAT-ECO

Gebruik Alleen voor HWAT-L/M/R-verwarmingskabels

Te selecteren behoudtemperatuur 37°C tot 65°C in max. 48 timerblokken per 
dag

Bedrijfsspanning 230 VAC (+10%, –10%), 50 Hz

Schakelcapaciteit 20 A / 230 VAC 

Intern stroomverbruik 2,5 VA

Stroomonderbreker Max. 20 A, C-type

Doorsnede doorvoer voedingskabel 1,5 - 4 mm2 alleen voor vaste bedrading

Doorsnede doorvoer extra kabel Tot 16 AWG (1,3 mm2)

Gewicht 880 g

Montage-opties Wandmontage met 2 schroeven of DIN-rail

Kabeldoorvoeren 2 x M20 en 1 x PG13.5 met 3 ingangen voor 
externe draden van 3-5 mm

Beschermingsklasse IP 54

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

Materiaal behuizing ABS

Intern temperatuuralarm 85°C

Master/slave-kabel 2-draads twisted pair, afgeschermd, max. 
1,3 mm2 kern en isolatie van 500 V

Master/Slave Master is te selecteren in de eenheid, er 
kunnen tot 8 slaves worden aangesloten

GBS-interface 0 - 10 VDC

Contacten alarmrelais Max. 24 VDC of 24 VAC, 1 A, SPDT 
spanningsvrij

Boilertemperatuursensor PTC KTY 81-210 of PT 100 2-draads

Vermogenscorrectiefactor 60% tot 140% (fijne afstemming van 
behoudtemperatuur)

Back-uptijd klok Min. 1 jaar met lithiumbatterij CR2025 (3 V)

Nauwkeurigheid van de klok ±10 minuten per jaar

Klok met werkelijke tijd Automatische zomer-/wintertijd en correctie 
bij schrikkeljaar

Parameters opgeslagen in niet-vluchtig 
geheugen 

Alle parameters, behalve datum- en 
tijdgeheugen

Goedkeuring VDE conform EN 60730

EMC Conform EN 50081-1/2 voor emissies en 
EN50082-1/2 voor immuniteit
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PROGRAMMA 

De HWAT-ECO heeft 7 verschillende specifieke tijd-/temperatuurprogramma’s voor gebouwen. Deze programma’s zijn 
gebaseerd op onze lange ervaring op het gebied van maximaal comfort en energiebesparing. Voor gebruikersspecifieke 
wijzigingen in het programmeren kan het programma Edit timer (Timer bewerken) worden gebruikt.

Naam programma Type gebouw

Programma 0 Constante temperatuur (±55°C)

Programma 1 Flatgebouw

Programma 2 Gevangenis / Kazerne

Programma 3 Ziekenhuis

Programma 4 Hotel

Programma 5 Sportcentrum / Zwembad

Programma 6 Kantoor

Bovendien kunnen gebruikersspecifieke programma’s worden gecreëerd  
De temperatuur kan in blokken van een half uur op elke gewenste stand worden afgesteld: UIT, energiezuinige 
temperatuur, behoudtemperatuur en legionellapreventie (op 100% vermogen, verhoogd risico op brandwonden).
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*  Soms moet er op basis van de plaatselijke omstandigheden, normen en voorschriften een twee- of vierpolige elektrische 
beveiliging met een stroomonderbreker worden gebruikt.

** Er kunnen, afhankelijk van de toepassing, één- of driepolige stroomonderbrekers of relais worden gebruikt.

*** Optie: potentiaalvrije stroomonderbreker voor aansluiting op GBS.

****  De aardverbinding van de afgeschermde RS-485-kabel moet aangesloten worden op de GBS-aansluiting (-) van elke 
HWAT-ECO van het master/slave-netwerk.

nVent vereist het gebruik van een aardlekschakelaar van 30 mA en een C-type stroomonderbreker 
voor maximale veiligheid en bescherming tegen brand.

De eenheid voldoet aan EN 61000-3-3 (flikkeren) bij installatie volgens de norm. Om flikkering te vermijden, moet u 
de eenheid zodanig installeren dat bij de huidige waarde van de opstarttemperatuur van het systeem (max. 20 A per 
verwarmingscircuit) de spanningsdaling maximaal 1% bij de voeding van de verlichtingsapparatuur (normaal subpaneel) is.

L1
L2
L3
N

PE
L’ N’ PE

GBS TEMP.

L B AN

HW AT-ECO

L’ N’ PE

GBS

L B AN

L’ N’ PE

GBS TEMP.

L B AN

Alarm Alarm Alarm

Optie

*

**

+ + +
TEMP.

***
HW AT-ECO HW AT-ECO

Zelfregelende 
verwarmingskabel

Zelfregelende 
verwarmingskabel

Zelfregelende 
verwarmingskabel

Temperatu-
ursensor

Kabeltype RS-485, 
2-polig contact **** 
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Bedradingsschema voor HWAT-L / HWAT-M / 
HWAT-R met temperatuurregeleenheid HWAT-ECO
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A  Led-display (indicaties van parameters en fouten)

0  Regelrelais AAN

1  Eco-modus/nachtstand geactiveerd

2  Programmeer-/bevestigingsknop

3  Waarde omlaag

4  Waarde omhoog

Bedrijfsspanning 230 VAC, +10%/-10%, 50 Hz

Stroomverbruik <= 5 VA

Regelrelais (verwarming) 230 VAC, max. 16 A

Aansluitingen 2,5 mm², geschroefd

Instelbaar temperatuurbereik*

*volgens plaatselijke hygiënevoorschriften

40°C - 60°C; fabrieksinstellingen: 55°C

Schakelhysterese +/- 2 K

Nauwkeurigheid +/- 1,5 K inclusief temperatuursonde

Opslagtemperatuur -20°C tot +55°C

Opslagtemperatuur -20°C tot +55°C

Programmeerbare parameterinstellingen

3 vooringestelde temperaturen Fabrieksinstellingen: 55°C, 50°C, 45°C; 
instelbaar

Tijdschakelaar 24-uursaanduiding, interval van 1 min.

Economy-modus/duur 3-8 uur, intervallen van 1 uur, 
fabrieksinstellingen 6 uur

Economy-modus/begintijd 23:00 fabrieksinstellingen; instelbaar

 Foutcodes

Bewaking warmwatertemperatuur -  Temperatuur hoger dan 66°C

-  Te lage temperatuur (min. afwijking 5 K van 
behoudtemperatuur)

Sensor -  Kortsluiting sensor

-  Sensor met open lus / Sensor niet aangesloten

Verwarmingskabel -  Defect relais uitgangsvermogen

-  Verwarmingskabel niet aangesloten

Afmetingen 51,5 mm x 87, 5 mm x 58 mm (B/H/D)

Materiaal Behuizing ABS

IP-classificatie IP 20 (IP 30 in paneel)

Installatie Gemonteerde DIN-rail 35 mm

Minimale installatietemperatuur 5°C

HWAT –T55- Sensortype NTC 2K (2-draads)

Sensorlengte 10 m

Diameter sensorkabel 4 mm

Diameter sensorsonde 5 mm

Lengte sensor 20 mm

Temperatuurbereik 0°C tot +70°C

DISPLAY

TECHNISCHE GEGEVENS

BEHUIZING

TEMPERATUURSENSOR

4 3 2

A

0

1

HWAT T55

Afmetingen

af
ne

em
ba

ar

30 (1,18)

46 (1,81)

58 (2,28)
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Thermostaat HWAT-T55
TEMPERATUURREGELING MET LEIDINGSENSOR VOOR AFGETAKTE 
WARMWATERLEIDINGEN EN KLEINE WARMWATERLEIDINGWERKEN
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HWAT-T55

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18
(230 VAC)
L N

10

1 2 4 5 6 7 8 9

11 17 18
- +

Voeding

K2
Alarm

PE

K1 
Verwarmingskabel

(230 VAC)L

L

N

N

10

4 5 6 7 8 9

11 17 18
- +

Voeding
K2 

Alarm

K1 
Verwarmings-

kabel

Thermostaat HWAT-T55

Verwarmingskabel

Max
C 16 A

30 mA

2 A
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Schakelschema voor thermostaat hwat-t55
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ca. 45° ca. 45°

INSTALLATIE-INSTRUCTIES VOOR HWAT-L/M/R-VERWARMINGSKABELS

• De verwarmingskabel moet in een rechte lijn op de leiding worden geplaatst.

• Installatie op droge oppervlakken

• Minimale installatietemperatuur: -10°C

ALGEMENE INSTALLATIE-INSTRUCTIES

• Zie pag. 74

• Algemene informatie over de installatie en bediening is ook verkrijgbaar bij nVent  
onder documentreferentie: CDE-1547

Installatie van zelfregelende verwarmingskabels

• Op een droge en schone plek bewaren.

• Temperatuurbereik: -40°C tot +60°C.

• Eventuele kabeluiteinden met een eindafwerking beschermen.

Te vermijden:

• scherpe randen

• hoge trekbelasting

• knikken en pletten

• over de kabel lopen of rijden

• vocht bij kabeluiteinden

90°

Snijd de verwarmingskabel 
haaks af

Kleinste buigradius: 
10 mm

Horizontale 
leiding

Verticale 
leiding

Wand-/vloerdoorvoer

De dikte van de thermische isolatie 
moet constant zijn, anders moet dit 
worden gecompenseerd met extra 
verwarmingskabel.

Temperatuurbehoud warmwaterleidingen

Horizontale 
leidingen

Gebruik voor kunststof 
leidingen aluminiumtape ATE-
180. Over de gehele lengte 
van de leiding plaatsen.

GT-66- / GS-54-
bevestigingstape.

U hoeft de kabel 
niet om de leiding te 
wikkelen.

Monteer de 
verwarmingskabel op 
de buitenkant van een 
bocht.

Bundelband 
KBL-10

Max. 300 mm

18  |  nVent.com/RAYCHEM

Te
m

pe
ra

tu
ur

be
ho

ud
 

wa
rm

wa
te

rle
id

in
ge

n



ca. 45° ca. 45°

RayClic-T-aftakking Waarschuwingslabel

IEK-20-M / IEK-25-04 
voor de plaatsing van 
verwarmingskabel in 
metalen beplating.

≤ 3 m

≤ 3 m HWAT-M en HWAT-R

Isolatie

≤ 3 m

≤ 3 m HWAT-L

> 3 m

> 3m + Rayclic

RayClic

• Leg de kabel over pijpbeugels 
Zorg dat de kabel niet wordt geklemd

Sensorsonde van PT100 
geïnstalleerd in toevoerleidingen 
voor heet water.

STANDAARDINSTALLATIE VAN SENSOR PT100 MET 
SENSORSONDE IN DE LEIDING GEPLAATST.
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Vorstbeveiliging voor leidingen
BEVROREN LEIDINGEN KUNNEN EEN DURE GRAP ZIJN. ALS LEIDINGEN WORDEN 
BLOOTGESTELD AAN TEMPERATUREN ONDER NUL, KUNNEN ZE BARSTEN, MET 
AANZIENLIJKE SCHADE TOT GEVOLG. HET VORSTBEVEILIGINGSSYSTEEM 
VOOR LEIDINGEN VAN RAYCHEM IS EEN EFFICIËNTE OPLOSSING. 
DE ZELFREGELENDE VERWARMINGSKABEL VOORKOMT SAMEN MET 
VOLDOENDE ISOLATIE DAT WATERLEIDINGEN, BRANDWEERAANSLUITINGEN, 
SPRINKLERLEIDINGEN EN BRANDSTOFOLIELEIDINGEN BEVRIEZEN.

EENVOUDIG TE INSTALLEREN

De verwarmingskabel wordt op 
de leiding bevestigd, onder de 
thermische isolatie. Dankzij de RayClic-
aansluitingen kunnen ze snel worden 
aangesloten.

DUURZAAM EN BETROUWBAAR

De grote koperen geleiders van 
de kabel bieden een betrouwbare 
oplossing en de rookarme en 
halogeenvrije (LSZH) materialen van 
nVent RAYCHEM XL-Trace bieden extra 
veiligheid bij brand in een gebouw: tot 
90% minder rookuitstoot en betere 
zelfdovende eigenschappen. 

LAAG STROOMVERBRUIK

De slimme nVent RAYCHEM RAYSTAT-
ECO-10-regeleenheid berekent een 
werkcyclus in verhouding tot de 
verwachte minimumtemperatuur. Een 
eenvoudige omgevingsthermostaat 
voedt de verwarmingskabel voor 100%, 
terwijl de ‘slimme’ regelaar de kabel 
slechts gedurende een fractie voedt, 
zodat er veel wordt bespaard.

Systeemontwerp XL-TRACE LSZH:  
zie pag. 21-43

Systeemontwerp FS: zie pag. 44-55

Thermostaat met leiding- of  
omgevingstemperatuursensor.

Aardlekschakelaar (30 mA)  
Stroomonderbreker (C-type).

T-aftakking (RayClic-T-02)  
(niet voor FS-C10-2X).

Stroomaansluiting (RayClic-CE-02) 
(niet voor FS-C10-2X).

Assortimenten FS- en XL-Trace LSZH- 
verwarmingskabels voor vorstbeveiliging.

Waarschuwingslabel (LAB-I-23).

Aansluitdoos (JB16-02).

Eindafwerking (RayClic-E-02)  
(niet voor FS-C10-2X).

1

2

7

8

3

4
5

6

1 5

2

7

6

3

84
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nVent RAYCHEM XL-Trace LSZH: rookarme, 
halogeenvrije zelfregelende verwarmingskabels
VORSTBEVEILIGING VOOR LEIDINGEN

XL-TRACE LSZH – VEILIGERE ZELFREGELENDE VERWARMINGSKABEL

RAYCHEM XL-Trace LSZH-verwarmingskabels zijn ongekend veilig, dankzij het gebruik van innovatieve materiaaltechnologie. 
De verwarmingskabels in het nieuwe assortiment zijn beter bestand tegen en reageren minder op vuur, zijn rookarm en 
bevatten geen halogenen. Dankzij deze veiligheidskenmerken zijn ze de veiligste oplossing in en rondom gebouwen. Deze 
ongekende veiligheid doet geen afbreuk aan de prestaties van het product. Het assortiment is volledig compatibel met het 
snelkoppelingssysteem RayClic, voor een snelle en eenvoudige installatie, zowel op locatie als in externe modulaire installaties.

RAYCHEM XL-Trace LSZH is gewoon de veiligste en meest betrouwbare keuze voor de ingenieur, installateur, gebouweigenaar 
en bewoner.

OVERZICHT VAN HET SYSTEEM

Verwarmingskabel

Rayclic E-02

Rayclic-T-02

T-aftakking

SBS-bedieningspaneel

Rayclic-CE-02 Rayclic-S-02 Rayclic-X-02

Dit is een voorbeeldoverzicht van toepassingen voor vorstbeveiliging voor leidingen dat uitsluitend ter illustratie dient, met 
typische indelingen weergegeven op de volgende pagina’s. 

Raadpleeg uw plaatselijke vertegenwoordiger voor verdere ondersteuning tijdens het ontwerp.
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Rayclic-CE-02

XL-Trace LSZH-kabel

Rayclic-S-02

Rayclic-T-02

Isolatie

Rayclic E-02

Rayclic E-02

Raystat-Eco-10 (omgevingssensor)
of

Raystat-Control-10 (leidingsensor)

Raystat-Control-10 (leidingsensor)

Koudwaterleidingen Warmwaterleidingen met lage druk
(<65˚C)

Rayclic-CE-02

XL-Trace LSZH-kabel

Rayclic-S-02

Rayclic-T-02

Isolatie

Rayclic E-02

Rayclic E-02

ENKEL CIRCUIT

MEERDERE CIRCUITS

Vorstbeveiliging voor leidingen

Koudwaterleidingen en warmwaterleidingen met lage druk

Rayclic-CE-02

XL-Trace
LSZH-kabel

Rayclic-S-02

Rayclic-T-02

Isolatie

Rayclic E-02

Rayclic E-02

Aansluitdoos

SBS-paneel

Sprinklerleidingen
(met redundante heat-tracing volgens EN12845 / VDE)

Rayclic-CE-02

XL-Trace
LSZH-kabel

Isolatie

Rayclic E-02

SBS-XX-SNR

Aansluitdoos

Redundant 
verwarmingscircuit

XL-Trace LSZH-kabel

31 W/m bij 5°C

XL-Trace LSZH-kabel

10 W/m bij 5°C 26 W/m bij 5°C15 W/m bij 5°C

XL-Trace LSZH-kabel
voor sprinklerleidingen

10 W/m bij 5°C 26 W/m bij 5°C15 W/m bij 5°C

XL-Trace LSZH-kabel
voor koudwaterleidingen voor warmwaterleidingen 

met lage druk

10 W/m bij 5°C 26 W/m bij 5°C 31 W/m bij 5°C15 W/m bij 5°C

22  |  nVent.com/RAYCHEM

Vo
rs

tb
ev

ei
lig

in
g 

vo
or

 
le

id
in

ge
n



Heat-tracing 
systeem

ACS-30-EU-UIT2

(Optioneel)
ACS-30-EU-Moni-RMM2-E

ALGEMEEN

ALARM

STROOM- EN REGEL-

MODULE

ACCS-PCM-5

ACS-30-EU-PCM2

MEERDERE CIRCUITS OF MEERDERE TOEPASSINGEN

Vorstbeveiliging voor leidingen

XL-Trace LSZH-kabel

voor koudwaterleidingen voor warmwaterleidingen 
met lage druk (≤65°C)

10 W/m bij 5°C 26 W/m bij 5°C 31 W/m bij 5°C15 W/m bij 5°C

nVent.com/RAYCHEM  |  23

Vo
rs

tb
ev

ei
lig

in
g 

vo
or

 
le

id
in

ge
n



RayClic-S-02

RayClic-PT-02

Verwarmingskabel

Rayclic E-02

Vloerniveau

Elektronische regelaar

Leidingsensor

Doorstroombeheer (vetleidingen)

OVERZICHT VAN HET SYSTEEM

Dit is een voorbeeldoverzicht van doorstroombeheer van leidingen voor vetafval dat uitsluitend ter illustratie dient, met typische 
indelingen weergegeven op de volgende pagina. 

Raadpleeg uw plaatselijke vertegenwoordiger voor verdere ondersteuning tijdens het ontwerp.
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SBS-paneel

Rayclic-CE-02

XL-Trace
LSZH-kabel

Rayclic-S-02

Rayclic-T-02

Isolatie

Rayclic E-02

Rayclic E-02

Rayclic-CE-02

XL-Trace
LSZH-kabel

Rayclic-S-02

Rayclic-T-02

Isolatie

Rayclic E-02

Rayclic E-02

Raystat-Control-10
(Leidingsensor)

MEERDERE CIRCUITS (MAX. 12)

XL-Trace LSZH-kabel 

31 W/m bij 5ºC

XL-Trace LSZH-kabel

31 W/m bij 5ºC
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1 KEUZE VAN VERWARMINGSKABELS

Toepassing

Vorstbeveiliging voor leidingen. Max. bedrijfstemperatuur 65°C.

10XL2-ZH 10W/m bij 5°C.

15XL2-ZH 15W/m bij 5°C.

26XL2-ZH 26W/m bij 5°C.

Vorstbeveiliging voor leidingen en temperatuurbehoud. 
Max. bedrijfstemperatuur 85°C.

31XL2-ZH 31W/m bij 5°C.

2 CONSTRUCTIE VERWARMINGSKABELS

1,3 mm2 vernikkelde koperen geleiders

Rookarme, halogeenvrije 
(LSZH) buitenmantel

Rookarme, halogeenvrije (LSZH) binnenmantel

Zelfregelende geleidende kern

Aluminiumfolie (gelamineerd)
(alleen voor 31XL2-ZH)

Aardingsvlechtwerk uit vertinde koperdraad
(Max. weerstand 0,010 Ω/m)

10XL2-ZH

15XL2-ZH

26XL2-ZH

31XL2-ZH

3 DIKTE LEIDINGEN EN ISOLATIE

Vorstbeveiliging voor leidingen bij minimale omgevingstemperatuur van –20°C

Gebruik voor een nauwkeurigere productselectie en installatiespecifieke gegevens, TraceCalc Pro voor gebouwen.

Leidingdiameter (mm)

Isolatie 
dikte (mm)

15 22 28 35 42 54 67 76 108 125 150 200

10 10XL2-ZH 15XL2-ZH 15XL2-ZH 26XL2-ZH 26XL2-ZH 26XL2-ZH 26XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH

15 10XL2-ZH 10XL2-ZH 10XL2-ZH 10XL2-ZH 15XL2-ZH 15XL2-ZH 26XL2-ZH 26XL2-ZH 26XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH

20 10XL2-ZH 10XL2-ZH 10XL2-ZH 10XL2-ZH 10XL2-ZH 15XL2-ZH 15XL2-ZH 26XL2-ZH 26XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH

25 10XL2-ZH 10XL2-ZH 10XL2-ZH 10XL2-ZH 10XL2-ZH 10XL2-ZH 15XL2-ZH 15XL2-ZH 26XL2-ZH 26XL2-ZH 26XL2-ZH 31XL2-ZH

30 10XL2-ZH 10XL2-ZH 10XL2-ZH 10XL2-ZH 10XL2-ZH 10XL2-ZH 10XL2-ZH 15XL2-ZH 15XL2-ZH 26XL2-ZH 26XL2-ZH 26XL2-ZH

40 10XL2-ZH 10XL2-ZH 10XL2-ZH 10XL2-ZH 10XL2-ZH 10XL2-ZH 10XL2-ZH 10XL2-ZH 15XL2-ZH 15XL2-ZH 26XL2-ZH 26XL2-ZH

50 10XL2-ZH 10XL2-ZH 10XL2-ZH 10XL2-ZH 10XL2-ZH 10XL2-ZH 10XL2-ZH 10XL2-ZH 10XL2-ZH 15XL2-ZH 26XL2-ZH 26XL2-ZH

De verwarmingskabels voor vorstbeveiliging voor leidingen XL-Trace LSZH zijn geschikt voor leidingen uit elke materiaalsoort 
(koper, draadpijpen, roestvrij staal, kunststof en metaallegeringen) zonder beperkingen.

Gebruik voor kunststof leidingen aluminiumtape ATE-180. De verwarmingskabel voor vorstbeveiliging voor leidingen moet over 
de gehele lengte worden afgedekt. Thermische isolatie I = 0,035 W/(m.K) of beter.

Opmerking: Gebruik voor isolatiematerialen met oplosmiddelen en/of bitumencoating 31XL2-ZH.
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Tabel met diameter en isolatie van leidingen voor vethoudend afval

Temperatuurbehoud voor leidingen voor vethoudend afvalwater van 40°C (Omgeving = -10°C)

Leidingdiameter (mm)

Isolatie  
dikte (mm)

42 54 67 76 108 125 150 200

30 mm 31XL2-ZH

40 mm 31XL2-ZH 31XL2-ZH

50 mm 31XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH

60 mm 31XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH

80 mm 31XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH

100 mm 31XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH

125 mm 31XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH

150 mm 31XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH 31XL2-ZH

4 LENGTE VERWARMINGSKABEL

De verwarmingskabel moet in een rechte lijn op de leiding worden geplaatst. Er kunnen kabellussen in plaats van T-aftakkingen 
worden gebruikt op korte aftakleidingen. (tot ca. 3 m)

Leidinglengte
+ ca. 0,3 m per aansluiting
+ ca. 1,0 m per T-aftakking
+ ca. 1,2 m per 4-weg aansluiting

= benodigde lengte verwarmingskabel

Voor koellichamen, zoals kleppen en leidingsteunen, is extra kabel vereist (ca. 1 m)

5 ELEKTRISCHE BEVEILIGING

• De totale lengte van de verwarmingskabel bepaalt het aantal en de grootte van de zekeringen

• Aardlekschakelaar (RCD): 30 mA vereist, max. 500 m verwarmingskabel per RCD

• Installatie volgens de plaatselijke voorschriften

• De aansluiting op het elektriciteitsnet moet door een erkend elektricien worden uitgevoerd

• Gebruik C-type stroomonderbrekers

XL-Trace max. circuitlengtes

10XL2-ZH (240 Vac) Stroomonderbreker (C-type CB-grootte)

Inschakeltemperatuur (°C) 4 6 10 13 16 20

–20 25 40 75 100 140 180

–10 30 50 90 130 170 190

–5 40 60 110 150 190 200

0 45 70 125 170 210 210

5 50 80 140 195 215 215

15XL2-ZH (240 Vac) Stroomonderbreker (C-type CB-grootte)

Inschakeltemperatuur (°C) 4 6 10 13 16 20
–20 10 25 50 70 90 120
–10 12 30 60 85 110 145
–5 25 40 70 95 120 155
0 29 45 80 110 135 160
5 35 50 90 120 155 160

26XL2-ZH (240 Vac) Stroomonderbreker (C-type CB-grootte)

Inschakeltemperatuur (°C) 4 6 10 13 16 20
–20 12 12 40 55 80 110
–10 12 25 50 70 100 125
–5 12 30 55 85 110 130
0 12 35 70 100 125 135
5 20 40 80 110 135 135
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XL-Trace max. circuitlengtes

31XL2-ZH (240 Vac) Stroomonderbreker (C-type CB-grootte)

Inschakeltemperatuur (°C) 4 6 10 13 16 20

–20 15 25 50 65 80 105

–10 20 30 55 75 90 115

–5 22 35 59 79 100 118

0 24 38 64 85 105 118

5 26 40 67 88 110 118

6 THERMOSTATEN

AT-TS-13

60
30

0
90

120

C°

AT-TS-13

Thermostaat

• Instelbaar temperatuurbereik: -5°C tot +15°C

• Omgevingsthermostaat

• Max. toelaatbare schakelstroom 16 A, 250 VAC

• PCN: 728129-000

Opmerking: Zorg er bij de selectie van AT-TS-**-thermostaten voor directe 
aansluiting voor dat de maximale circuitlengte voor een 16 A-circuit niet 
wordt overschreden.

AT-TS-14

60
30

0
90

120

C°

AT-TS-14

Thermostaat

• Instelbaar temperatuurbereik: 0°C tot 120°C

• Temperatuurbehoud voor leidingen voor vethoudend afvalwater

• Thermostaat met regeling op leidingtemperatuur

• Max. toelaatbare schakelstroom 16 A, 250 VAC

• PCN: 648945-000

Opmerking: Zorg er bij de selectie van AT-TS-**-thermostaten “voor directe 
aansluiting” voor dat de maximale circuitlengte voor een 16 A-circuit niet 
wordt overschreden.

RAYSTAT-ECO-10 Omgevingsthermostaat

• Instelbaar temperatuurbereik: 0°C tot 30°C

• Max. toelaatbare schakelstroom 25 A, 250 VAC

• PASC (Proportional Ambient Sensing Control) voor energiebesparing

• Alarmrelais: 2 A spanningsvrij met indicatie van sensorfouten, spanningsfouten en 
alarm bij lage of hoge temperatuur

• Display voor visuele indicatie van parameters

• PCN: 145232-000

RAYSTAT-CONTROL-10 Thermostaat met leidingsensor

• Instelbaar temperatuurbereik: 0°C tot 150°C

• Max. toelaatbare schakelstroom 25 A, 250 VAC

• Alarmrelais: 2 A spanningsvrij met indicatie van sensorfouten, spanningsfouten en 
alarm bij lage of hoge temperatuur

• Display voor visuele indicatie van parameters

• PCN: 828810-000
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RAYSTAT-CONTROL-11-DIN Thermostaat met leidingsensor en digitaal display voor DIN-toepassingen 
met railmontage. 

• Ingesteld temperatuurbereik: 0 + 63°C

• Digitaal display voor temperatuurbehoud en alarminformatie

• 16 A schakelen

• Alarmfunctie bij lage temperatuur

• Op DIN-rail/paneel monteerbare bediening

• Type sensor: PT100

• PCN: 1244-006265

SB-100 Roestvrijstalen steun

• Speciaal ontworpen ter bescherming van de verwarmingskabel tussen leiding en 
aansluitdoos via een buisvormige poot.

• Te gebruiken met AT-TS-13, AT-TS-14, JB16-02 en RAYSTAT-CONTROL-10

SB-101 Tweebenige steun, roestvrij staal

• Hoogte poot: 160 mm

• Te gebruiken met AT-TS-13, AT-TS-14, JB16-02 en RAYSTAT-CONTROL-10

SB-110 Steun, roestvrij staal

• Hoogte poot: 100 mm

• Te gebruiken met AT-TS-13, AT-TS-14 en JB16-02

SB-111 Steun, roestvrij staal

• Hoogte poot: 100 mm

• Te gebruiken met AT-TS-13, AT-TS-14 en JB16-02
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7 BEDIENINGSPANELEN

Behuizing van plaatstaal, uitvoering voor wandmontage, uitgerust met 
isolatieschakelaar, RCD/CB-combinatie(s), contactgever(s), werkings- 
en foutindicatoren, keuzeschakelaar voor bedieningsmodi, ingangs- en 
uitgangsklemmen. Volledig gemonteerd, kant-en-klaar afgeleverd, bedraad en 
geïnspecteerd. Bedradingsschema’s in paneelbehuizing. Er is een montagegleuf 
aangebracht voor een RAYSTAT-CONTROL-11-DIN-, RAYSTAT-CONTROL-10- en/of 
RAYSTAT-ECO-10-thermostaat, ieder voor 3 verwarmingscircuits. Affabriek. Neem 
voor meer informatie contact met ons op.

Technische gegevens: zie pag. 77

SBS-03-SV

Bedieningspaneel voor 1 tot 3 verwarmingscircuits.

• PCN: 355825-000

SBS-06-SV 

Bedieningspaneel voor 4 tot 6 verwarmingscircuits.

• PCN: 778308-000

SBS-09-SV

Bedieningspaneel voor 7 tot 9 verwarmingscircuits.

• PCN: 767989-000

SBS-12-SV

Bedieningspaneel voor 10 tot 12 verwarmingscircuits.

• PCN: 1244-000025

Kasttype SBS-03-SV SBS-06-SV SBS-09-SV SBS-12-SV

Max. aantal verwarmingscircuits 3 6 9 12

Uitvoering behuizing Wanduitvoering Wanduitvoering Wanduitvoering Wanduitvoering

Afmetingen Breedte mm 400 600 800 800

Hoogte mm 600 600 800 800

Diepte mm 210 210 210 210

Gewicht  ca. kg 20 30 50 52

Aangesloten classificatie kW 11 22 33 42

Zekeringsbeveiliging verzorgd door 
klant

max. A 3 x 25 A 
NH-00

3 x 32 A 
NH-00

3 x 63 A  
NH-00

3 x 80 A 
NH-00

Als de standaardbedieningspanelen voor vorstbeveiliging voor leidingen worden gebruikt, moeten extra 
bedieningselementen worden geïnstalleerd. Deze kunnen in de fabriek gemonteerd worden. Neem contact op met nVent.

SPRINKLERSYSTEMEN

Behuizing van plaatstaal (kleur: RAL 7035), uitvoering voor wandmontage, uitgerust met stroomschakelaar, laagspanningsrelais 
(LV), RCD/CB-combinatie(s), zoemer, contactgever(s), hulpschakelaar(s), keuzeschakelaar bedieningsmodi, werkings- en 
foutindicatoren, netvoeding, ingangs- en uitgangsklemmen. Volledig gemonteerd, bedraad en geïnspecteerd. Bedradingsschema 
aangebracht in behuizing, 1 temperatuurregelaar per verwarmingscircuit aangebracht in schakelkast.

SBS-02-SNR

Bedieningspaneel voor 2 verwarmingscircuits (Incl. redundant).

• PCN: 185780-000

SBS-04-SNR

Bedieningspaneel voor 4 verwarmingscircuits (Incl. redundant).

• PCN: 278362-000
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SBS-06-SNR

Bedieningspaneel voor 6 verwarmingscircuits (Incl. redundant).

• PCN: 300074-000

SBS-08-SNR

Bedieningspaneel voor 8 verwarmingscircuits (Incl. redundant).

•  PCN: 158834-000

SBS-10-SNR

Bedieningspaneel voor 10 verwarmingscircuits (Incl. redundant).

•  PCN: 012276-000

SBS-12-SNR

Bedieningspaneel voor 12 verwarmingscircuits (Incl. redundant).

• PCN: 712998-000

Kasttype
SBS-02-
SNR

SBS-04-
SNR

SBS-06-
SNR

SBS-08-
SNR

SBS-10-
SNR

SBS-12-
SNR

Aantal leidingen 1 2 3 4 5 6

Aantal verwarmingscircuits 
(inclusief redundant verwarmingscircuit)

 2 4 6 8 10 12

Afmetingen Breedte  mm 600 800 800 800 1000 1000

Hoogte mm 600 800 800 1000 1000 1000

Diepte mm 210 210 210 300 300 300

Gewicht  kg 45 90 90 115 140 140

Max. nominale stroom (in A) A 32 32 32 63 63 63

Spanningswaarde isolatieschakelaar A 32 32 32 63 63 63

Grootte stroomonderbreker A 16 16 16 16 16 16

Kortsluitwaarde kA 10 10 10 10 10 10

Instelpunt thermostaat (Primair)  +8C  +8C  +8C  +8C  +8C  +8C

Instelpunt thermostaat (Redundant)  +5C  +5C  +5C  +5C  +5C  +5C

Zekeringsbeveiliging verzorgd door klant Max C25A C25A C25A C40A C40A C40A

8 TOEBEHOREN

RAYCLIC-CE-02 Stroomaansluiting

• Met voedingskabel van 1,5 m

• Eindafwerking en steun

• IP 68 

• Buitenafmetingen:  L = 240 mm 
B = 64 mm 
H = 47 mm

RAYCLIC-T-02 T-aftakking

• Aansluiting voor 3 kabels

• Eindafwerking en steun

• IP 68 

• Buitenafmetingen:  L = 270 mm 
B = 105 mm 
H = 42 mm
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RAYCLIC-PT-02 T-aftakking met voedingskabel
• 3 aansluitingen met integrale voedingskabel van 

1,5 m

• 3 eindafwerkingen en 1 steun

• IP 68 

• Buitenafmetingen:  L = 270 mm 
B = 105 mm 
H = 42 mm

RAYCLIC-S-02 Verbindingsset voor 2 verwarmingskabels

Aansluiting voor 2 kabels met 1 steun

• IP 68 

• Buitenafmetingen:  L = 240 mm 
B = 64 mm 
H = 47 mm

RAYCLIC-PS-02 Verbindingsset met voedingskabel

• Aansluiting voor 2 kabels en integrale 
voedingskabel van 1,5 m

• 2 eindafwerking en 1 steun

• IP 68

• Buitenafmetingen:  L = 270 mm 
B = 105 mm 
H = 42 mm

RAYCLIC-X-02 4-weg aansluiting

• Aansluiting voor 4 kabels 

• 2 eindafwerkingen en 1 steun

• IP 68 

• Buitenafmetingen:  L = 270 mm 
B = 105 mm 
H = 42 mm

RAYCLIC-E-02 Met gel gevulde eindafwerking

• Voor uitbreiding van het systeem (moet apart 
worden besteld)

• IP 68

JB16-02

JB16-02
C 660 V
IP66

Temperatuurbestendige aansluitdoos

• Voor stroomaansluiting

• IP66

• 6 x 4 mm2 aansluitingen

• 4 x M20, 4 x M25-uitduwopeningen

• Siliconenvrij

32  |  nVent.com/RAYCHEM

Vo
rs

tb
ev

ei
lig

in
g 

vo
or

 
le

id
in

ge
n



KBL-10 Bundelband

• Eén verpakking van 100 stuks voor ca. 30 m leidingwerk

• Lengte: 370 mm

• Temperatuurbereik: -35°C tot +110°C en UV-bestendig

Gebruik ATE-180 op kunststof leidingen

GT-66 Warmtebestendige glasvezeltape

• Niet voor roestvrijstalen leidingen of installatietemperaturen lager dan 5°C

• 20 m per rol, 12 mm breed

Gebruik ATE-180 op kunststof leidingen

GS-54 Glasvezeltape met siliconen hechting voor de bevestiging van de 
verwarmingskabel op de leiding

• Voor roestvrijstalen leidingen of installaties bij temperaturen lager dan 5°C 

• 16 m per rol, 12 mm breed

ATE-180 Aluminiumtape

• Minimale installatietemperatuur: 0°C

• Temperatuurbestendig tot 150°C

• 55 m per rol, 63,5 mm breed, voor ca. 50 m leiding

Op kunststof leidingen: de verwarmingskabel moet over de volledige lengte met 
aluminiumtape worden afgedekt.

IEK-20-M Isolatiedoorvoerset

• Doorvoeren van de verwarmingskabel bij gebruik van metalen beplating

• Bestaat uit: metalen bevestigingen, metrische wartel en pakking

• Siliconenvrij

LAB-I-23

ELEKTRISCHE 
TRACING

Raychem

Waarschuwingslabel
• Moet met intervallen van 5 m op het oppervlak van de isolatie worden aangebracht

9 SPECIALE INSTALLATIE-INSTRUCTIES

PLAATSING VAN SENSOR

Omgevingssensor Bevestig de leidingsensor op de leiding 
(bijvoorbeeld met aluminiumtape)

Plaats de sensor altijd in het 
koudste deel van de installatie

Onverwarmde 
gebouwen

Buiten

Aansluitdoos

Verwarmingskabel

Sensor
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55

Raychem

122

12
0

Raychem

A
B
C

INDELING VAN DE EENHEID

TECHNISCHE GEGEVENS

BEHUIZING

TEMPERATUURMETING 
(HARD-69)

A Groene led Verwarmingskabel ingeschakeld

B Rode led Defecte sensor

C Rode led Kortsluiting sensor

Voedingsspanning 230 VAC +10% –15% 50/60 Hz

Stroomverbruik ≤ 1,8 VA

Goedkeuring CE

Max. toelaatbare schakelstroom 16 A, 250 VAC

Max. afmeting geleider 2,5 mm2

Schakelhysterese 0,6 tot 1 K

Schakelnauwkeurigheid AT-TS-13 
±1 K bij 5°C (kalibratiepunt)

AT-TS-14 
±2 K bij 60°C (kalibratiepunt)

Type schakelaar SPST (normaal open)

Instelbaar temperatuurbereik AT-TS-13 
–5°C tot +15°C

AT-TS-14 
0°C tot +120°C

Temperatuurinstelling Binnen

Blootstellingstemperatuur -20°C tot +50°C

Bescherming tegen vochtintrede IP65 conform EN 60529

Kabeldoorvoeren 1 x M20 voor voedingskabel (∅ 8-13 mm)

1 x M25 voor aangesloten verwarmingskabel 
(∅ 11–17 mm)

1 x M16 voor sensor

Gewicht (zonder sensor) ongeveer 440 g

Materiaal ABS

Bevestiging deksel Vernikkelde snelsluitschroeven

Montage Met montagesteun SB-110 / SB-111 of 
wandmontage

Type PTC KTY 83-110

Lengte sensorkabel 3 m

Diameter sensorkabel 5,5 mm

Diameter sensorkop 6,5 mm

Max. blootstellingstemperatuur 
sensorkabel

80°C (AT-TS-13: PVC-sensorkabel) 160°C 
(AT-TS-14- en HARD-69-reservesensor: 
siliconen sensorkabel)

De sensorkabel kan tot 100 m worden verlengd met een kabel met een doorsnede 
van 1,5  mm2.

De sensorkabel moet worden afgeschermd als de kabel in kabelgoten of in de buurt 
van voedingskabels wordt gelegd.
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AT-TS-13/14 DIRECT

max.
16 A/C

1 2

4986

5
3

30 mA

L1
N

*

Thermostaat

PTC KTY  
83-110

Zelfregelende 
verwarmingskabel

60
30

0
90

120

C°

AT-TS-13

AT-TS-13/14 MET CONTACTGEVER

                

L1
L2
L3
N

**

***

max.
16A/C

1 2
3

986

5

*

4

30 mA

*
Thermostaat

Zelfregelende 
verwarmingskabel PTC KTY 

83-110

*  Soms moet er op basis van de plaatselijke omstandigheden, normen en voorschriften een twee- of vierpolige elektrische 
beveiliging met een stroomonderbreker worden gebruikt.

**  Er kunnen, afhankelijk van de toepassing, één- of driepolige stroomonderbrekers of contactgevers worden gebruikt.

***  Optie: potentiaalvrije stroomonderbreker voor aansluiting op GBS.
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- 1
- 2
- 3
- 4

A

VD E

DISPLAY

TECHNISCHE GEGEVENS

BEHUIZING

TEMPERATUURSENSOR

A  Led-display (indicaties van parameters en fouten)
1  Activering van de batterij
2  Menuselectie parameters 
3  Waarde omhoog
4  Waarde omlaag

Bedrijfsspanning 230 VAC, +10%/–10%, 50/60 Hz
Stroomverbruik ≤ 14 VA
Hoofdrelais (verwarming) Imax 25 A, 250 VAC, SPST
Hoofdaansluitingen 3 x 0,75 mm2 tot 4 mm2

Alarmrelais Imax 2 A, 250 VAC, SPDT, spanningsvrij
Alarmaansluitingen (3 + ) x 0,75 mm2 tot 2,5 mm2

Nauwkeurigheid ± 0,5 K bij 5 

Instellingen hoofdparameters
Algoritme energiebesparing Inschakeling PASC (Proportional Ambient 

Sensing Control) onder instelpunt
Ingesteld punt temperatuur 0°C tot 30°C (uitschakeltemperatuur)
Minimale verwachte 
omgevingstemperatuur

–30°C tot 0°C 

Werking verwarming bij sensorfout AAN (100%) of UIT
Gebruik van spanningsvrij contact JA of NEE

Energiebesparing met PASC (Proportional Ambient Sensing Control)
Werkcyclus (vermogen naar verwarming aan) is afhankelijk van de 
omgevingstemperatuur. Bij voorbeeld: Als minimumtemperatuur = -20°C en als 
behoudtemperatuur (ingesteld punt) = +5°C

 
 
 
 
 
 
 

Vastgestelde alarmen
Sensorfouten Kortsluiting sensor/open circuit sensor
Lage temperatuur Min. verwachte omgevingstemperatuur 

bereikt
Spanningsfouten Lage voedingsspanning/

uitgangsspanning/fout
Parameters kunnen zonder voeding worden geprogrammeerd en worden in een niet-
vluchtig geheugen opgeslagen.

Afmetingen 120 mm x 160 mm x 90 mm
Materiaal Grijs polycarbonaat
Bereik blootstellingstemperatuur -40°C tot +80°C
Bescherming tegen vochtintrede IP 65 
Kabeldoorvoeren 2 x M25, 1 x M20, 1 x M16
Gewicht Ongeveer 800 g
Deksel Transparant met 4 bevestigingsschroeven
Montage Met montagesteun SB-100 / SB-101 of 

wandmontage

Sensortype 3-draads Pt100 volgens IEC-klasse B
Sensorkop 6 mm
De sensorkabel kan tot 150 m worden verlengd bij een doorsnede van 3 x 1,5 mm2. 
De sensorkabel moet worden afgeschermd als de kabel in kabelgoten of in de buurt van 
voedingskabels wordt gelegd.

omgeving t° % AAN

–20 100 Min. omgeving

–10 60

0 20

3 0 Ingesteld punt

Resultaat: Bij omgevingstemperatuur van 
-10°C wordt er 50% energie bespaard Omgevingstemperatuur

–10 0 3 10 

% AAN

0 
20 
40 
60 
80 
100 

% AAN
–20
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NORMALE WERKING

RAYSTAT-ECO-10

Max.
C 25 A

alarm
2 A max.

30 mA

Verwarmingskabel Temp. Pt  
100-sensor

GEBRUIK VAN SPANNINGSVRIJ CONTACT: BRUGGEN W1 EN W2 VERWIJDEREN

              

30 mA

Max.
C 25 A

RAYSTAT-CONTROL/ECO-10

alarm
2 A max.

2 A

Verwarmingskabel
Temp. Pt 100-sensor

*  Er kan elektrische beveiliging via een stroomonderbreker nodig zijn vanwege de plaatselijke omstandigheden, normen 
en voorschriften.

**  Er kunnen, afhankelijk van de toepassing, één- of driepolige stroomonderbrekers of contactgevers worden gebruikt.

***  Optie
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MENU

- 1
- 2
- 3
- 4

A
A  Led-display (indicaties van parameters en fouten)

1  Activering van de batterij

2  Menuselectie parameters

3  Waarde omhoog

4  Waarde omlaag

Bedrijfsspanning 230 VAC, +10%/–10%, 50/60 Hz

Stroomverbruik ≤ 14 VA

Hoofdrelais (verwarming) Imax 25 A, 250 VAC, SPST

Hoofdaansluitingen 3 x 0,75 mm2 tot 4 mm2

Alarmrelais Imax 2 A, 250 VAC, SPDT, spanningsvrij

Alarmaansluitingen (3 + ) x 0,75 mm2 tot 2,5 mm2

Nauwkeurigheid ± 0,5 K bij 5 

Omgevingstemperatuur -40°C tot +40°C

Parameterinstellingen

Temperatuurinstelling 0°C tot +150°C

Hysterese 1 K tot 5 K

Alarm bij lage temperatuur -40°C tot +148°C

Alarm bij hoge temperatuur +2°C tot +150°C of uitgeschakeld

Werking verwarming bij sensorfout AAN of UIT

Gebruik van spanningsvrij contact JA of NEE

Vastgestelde fouten

Sensorfouten Kortsluiting sensor/open circuit sensor

Extreme temperatuurwaarden Hoge/lage temperatuur

Spanningsfouten Lage voedingsspanning/uitgangsfout

Parameters kunnen zonder voeding worden geprogrammeerd en worden in een niet-
vluchtig geheugen opgeslagen.

Afmetingen 120 mm x 160 mm x 90 mm

Materiaal Grijs polycarbonaat

Bescherming tegen vochtintrede IP 65 

Kabeldoorvoeren 2 x M25, 1 x M20, 1 x M16

Gewicht Ongeveer 800 g

Deksel Transparant met 4 bevestigingsschroeven

Montage Met montagesteun SB-100 / SB-101 of 
wandmontage

Sensortype 3-draads Pt100 volgens IEC / Klasse B

Sensorkop 50 mm x ∅ 6 mm

Sensorkabel Siliconen 3 m x ∅ 4 mm

Blootstellingstemperatuur kabel –40°C tot +150°C (+215°C, max. 1000 uur)

De sensorkabel kan tot 150 m worden verlengd bij een doorsnede van 3 x 1,5 mm2. De 
sensorkabel moet worden afgeschermd als de kabel in kabelgoten of in de buurt van 
voedingskabels wordt gelegd.

VD E

DISPLAY

TECHNISCHE GEGEVENS

BEHUIZING

TEMPERATUURSENSOR
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Thermostaat met leidingsensor en 
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NORMALE WERKING

RAYSTAT-CONTROL-10�

Max.
C 25 A

alarm
2 A max.

30 mA

Verwarmingskabel Temp. Pt 
100-sensor

GEBRUIK VAN SPANNINGSVRIJ CONTACT: BRUGGEN W1 EN W2 VERWIJDEREN

*  Er kan elektrische beveiliging via een stroomonderbreker nodig zijn vanwege de plaatselijke omstandigheden, normen en 
voorschriften.

** Er kunnen, afhankelijk van de toepassing, één- of driepolige stroomonderbrekers of contactgevers worden gebruikt.

*** Optie.

30 mA

Max.
C 25 A

RAYSTAT-CONTROL/ECO-10

alarm
2 A max.

2 A

Verwarmingskabel
Temp. Pt 100-sensor
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RAYSTAT-CONTROL-11-DIN Thermostaat 
op leidingtemperatuur voor montage 
op DIN-rail met alarmrelais

A  Led-display (indicaties van parameters en fouten)

0  Regelrelais AAN

1  Alarmrelais geactiveerd

2  Programmeerknop

3  Waarde omlaag

4  Waarde omhoog

Bedrijfsspanning 230 VAC, +10%/–10%, 50/60 Hz

Stroomverbruik ≤5 VA

Regelrelais (verwarming) Imax 16 A, 250 VAC, SPST

Aansluitingen 2.5 mm2 geschroefd

Alarmrelais Imax 8 A, 250 VAC, SPDT, spanningsvrij

Nauwkeurigheid ±1 K bij 0 tot 50°C

Bedrijfstemperatuur -10°C tot +55°C

Opslagtemperatuur -20°C tot +60°C

Programmeerbare parameterinstellingen Fabrieksinstelling

Temperatuurinstelling 0°C tot +63°C 5°C

Hysterese 1 K tot 5 K 1 K

Alarm bij lage temperatuur -15°C tot 0°C of 
uitgeschakeld.

0°C

Werking verwarming bij sensorfout AAN of UIT AAN

Gebruik van spanningsvrij contact JA

Vastgestelde fouten

Sensorfout Kortsluiting sensor / open circuit sensor / 
3-weg sensor ontbreekt

Temperatuurfout Lage temperatuur

Alle parameters worden opgeslagen in een niet-vluchtig geheugen.

Afmetingen 51,5 mm x 87,5 mm x 58 mm (B x H x D)

Materiaal Behuizing in ABS

Bescherming tegen vochtintrede IP 20 (IP 30 geïnstalleerd in paneel)

Montage DIN-montage rek 35 mm

Type Pt 100 (3-draads technologie) volgens  
IEC-klasse B

Sensorelement Roestvrijstalen omhulsel van 50 mm x ∅ 
6 mm

Beschermingsklasse IP 68

Lengte sensorkabel 3 m x ∅ 5 mm

Omgevingstemperatuur -50°C tot 105°C

De sensor kan worden verlengd met een 3-draads afgeschermde kabel met max. 7,5 Ω 
per draad (met 3 x 1,5 mm2 max. 150 m). De afscherming moet worden geaard in het 
schakelkastje.

DISPLAY

TECHNISCHE GEGEVENS

BEHUIZING

TEMPERATUURSENSOR

4 3 2

A
0

1
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NORMALE WERKING

RAYSTAT-CONTROL-11-DIN

10 11 16 17 18

4 5 6 7 8 9

16 17 18

K2 
Alarm

K1
verwar-
mings-
kabel

L          N (230 VAC)

2-draads sensor3-draads sensor

Max
C 16 A

2 A

30 mA

Voeding
netwerk

Verwarmingskabel

GEBRUIK VAN SPANNINGSVRIJ CONTACT MET RELAIS

*   Vanwege regionale factoren, normen en voorschriften kan er een twee- tot vierpolige loskoppeling via stroomonderbrekers/
circuitonderbrekers met massastoring nodig zijn.

**  Afhankelijk van de toepassing zijn zowel enkel- als meerpolige contactgevers mogelijk.

10 11 16 17 18

4 5 6 7 8 9

16 17 18

2-draads sensor3-draads sensor

Voeding 
netwerk

K2 
Alarm

K1
verwar-
mings-
kabel

L         N (230 VAC)

Max.
C 16 A

2 A
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Vorstbeveiliging voor leidingen
ALGEMENE INSTALLATIE-INSTRUCTIES

 - Zie pag. 74

-  Algemene informatie over de installatie en bediening is ook verkrijgbaar bij nVent, onder documentreferentie: CDE-1547

INSTALLATIE-INSTRUCTIES VOOR XL-TRACE LSZH-KABELS

• De verwarmingskabel moet in een rechte lijn op de leiding worden geplaatst.

• Installatie op droge oppervlakken

• Minimale installatietemperatuur verwarmingskabel: -20°C

Installatie van zelfregelende verwarmingskabels

• Op een droge en schone plek bewaren

• Temperatuurbereik: -40°C tot +60°C

• Eventuele kabeluiteinden met een eindafwerking 
beschermen

Te vermijden:

• Scherpe randen

• Hoge trekbelasting

• Knikken en pletten

• Over de kabel lopen of rijden

• Vocht bij kabeluiteinden

90°

Snijd de 
verwarmingskabel 
haaks af

Kleinste buigstraal: 10 mm

Horizontale leiding

Verticale  
leiding

ca. 45° ca. 45°

Horizontale 
leidingen

Gebruik voor kunststof 
leidingen aluminiumtape  
ATE-180. Over de gehele 
lengte van de leiding plaatsen.

GT-66- / GS-54-
bevestigingstape.

U hoeft de kabel 
niet om de leiding te 
wikkelen.

Monteer de 
verwarmingskabel op 
de buitenkant van een 
bocht.

Kabelbinder KBL-10

Max. 300 mm
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≤ 3 m

≤ 3 m 

> 3 m

> 3 m + Rayclic

RayClic

Wand-/vloerdoorvoer

De dikte van de thermische isolatie 
moet constant zijn, anders moet 
dit worden gecompenseerd met 
extra verwarmingskabel.

ca. 45° ca. 45°

RayClic-T-aftakking Waarschuwingslabel

IEK-20-M voor plaatsing 
van verwarmingskabel bij 
metalen beplating.

• Leg de kabel over pijpbeugels

• Zorg dat de kabel niet wordt 
vastgeklemd

Vorstbeveiliging bij kleppen:

• Kleppen tot 2” (DN 50): monteer 
de verwarmingskabels voor 
vorstbeveiliging in een rechte lijn.

• ≥ 2”: installeer zoals in de afbeelding

• Isoleer altijd de kleppen
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Vorstbeveiliging voor CV-leidingen. FS-C10-2X
PROJECTONTWERP, REGELEENHEDEN EN TOEBEHOREN

1  KEUZE VAN VERWARMINGSKABELS

Toepassing

Vorstbeveiliging voor leidingen met een bedrijfstemperatuur van max. 90°C.  
Voor toepassingen met lang circuit en leidingen voor centrale verwarming.

FS-C10-2X 10 W/m bij 5°C

TraceCalc.Net Construction is een softwareprogramma voor productselectie op basis van werkelijke projectgegevens. Bezoek  
nVent.com/design-tools/online-tools/trace-calc-pro-for-buildings/index.aspx

2 CONSTRUCTIE VAN VERWARMINGSKABEL FS-C10-2X

1 2 3

4 5

1  Koperen geleider (1,2 mm2)

2  Zelfregelend verwarmingselement

3  Isolatie uit gemodificeerde Fluorpolymeer

4  Aardingsvlechtwerk uit vertinde koperdraad

5  Buitenmantel van gemodificeerde polyolefine

3 DIKTE LEIDINGEN EN ISOLATIE

VORSTBEVEILIGING TOT –20°C.

     Leidingdiameter

Isolatie mm 15 22 28 35 42 54 67 76 108 125 150 200

dikte Inch 1/2” 3/4” 1” 5/4” 11/2” 2” 21/2” 3” 4” 5” 6” 8”

10 mm FS-
C10-2X 

15 mm FS-
C10-2X

FS-C10-
2X

FS-C10-
2X

20 mm FS-
C10-2X

FS-C10-
2X

FS-C10-
2X

FS-C10-
2X

FS-C10-
2X

25 mm FS-
C10-2X

FS-C10-
2X

FS-C10-
2X

FS-C10-
2X

FS-C10-
2X

FS-
C10-2X

30 mm FS-
C10-2X

FS-C10-
2X

FS-C10-
2X

FS-C10-
2X

FS-C10-
2X

FS-
C10-2X

FS-C10-
2X

40 mm FS-
C10-2X

FS-C10-
2X

FS-C10-
2X

FS-C10-
2X

FS-C10-
2X

FS-
C10-2X

FS-C10-
2X

FS-C10-
2X

50 mm FS-
C10-2X

FS-C10-
2X

FS-C10-
2X

FS-C10-
2X

FS-C10-
2X

FS-
C10-2X

FS-C10-
2X

FS-C10-
2X

FS-
C10-2X

De kabels voor vorstbeveiliging FS-C10-2X zijn geschikt voor leidingen van elke soort materiaal (koperen leidingen met 
schroefdraad, roestvrijstalen leidingen, kunststof leidingen en leidingen van metaallegeringen zonder beperkingen).

Gebruik voor kunststof leidingen aluminiumtape ATE-180. De verwarmingskabel voor vorstbeveiliging moet over de gehele lengte 
worden afgedekt. Thermische isolatie I = 0,035 W/(m.K) of beter.

Belangrijke opmerking: bij thermische isolatie die oplosmiddelen bevat, aangezet is en/of met bitumen bestreken is, 
moeten verwarmingskabels moet een buitenmantel uit fluorpolymeer gebruikt worden.
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4 LENGTE VERWARMINGSKABEL

De verwarmingskabel moet in een rechte lijn op de leiding worden geplaatst. Er kunnen kabellussen in plaats van T-aftakkingen 
worden gebruikt op korte aftakleidingen. (tot ca. 3 m)

Leidinglengte
+ ca. 0,3 m per aansluiting
+ ca. 1,0 m per T-aftakking
+ ca. 1,2 m per 4-weg aansluiting
Er is extra kabel nodig voor grotere koellichamen bij kleppen vanaf 2” en bij niet-geïsoleerde leidingsteunen (ca. 1 m).

= benodigde lengte verwarmingskabel

5 ELEKTRISCHE BEVEILIGING

• De totale lengte van de verwarmingskabel bepaalt het aantal en de grootte van de zekeringen

• Aardlekschakelaar (RCD): 30 mA vereist, max. 500 m verwarmingskabel per RCD

• Installatie volgens de plaatselijke voorschriften

• De aansluiting op het elektriciteitsnet moet door een erkend elektricien worden uitgevoerd

• Gebruik C-type stroomonderbrekers

De maximale lengte van het verwarmingscircuit is gebaseerd op een 
minimale inschakeltemperatuur van 00, 230 VAC.

FS-C10-2X

4 A 45 m

6 A 70 m

10 A 110 m

13 A 130 m

16 A 150 m

20 A 180 m

Opmerking: een verbinding kan ook met een S-06 worden gemaakt.

6 THERMOSTATEN

AT-TS-13

60
30

0
90

120

C°

AT-TS-13

Thermostaat

• Instelbaar temperatuurbereik: -5°C tot +15°C

• Omgevingsthermostaat

• Max. toelaatbare schakelstroom 16 A, 250 VAC

Technische gegevens: zie pag. 34

RAYSTAT-CONTROL-10 Thermostaat met leidingsensor

• Instelbaar temperatuurbereik: 0°C tot 150°C

• Max. toelaatbare schakelstroom 25 A, 250 VAC

• Alarmrelais: 2 A spanningsvrij met indicatie van sensorfouten, spanningsfouten en 
alarm bij lage of hoge temperatuur

• Display voor visuele indicatie van parameters

Technische gegevens: zie pag. 38
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RAYSTAT-CONTROL-11-DIN  Leidingthermostaat met digitaal display voor montage op DIN-rail. 
• Ingesteld temperatuurbereik: 0 tot +63°C

• Digitaal display voor behoudtemperatuur en alarminformatie 16 A schakelen

• Alarmfunctie bij lage temperatuur

• Op DIN-rail/paneel monteerbare bediening

• Sensortype: PT100

Technische gegevens: zie pag. 40

SB-100 Roestvrijstalen steun

• Speciaal ontworpen ter bescherming van de verwarmingskabel tussen leiding en 
aansluitdoos via een buisvormige poot

• Te gebruiken met AT-TS-13, AT-TS-14, JB16-02 en RAYSTAT-CONTROL-10

SB-101 Tweebenige steun, roestvrij staal

• Hoogte poot: 160 mm

• Te gebruiken met AT-TS-13, AT-TS-14, JB16-02 en RAYSTAT-CONTROL-10

SB-110 Steun, roestvrij staal

• Hoogte poot: 100 mm

• Te gebruiken met AT-TS-13, AT-TS-14 en JB16-02

SB-111 Steun, roestvrij staal

• Hoogte poot: 100 mm

• Te gebruiken met AT-TS-13, AT-TS-14 en JB16-02
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7 BEDIENINGSPANELEN 

Behuizing van plaatstaal, uitvoering voor wandmontage, uitgerust met isolatieschakelaar, 
RCD/CB-combinatie(s), contactgever(s), werkings- en foutindicatoren, keuzeschakelaar 
voor bedieningsmodi, ingangs- en uitgangsklemmen. Volledig gemonteerd, kant-en-klaar 
afgeleverd, bedraad en geïnspecteerd. Bedradingsschema’s in paneelbehuizing. Er is een 
montagegleuf aangebracht voor een RAYSTAT-CONTROL-11-DIN-, RAYSTAT-CONTROL-10- 
en/of RAYSTAT-ECO-10-thermostaat, ieder voor 3 verwarmingscircuits. Affabriek. Neem 
voor meer informatie contact met ons op. 
Technische gegevens: zie pag. 77 

SBS-03-SV

Bedieningspaneel voor 1 tot 3 verwarmingscircuits.

• PCN: 355825-000

SBS-06-SV
Bedieningspaneel voor 4 tot 6 verwarmingscircuits.

• PCN: 778308-000

SBS-09-SV
Bedieningspaneel voor 7 tot 9 verwarmingscircuits.

• PCN: 767989-000

SBS-12-SV
Bedieningspaneel voor 10 tot 12 verwarmingscircuits.

• PCN: 1244-000025

Kasttype SBS-03-SV SBS-06-SV SBS-09-SV SBS-12-SV

Max. aantal verwarmingscircuits 3 6 9 12

Uitvoering behuizing Wanduitvoering Wanduitvoering Wanduitvoering Wanduitvoering

Afmetingen Breedte mm 400 600 800 800

Hoogte mm 600 600 800 800

Diepte mm 210 210 210 210

Gewicht  ca. kg 20 30 50 52

Aangesloten classificatie kW 11 22 33 42

Zekeringsbeveiliging klant max. A 3 x 25 A 
NH-00

3 x 32 A 
NH-00

3 x 63 A 
NH-00

3 x 80 A 
NH-00

Als de standaardbedieningspanelen voor vorstbeveiliging voor leidingen worden gebruikt, moeten extra 
bedieningselementen worden geïnstalleerd.  
Deze kunnen in de fabriek gemonteerd worden. Neem contact op met nVent.

8 TOEBEHOREN VOOR FS-C10-2X-KABEL

Voor FS-C10-2X

Stroomaansluiting 1 JB16-02 + 1 CE20-01 + SB-110

Verbindingsset 1 JB16-02 + 2 CE20-01 + SB-110

Verbindingsset met voedingskabel 1 JB16-02 + 2 CE20-01 + SB-110

T-aftakking 1 JB16-02 + 3 CE20-01 + SB-110

T-aftakking met voedingskabel 1 JB16-02 + 3 CE20-01 + SB-110

4-weg aansluiting 1 JB16-02 + 4 CE20-01 + SB-110

nVent.com/RAYCHEM  |  47

Vo
rs

tb
ev

ei
lig

in
g 

vo
or

 
le

id
in

ge
n



JB16-02

JB16-02
C 660 V
IP66

Temperatuurbestendige aansluitdoos

• Voor stroomaansluiting 

• IP66

• 6 x 4 mm2 aansluitingen

• 4 x M20, 4 x M25-uitduwopeningen

• Siliconenvrij

CE20-01 Aansluit- en eindafwerkingsset voor kabels van type FS-C10-2X

• Warmtekrimpmethode

• M20-wartel met siliconen doorvoerbuisje

CCE-04-CT Aansluit- en eindafwerkingsset voor koude draad

• Aansluiting van kabel voor koude draad van 3 x 1,5 mm2 of 3 x 2,5 mm2 naar 
zelfregelende verwarmingskabels FS-C10-2X

9 SPECIALE INSTALLATIE-INSTRUCTIES

PLAATSING VAN SENSOR

Omgevingssensor Bevestig de leidingsensor op de leiding 
(bijvoorbeeld met aluminiumtape)

Plaats de sensor altijd in het koudste 
deel van de installatie

Onverwarmde 
gebouwen

Buiten

Aansluitdoos

Verwarmingskabel

Sensor

10 ALGEMENE TOEBEHOREN 

S-19 Serielaskit 

• Voor FS-C10-2X
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CCE-04-CT Aansluit- en eindafwerkingsset voor koude draad

• Aansluiting van kabel voor koude draad van 3 x 1,5 mm2 of 3 x 2,5 mm2 naar 
zelfregelende verwarmingskabels FS-C10-2X

KBL-10 Kabelbinders

• Eén verpakking van 100 vereist voor ongeveer 30 m leidingwerk

• Lengte: 370 mm

• Temperatuurbereik: -35°C tot +110°C en UV-bestendig

Gebruik ATE-180 op kunststof leidingen

GT-66 Glasvezeltape voor de bevestiging van de verwarmingskabel op de leiding

• Niet voor roestvrijstalen leidingen of installatietemperaturen lager dan 5°C

• 20 m per rol, 12 mm breed

Gebruik ATE-180 op kunststof leidingen

GS-54 Glasvezeltape met siliconen hechting voor de bevestiging van de verwarmingskabel 
op de leiding

• Voor roestvrijstalen leidingen of installaties bij temperaturen lager dan 5°C

• 16 m per rol, 12 mm breed 

ATE-180 Aluminiumtape

• Minimale installatietemperatuur: 0°C

• Temperatuurbestendig tot 150°C

• 55 m per rol, 63,5 mm breed, voor ca. 50 m leiding

Op kunststof leidingen: de verwarmingskabel moet over de volledige lengte met 
aluminiumtape worden afgedekt.

IEK-20-M Isolatiedoorvoerset

• Doorvoeren van de verwarmingskabel bij gebruik van metalen beplating

• Bestaat uit: metalen bevestigingen, metrische wartel en pakking 

• Siliconenvrij

LAB-I-23

ELEKTRISCHE 
TRACING

Raychem

Waarschuwingslabel

• Moet met intervallen van 5 m op het oppervlak van de isolatie worden aangebracht
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INSTALLATIE-INSTRUCTIES VOOR FS-C10-2X-VERWARMINGSKABELS

• De verwarmingskabel moet in een rechte lijn op de leiding worden geplaatst.

• Installatie op droge oppervlakken

• Minimale installatietemperatuur verwarmingskabel: -20°C

Installatie van zelfregelende verwarmingskabels

• Op een droge en schone plek bewaren

• Temperatuurbereik: -40°C tot +60°C

• Eventuele kabeluiteinden met een eindafwerking beschermen

Te vermijden:

• Scherpe randen

• Hoge trekbelasting

• Knikken en pletten

• Over de kabel lopen of rijden

• Vocht bij kabeluiteinden

90°

Snijd de verwarmingskabel 
haaks af

Kleinste buigstraal: 10 mm

Horizontale leiding

Verticale leiding

Vorstbeveiliging voor leidingen

ca. 45° ca. 45°

JB 16-02
AC 60 V6
IP66

> 3 m

Horizontale 
leidingen

Gebruik voor kunststof 
leidingen aluminiumtape 
ATE-180. Over de gehele 
lengte van de leiding 
plaatsen.

GT-66- / GS-54-
bevestigingstape.

U hoeft de kabel 
niet om de leiding te 
wikkelen.

Monteer de 
verwarmingskabel op 
de buitenkant van een 
bocht.

Kabelbinder KBL-10

JB-16-02

Max. 300 mm
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≤ 3 m

≤ 3 M 

P66

> 3 m

6

JB16-02
AC 

0V
6 IP66

> 3 M + RAYCLIC

JB-16-02

Wand-/vloerdoorvoer

De dikte van de thermische isolatie 
moet constant zijn, anders moet 
dit worden gecompenseerd met 
extra verwarmingskabel.

ca. 45° ca. 45°

JB 16-02
AC 60 V6
IP66

> 3 m

JB-16-02
Waarschuwingslabel LAB-I-23

IEK-20-M voor plaatsing 
van verwarmingskabel bij 
metalen beplating.

Vorstbeveiliging bij kleppen:

• Kleppen tot 2” (DN 50): monteer 
de verwarmingskabels voor 
vorstbeveiliging in een rechte lijn.

• ≥ 2”: installeer zoals in de afbeelding.

• Isoleer altijd de kleppen.

• Leg de kabel over pijpbeugels

• Zorg dat de kabel niet wordt 
vastgeklemd
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Praktisch te installeren

De zelfregelende kabel kan in kleine 
ruimten in goten worden geïnstalleerd, 
zonder gevaar op oververhitting of 
doorbranden. Er is een kabel voor elk 
type dakmateriaal.

Zuinig in gebruik

De zelfregelende werking bespaart 
energie door automatisch meer 
warmte af te geven in ijswater en 
minder in droge lucht. De intelligente 
regeleenheid EMDR-10 schakelt de 
verwarmingskabel alleen in wanneer 
dat nodig is: na de detectie van zowel 
lage temperaturen als vocht.

Sneeuw- en ijsvrij houden van goten en afvoerpijpen
HET SMELTEN EN WEER BEVRIEZEN VAN IJS KAN DAKEN EN GOTEN 
BESCHADIGEN. ZWARE IJSPEGELS KUNNEN VAN DE DAKGOOT 
VALLEN EN VERWONDINGEN VEROORZAKEN. STILSTAAND WATER 
KAN DOOR BINNENMUREN OP HET MEUBILAIR SIJPELEN.

HET ZELFREGELENDE SYSTEEM VOOR HET ONTDOOIEN VAN 
SNEEUW VAN RAYCHEM ZORGT DAT HET WATER VIA GOTEN EN 
AFVOERPIJPEN KAN WEGSTROMEN. SMELTEND IJS- EN SNEEUWWATER 
LOOPT ZO VAN HET DAK, VIA DE GOOT EN DE AFVOERPIJP.

Omgevingssensor  
EMDR-10 (Incl.)

Vochtsensor EMDR-10 (Incl.)

Bevestigingssteun (GM-RAKE)

Regeleenheid EMDR-10

Aardlekschakelaar (RCD, 30 mA) 
Stroomonderbreker (C-type)

Aansluiting RayClic CE-02

Verwarmingskabel GM-2X(T)

Eindafwerking (RayClic-E-02)

1

2

7

8

3

4

5

6

1 5

2

7

6

3

84
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Projectontwerp, regeleenheden en toebehoren

1 2 3

4 5

1   Koperen geleider (1,2 mm2).

2   Zelfregelend verwarmingselement.

3   Isolatie uit gemodificeerde polyolefine. 

4   Aardingsvlechtwerk uit vertinde koperdraad.

5   Beschermende mantel (UV-bestendig) (mantel van gemodificeerde polyolefine voor GM-
2X en mantel van fluorpolymeer voor GM-2XT). 

Belangrijke opmerking: Als u kabels op asfalt, bitumen, dakvilt, etc., legt, moet er 
een kabel met een speciale mantel van fluorpolymeer (GM-2XT) worden gebruikt. 

Technische gegevens: zie pag. 78

1  KEUZE VAN VERWARMINGSKABELS

GM-2X, GM-2XT  

Zelfregelende verwarmingskabel voor goten, afvoerpijpen en dakoppervlakken:
• 39 W/m in ijswater en 18 W/m in lucht bij 0°C

2 CONSTRUCTIE VAN GM-2X EN GM-2XT

3 LENGTE VERWARMINGSKABEL

• De verwarmingskabel moet in een rechte lijn in de goot worden geïnstalleerd.

• De kabellengte moet worden afgestemd op de geografische situatie en de goten.

• Meerdere kabels moeten in brede goten, goten met borstwering of bakgoten worden gelegd.

Lengte goot

+ lengte afvoerpijp

+ 1 m voor aansluiting

+ 1 m in de grond (vorstgrens)

= benodigde lengte verwarmingskabel

4 ELEKTRISCHE BEVEILIGING

• De totale lengte van de verwarmingskabel bepaalt het aantal en de grootte van de stroomonderbrekers.

• Aardlekschakelaar (RCD): 30 mA vereist, max. 500 m verwarmingskabel per RCD.

• Installatie volgens de plaatselijke voorschriften.

• De aansluiting op het elektriciteitsnet moet door een erkend elektricien worden uitgevoerd.

• Gebruik C-type stroomonderbrekers.

De maximale lengte van het verwarmingscircuit is gebaseerd op een minimale inschakeltemperatuur van –10°C, 230 VAC. 
GM-2X, GM-2XT

6 A 25 m

10 A 40 m

13 A 50 m

16 A 60 m

20 A 80 m
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5 REGELEENHEID 

EMDR-10

PE PE PE
1

2
3

4
5

6

7
8

9
10

11

AC 230V 50/60Hz
IP 20

Relais: 10(4)A, AC 230V

Alarm: 2(1)A,   AC 230V Do not open while energized

Nicht unter Spannung öffnen

Ne pas ouvrir sous tension

RaychemEMDR-10

T2A  IEC127–2/V

C

–25

–20 –15

–10
–5

TEST

C

–3
–2
–10 1 2

3
4
5

6

0

5
10

15

20

25min

1
2
34 5 6

7
8
9

10

• Met temperatuur- en vochtsensor

• Bespaart tot 80% energie 

• Max. toelaatbare schakelstroom 10 A (anders via contactgever schakelen)

• Alarmrelaiscontact voor defecte sensor, kortsluiting sensor en stroomuitval

• PCN: 449554-000

Technische gegevens: zie pag. 77

GM-TA OP DIN-RAIL MONTEERBARE THERMOSTAAT

Temperatuurregeling met omgevingstemperatuursensor

• Kan op DIN-rail (35 mm) worden gemonteerd

• Duidelijk leesbaar digitaal display voor temperatuur en alarm

• Dubbele instellingen temperatuur; SP1: 0°C -6°C; SP2: -5 tot -25°C

• Instelbare naverwarmingstijd van 30 min tot 3 uur

• Aanduiding van werkelijke omgevingstemperatuur

GM-TA-OUTDOOR-BOX OP DIN-RAIL MONTEERBARE THERMOSTAAT

Thermostaatbehuizing GM-TA voor buitenmontage

• IP65

• Montage aan de wand

• Inclusief sensor en DIN-Rail

• PCN: 1244-017966

GM-TA-AS

nVent.com

Extra sensor, inclusief thermostaatbehuizing GM-TA

• Thermostaatbehuizing GM-TA voor buitenmontage

• IP65
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6 BEDIENINGSPANEEL 

Behuizing van plaatstaal, uitvoering voor wandmontage, uitgerust met isolatieschakelaar, RCD/CB-combinatie(s),  
werkings- en foutindicatoren, ingangs- en uitgangsklemmen. Volledig gemonteerd, bedraad en geïnspecteerd. Kabelgeleiders in 
basis behuizing In iedere schakelkast is een EMDR-10-regeleenheid geïnstalleerd.

Technische gegevens: zie pag. 77 

SBS-03-EV-10

Bedieningspaneel voor max. 3 verwarmingscircuits 

• PCN: 295014-000

SBS-06-EV-10

Bedieningspaneel voor max. 6 verwarmingscircuits

• PCN: 458484-000

SBS-09-EV-10

Bedieningspaneel voor max. 9 verwarmingscircuits

• PCN: 206336-000

SBS-12-EV-10

Bedieningspaneel voor max. 12 verwarmingscircuits

• PCN: 282458-000

Kasttype SBS-03-EV-10 SBS-06-EV-10 SBS-09-EV-10 SBS-12-EV-10

Max. aantal verwarmingscircuits 3 6 9 12

Uitvoering behuizing Wanduitvoering Wanduitvoering Wanduitvoering Wanduitvoering 

Afmetingen Breedte mm  400 400 600 800

Hoogte mm  600 600 600 800 

Diepte mm  210 210 210 210 

Gewicht  ca. kg  20 30 32 52 

Aangesloten classificatie kW  14 28 42 56 

Zekeringsbeveiliging verzorgd door klant max. A  3 x 32 A 
NH-00

3 x 40 A 
NH-00

3 x 63 A 
NH-00

3 x 80 A 
NH-00

nVent.com/RAYCHEM  |  55

Sn
ee

uw
- e

n 
ijs

vr
ij 

ho
ud

en
 va

n 
go

te
n 

en
 

af
vo

er
pi

jp
en



56  |  nVent.com/RAYCHEM

7 TOEBEHOREN VOOR GM-2X/GM-2XT

RAYCLIC-CE-02 Stroomaansluiting 

• Met voedingskabel van 1,5 m

• Eindafwerking en steun

• IP 68

• Buitenafmetingen:  L = 240 mm 
B = 64 mm 
H = 47 mm

RAYCLIC-T-02 T-aftakking

• Aansluiting voor 3 kabels

• 1 eindafwerking en 1 steun

• IP 68

• Buitenafmetingen:  L = 270 mm 
B = 105 mm 
H = 42 mm

RAYCLIC-PT-02 T-aftakking met voedingskabel

• Aansluiting voor 3 kabels met  
integrale voedingskabel van 1,5 m

• 3 eindafwerkingen en 1 steun

• IP 68

• Buitenafmetingen:  L = 270 mm 
B = 105 mm 
H = 42 mm

RAYCLIC-PS-02 Verbindingsset met voedingskabel

• Aansluiting voor 2 kabels met integrale 
voedingskabel van 1,5 m

• 2 eindafwerkingen en 1 steun

• IP 68

• Buitenafmetingen:  L = 270 mm 
B = 105 mm 
H = 42 mm

RAYCLIC-E-02 Met gel gevulde eindafwerkingen

• Voor uitbreiding van het systeem (moet 
apart worden besteld)

• IP 68
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1,0 m

140-150 mm
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RAYCLIC-SB-02 Wandgemonteerde steun

GM-RAKE • Bevestigingssteun/randbescherming voor afvoerpijpen.

• Afstandsstuk voor gebruik in brede kanalen of goten waarin meerdere kabels moeten 
worden geplaatst (iedere meter één afstandsstuk).

• VA-staal met UV-bestendige kabelbinders.

ICESTOP-GMK-RC Dakklem voor bevestiging van verwarmingskabels aan daken en goten

Aan de onderzijde van de dakklem kan lijm worden aangebracht. Na het uitharden van de 
lijm kan de verwarmingskabel tussen de klemmen worden geklemd.

GM-CLIP-S Klem voor snelle en betrouwbare bevestiging van verwarmingskabel GM-2X en GM-
2XT op brede trechter onderkant leiding

• Materiaal: roestvrij staal EN 1.4310

• Draad: Ø 2,5 mm

• Hoogte: 55 mm

• Goottype: brede trechter met max.  
framegrootte van 10 mm

• Inhoud doos: 10 klemmen/doos

• PCN: 1244-013849

GM-CLIP-L Klem voor snelle en betrouwbare bevestiging van verwarmingskabel GM-2X en GM-
2XT op goten met L-profiel

• Materiaal: roestvrij staal EN 1.4310

• Draad: Ø 2,5 mm

• Hoogte: 150 mm

• Goottype: goten met L-profiel hoogte  
140-150 mm met max. framegrootte van 15 m

• Inhoud doos: 10 klemmen/doos

• PCN: 1244-013851
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1,0 m

100-150 mm

65-80 mm
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GM-CLIP-M Klem voor snelle en betrouwbare bevestiging van verwarmingskabel GM-2X en  
GM-2XT op halfronde goten

• Materiaal: roestvrij staal EN 1.4310

• Draad: Ø 2,5 mm 

• Hoogte: 100 mm

• Goottype: halfronde goten; 
Breedte: 100-150 mm 
Diepte: 65-80 mm 
Hoogte met max. framegrootte van 17 m

• Inhoud doos: 10 klemmen/doos

• PCN: 1244-013850

GM-HANGAR Structuursteun voor brede inlaattrechter voor daken voor snelle en eenvoudige 
installatie van verwarmingskabels GM-2X en GM-2XT

• Materiaal: roestvrij staal EN 1.4301

• Draad: Ø 4,0 mm

• Hoogte: 225 mm

• Goottype: brede trechter met max. framegrootte van 20 mm

• Geschikt voor: GM-2X, GM-2XT

• Inhoud doos: 5 st./doos

• PCN: 1244-013852

RAYCLIC-SB-GM-METAL Beugel voor montage op daken met metalen enkelstaande fels

• Materiaal: Gegalvaniseerd staal

• Dikte: 2,0 mm

• Afmetingen: L 120 x B 130 x H 42 mm

•  Goottype: daken met metalen enkelstaande fels

• Geschikt voor: RayClic-CE, -S, -T, -PT, -PS en –X

• Inhoud doos: Onverpakt; 1 st.

• PCN: 1244-013853 

GM-SEAL-02 Lijm op basis van polyurethaan voor het lijmen en afdichten van bouwmaterialen 
geschikt voor metalen of kunststof goten, dakpannen en oppervlakken van asfalt 
en bitumen

• Verpakking van 300 ml

CCE-04-CT Aansluit- en eindafwerkingsset voor koude draad

• Aansluiting van kabel voor koude draad van 3 x 1,5 mm2 of 3 x 2,5 mm2 naar 
zelfregelende verwarmingskabels GM-2X(T)
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Sneeuw- En Ijsvrij Houden Van 
Goten En Afvoerpijpen
INSTALLATIE-INSTRUCTIES

≥ 200 mm

Bakgoot < 200 mm

• Slechts één verwarmingskabel GM-2X (T)

≥ 200 mm

Bakgoot > 200 mm

• Meerdere verwarmingskabels GM-2X(T)

• 2 x afstandsstuk GM-RAKE per meter 
gootrand: GM-RAKE biedt mechanische 
bescherming tegen schade

Bevestiging van de gootkabels

Op dak, dakrand, goot en afvoerpijp met 
GM-RAKE-randbeschermingssteunen 
(incl. kabelbinders).

Installeer RayClic niet ondergedompeld in 
water. Begraaf RayClic niet in de grond.

In afvoerpijp: installeer de kabel altijd tot het vorstvrije gebied 
(ca. 1 m diep)

Belangrijke opmerking: Als u kabels op asfalt, bitumen, dakvilt, etc., legt, 
moet er een kabel met een speciale mantel van fluorpolymeer (GM-2XT) 
worden gebruikt.

Installatie van zelfregelende 
verwarmingskabels
• Op een droge en schone plek bewaren.

• Temperatuurbereik: -40°C tot +60°C.

• Eventuele kabeluiteinden met een 
eindafwerking beschermen.

Te vermijden:
• scherpe randen

• hoge trekbelasting

• knikken en pletten

• over de kabel lopen of rijden

• vocht bij kabeluiteinden
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(Afmetingen in mm)

BEHUIZING

PG9 (Afmetingen in mm)

35 52 40

50 38

OMGEVINGSTEMPERATUURSEN-
SOR (VIA-DU-A10)

(Afmetingen in mm)

Ø
 9,5

12 x 6

actieve sensorlengte
500

6504 m

VOCHTSENSOR (HARD-45)

TECHNISCHE GEGEVENS

Temperatuur- en vochtregeleenheid EMDR-10

Voedingsspanning 230 VAC, ±10%, 50 Hz

Stroomverbruik Max. 4 VA

Max. schakelcapaciteit Imax 10(4)A / 230 VAC, SPST, potentiaal 230 VAC

Instelbaar temperatuurbereik –3°C tot +6°C (fabrieksinstelling +2°C)

Onderste grenswaarde 
temperatuur

Test, –25°C tot –5°C (instelbaar bereik 
fabrieksinstelling –15°C)

Bedrijfsdifferentieel ± 0,5 K

Meetnauwkeurigheid ± 1,5 K

Instelbaar bereik vocht 1 (max. gevoeligheid) tot 10 (min. gevoeligheid) 
(fabrieksinstelling 5)

Naverwarmingstijd 60 minuten (alleen in temperatuurbereik < +1,5°C)

Alarmrelais Imax 2(1)A / 230 VAC, SPDT, potentiaalvrij

Vochtsensor (uitgang) 230 VAC, met zekering 5 x 20 mm T 315 mA volgens 
IEC127-2/V

Montage DIN-rail volgens DIN EN 50022-35 

Richtlijn lage spanning EN 60730

EMC EN 50081-1 (emissie) en EN 50082-1 
(ongevoeligheid)

Aansluitingen 2,5 mm2 (geslagen geleiders), 4 mm2 (massieve 
geleiders)

Beveiligingswaarde II (op paneel gemonteerd)

Omgevingstemperatuurbereik 0°C tot +50°C

Bescherming tegen vochtintrede IP20

Materiaal behuizing Noryl (zelfdovend volgens UL 94 V-0)

Gewicht Ongeveer 350 g

Sensortype PTC (FL 103)

Bescherming tegen vochtintrede IP54

Aansluitingen 2,5 mm2

Sensorkabel 2 x 1,5 mm2, max. 100 m (niet meegeleverd)

Blootstellingstemperatuur –30°C tot +80°C

Montage Montage aan de wand

Sensortype PTC

Stroomverbruik 9 W tot 18 W

Omgevingstemperatuurbereik –30°C to +65°C continu

Voedingsspanning 230 VAC, ±10%, 50 Hz

Aansluitkabel 3 x 1,5 mm2, 4 m, aansluitkabel kan worden 
verlengd tot max. 100 m bij 3 x 1,5 mm
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Bedradingsschema voor EMDR-10

EMDR-10 ZONDER CONTACTGEVER

EMDR-10 MET CONTACTGEVER

*  Soms moet er op basis van de plaatselijke omstandigheden, normen en voorschriften een twee- of vierpolige elektrische 
beveiliging met een stroomonderbreker worden gebruikt.

** Er kunnen, afhankelijk van de toepassing, één- of driepolige stroomonderbrekers of contactgevers worden gebruikt.

*** Potentiaalvrije alarmcontacten voor aansluiting op het GBS.
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N
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30 mA

EMDR-10
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PE PE  PE  N     N   N    LL LS               T1   T2   Alarm

PE PE PE
1
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AC 230V 50/60Hz
IP 20

Relais: 10(4)A, AC 230V

Alarm: 2(1)A,   AC 230V Do not open while energized

Nicht unter Spannung öffnen

Ne pas ouvrir sous tension

RaychemEMDR-10

T2A  IEC127–2/V

C
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C 20 A

30 mA
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Contactgever
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PE  PE  PE  N    N    N   LL LS                T1  T2   Alarm
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Thermostaat GM-TA voor temperatuurregeling

A-Led-display (temperatuur en alarm)

B-Verwarmingssysteem AAN

C-Waarde omhoog (temperatuurwijziging)

D-Waarde omlaag (temperatuurwijziging)

E-Selectie programmamodus AAN/UIT en parameterinstellingen

Voedingsspanning 230 VAC, +10%/–10%, 50 Hz

Relaisuitgang verwarmingskabel 

Relaisuitgang alarm

230 VAC, max. 16 A

230 VAC, max. 8 A, omschakelcontact, 
potentiaalvrij

Stroomverbruik Max. 5 VA

Terminalgrootte 2,5 mm², geschroefd

Parameterinstellingen Programmeerbaar in niet-vluchtig geheugen

Opslagtemperatuur -20°C tot +50°C

Schakelhysterese +/-1K

Omgevingstemperatuurbereik in 
bedrijf

-25°C tot +40°C

Nauwkeurigheid +/- 1,5 K inclusief temperatuursonde

Standaard 
fabrieksinstellingen

2 instelbare temperaturen Bereik I: 0°C tot +6°C, 
instelbaar 
Bereik II: -25°C tot -5°C

2°C 
 
Standaardwaarde 
-10°C

Naverwarmingstijd 0 tot 3 uur 0,5 uur

Sensorafstelling -10 K tot +10 K; 0

Sensor Kortsluiting sensor 
Open circuit sensor

Kleur Zwart met rood front

Afmetingen 52,5 mm x 87,5 mm x 58 mm (H/B/D)

Materiaal ABS

IP-classificatie IP 20 (IP 30 in paneel)

Installatie Kan op DIN-rail van 35 mm worden gemonteerd

Minimale installatietemperatuur 5°C

Type Sensortype 202AT +/-1% NTC 2 kΩ bij 25°C 

Materiaal behuizing Polycarbonaat

IP-classificatie IP 65

Afmetingen behuizing Breedte: 50 mm; Diepte: 26 mm; Lengte 52 mm

Kabeldiameter 4 mm

Blootstellingstemperatuur –30°C tot +40°C

Nauwkeurigheid +/-1 K

A

B

C D E

C

P

DISPLAY

TECHNISCHE GEGEVENS

PROGRAMMEERBARE 
PARAMETER

FOUTMELDING

BEHUIZING

TEMPERATUURSENSOR 

nVent.com
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CE, RoHS & REACH

De RAYCHEM GM-TA-thermostaat is ontworpen voor gebruik met verwarmingskabels 
GM-2X(T). Maximale lengte circuit: 30 m.

Product: GM-TA 
PCN: 1244-017783

Reserveonderdeel: sensortype 202AT +/-1% NTC 2 kΩ bij 25°C, PCN 1244-017965

GM-TA-OUTDOOR-BOX (PCN: 1244-017966) Kunststof behuizing voor buitenmontage 
van GM-TA-thermostaat voor daken en goten.

BEDRADINGSSCHEMA

(230 VAC)L

L

N

N

PE

10

4 5 6 7 8 9

11 17 18
- +

Voeding
K2 

Alarm

K1 
Verwarmings-

kabel

Thermostaat
GM-TA

Verwarmingskabel

Max
C 10 A

30 mA

2 A

CERTIFICATEN

SYSTEEMINFORMATIE

BESTELINFORMATIE

TOEBEHOREN

nVent.com
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TOEPASSING IN BETON

Een RAYCHEM-systeem is een 
snelle, betrouwbare en eenvoudig te 
installeren oplossing voor gebruik in 
beton, zand of asfalt.

Elke verwarmingsoplossing 
van RAYCHEM is voorzien van 
een intelligente bedienings- en 
controle-eenheid, die praktische 
gebruikersgegevens en een 
uitstekende energie-efficiëntie biedt. 
Het bedienings- en controleapparaat 
met meerdere sensoren (VIA-
DU-20) kan worden gebruikt voor 
alle oplossingen voor het sneeuwvrij 
houden van opritten.

OPLOSSINGEN VAN RAYCHEM VOOR BETON

Product Beschrijving

Oppervlakken van gewapend 
beton

EM2-XR Zelfregelende verwarmingskabel voor opritten van gewapend beton

Particuliere en licht 
commerciële toepassingen voor 
grondverwarming. 

EM2-CM Afgewerkte verwarmingsmat met constant vermogen voor verwarming van 
opritten, stoepen en sporen

Trappen; rolstoelhellingen EM4-CW Afgewerkte verwarmingskabel van 400 V met constant vermogen voor 
grotere gebieden en trappen van beton

* Optioneel: alleen nodig als "local detection" is geselecteerd.

Sneeuwvrij houden van opritten, 
toegangswegen en voetpaden
IJS EN SNEEUW OP PADEN, LAADPLAATSEN, OPRITTEN, HELLINGEN, 
TRAPPEN EN ANDERE TOEGANGSWEGEN KUNNEN EEN GROOT 
PROBLEEM VORMEN, EN ONGEVALLEN EN VERTRAGINGEN 
VEROORZAKEN. DE OPPERVLAKTEVERWARMINGSOPLOSSINGEN 
VAN RAYCHEM GEVEN SNEEUW EN IJS GEEN KANS.

Omgevingstemperatuursensor*  
VIA-DU-A10 (incl.)

Temperatuur- en vochtsensor 
VIA-DU-S20

Aansluitkabel (VIA-L1)

Regeleenheid  
(VIA-DU-20) 

Zelfregelende 
verwarmingskabel (EM2-XR) 
of verwarmingskabel met 
constant vermogen (EM4-CW)

Aansluiting- en eindafwerkingsset 
(VIA-CE1)

Aansluiting- en eindafwerkingsset 
(VIA-CE1)

1 5

2

7

6

3

4

Optie: SBS-xx-VV-20/SBS-xx-CW-40/
SBS-xx-CM-20 

Bevat: bedieningspaneel met RCD 
(30 mA), stroomonderbreker (C-type), 
contactgever voor regeleenheid  
VIA-DU20.

1

5

2

7

6

6

3

4
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TOEPASSING IN ASFALT

* Optioneel: alleen nodig als "local detection" is geselecteerd.

Omgevingstemperatuursensor* 
VIA-DU-A10 (incl.)

Temperatuur- en vochtsensor 
VIA-DU-S20

Geprefabriceerde koude draad

Regeleenheid  
(VIA-DU-20)

Mineraalgeïsoleerde 
verwarmingskabel (EM2-MI)

Aansluiting tussen 
verwarmingskabel en koude 
draad (geprefabriceerd)

1 4

2

6

5

3

Optie: SBS-xx-MV-20 

Bevat: bedieningspaneel met RCD 
(300 mA), stroomonderbreker (C-type), 
contactgever voor regeleenheid  
VIA-DU-20.

1

5

2

63

4

VOOR MEER INFORMATIE 
Bestel het handboek Ontdooien van oppervlakken (PCN 1244-008572) of ga naar nVent.com
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DE SERIE VLOERVERWARMINGSPRODUCTEN VAN RAYCHEM BESTAAT UIT:

• T2Red: De innovatieve en unieke zelfregelende vloerverwarmingskabel.

• T2Red met Reflecta: Het energiebesparende vloerverwarmingssysteem. Dit systeem combineert de zelfregelende 
verwarmingskabel T2Red met Reflecta, de gegroefde, thermisch geïsoleerde plaat met aluminium bekleding.

• QuickNet: De ultradunne verwarmingsmat (twee vermogensopties verkrijgbaar).

• T2Blue: Het robuuste, flexibele, afgewerkte (afgeschermd en met dubbele draad) kabelsysteem.

• T2Green: De verwarmingskabel met lage warmteafgifte, speciaal ontworpen voor goed geïsoleerde huizen met vrijwel geen 
energieverbruik.

• CeraPro: De ultradunne, stevige kabeloplossing voor onder vloertegels inclusief “Tape & Mesh” bevestigingsaccessoires.

• ‘Intelligente’ thermostaten die programmeerbare verwarmingsregeling in zones bieden, een vereiste van Deel L van de 
bouwvoorschriften.

• Een complete serie toebehoren en onderdelen voor installatie waaronder:
– Primers voor vloeren

– Lijm

– Bevestigingsaccessoires

Elektrische vloerverwarming
COMFORT IS BELANGRIJK, VOORAL THUIS. MET DE SLIMME ELEKTRISCHE 
VLOERVERWARMING VAN RAYCHEM KUNT U EEN PRACHTIGE, WARME 
VLOER BIEDEN; LEKKER GEMAKKELIJK VOOR UW KLANTEN!
5 GOede redenen om de slimme 
vloerverwarming van RAYCHEM 
TE KIEZEN

1 Aangenaam en veilig

2  Probleemloze installatie en 
onderhoudsvrij

3  Energie-efficiënt en kostenbesparend

4  Kan onder alle vloeren worden 
geïnstalleerd

5  TotalCare-garantie
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SLIMME DIENSTEN VOOR ONTWERP EN SPECIFICATIE VAN VLOERVERWARMING

ONLINE ONDERSTEUNING

Op internet vindt u hulp bij het ontwerp en de specificatie op:

nVent.com/RAYCHEM

• Hulp bij het kiezen van producten

• Een e-verzoek voor “Wij ontwerpen het voor u”.

LOKALE ONDERSTEUNING DOOR EEN DESKUNDIG TEAM

 De systemen en diensten van RAYCHEM worden ondersteund door een speciaal specificatieteam. 
We bieden goed advies bij het ontwerp, specifiek afgestemd op uw project. 

Daarnaast doen we het volgende:

•   Ondersteuning van consultants en architecten in de eerste fase van ontwerp/concept 
en opties voor vloerverwarming.

•   De locatie van het project bezoeken om de vereisten te bekijken en aanbevelingen te 
doen voor de consultant, de klant en de aannemer.

•   Contactgegevens bieden van plaatselijke leveranciers en installateurs van RAYCHEM-
verwarmingssystemen.

VEILIGHEID EN BETROUWBAARHEID

nVent biedt een uitgebreide ontwerp- en specificatieservice voor consultants en 
architecten, gratis.

Met speciaal ontworpen software voor vloerverwarmingontwerp bieden we:

• Geoptimaliseerde installatieplannen voor de ontwerper en installateur in 2- en 
3-dimensionale weergaven.

• Productgegevens per zone, inclusief warmteafgifte per kamer en per m2 in de 
kamer.

• Gedetailleerde stuklijst, geoptimaliseerd door de software om de hoeveelheid 
afval te verminderen.

Als het ontwerpvoorstel klaar is, bieden we specificatieondersteuning voor een 
hoogwaardige materiaalverwerving.

Vraag voor meer informatie naar het handboek Vloerverwarming met als referentie PCN 1244-004972 of ga naar 
nVent.com

12 15 20
Total care
    warranty

Total care
    warranty

Total care
    warranty

12 15 20

12 15 20
Total care
    warranty

Total care
    warranty

Total care
    warranty

12 15 20

Kwaliteitsproducten - geïnstalleerd en gecontroleerd door een professionele installateur - zorgen er 
met Total Care voor dat huiseigenaren van een comfortabele warme vloer kunnen genieten. Bij het 
installeren van vloerverwarmingssystemen van RAYCHEM kunnen elektromonteurs nu 12 jaar Total 
Care-garantie aan hun klanten bieden. 

Certified Pro-installateurs kunnen de Total Care-garantie verlengen tot 20 jaar.

Total Care = alles doen om een warme vloer te garanderen. In het zeldzame geval dat ons product 
defect raakt en we het niet kunnen repareren, dan bieden wij u niet alleen een nieuw product, wij betalen 
ook de installatiekosten. Bovendien zorgen we dat de vloerbedekking wordt gerepareerd of vervangen 
volgens een gelijkwaardige standaard.
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Regel- en bewakingssysteem voor 
meerdere toepassingen
REGEL- EN BEWAKINGSSYSTEEM RAYCHEM ACS-30 VOOR MEERDERE CIRCUITS 
EN MEERDERE TOEPASSINGEN VOOR COMMERCIËLE HEAT-TRACING.

RAYCHEM ACS-30

Het RAYCHEM ACS-30-systeem biedt 
elektronische regeling en bewaking 
van heat-tracing met meerdere circuits, 
voor bijv. vorstbeveiliging voor leidingen, 
ontdooien van oppervlakken, behoud 
van de warmwatertemperatuur, sneeuw- 
en ijsvrij houden van goten en daken, 
temperatuurbehoud, en elektrische 
vloerverwarming.

Met de RAYCHEM ACS-30 kunnen max. 
260 heat-tracing circuits vanaf een enkele 
gebruikersinterface geregeld worden, 
waardoor gebouweigenaren en facilitair 
managers de heat-tracing systemen in hun 
gebouwen vanaf een centraal punt kunnen 
bewaken en beheren.

ACS-30 is een modulair regel- en 
bewakingssysteem dat exact kan worden 
afgestemd op de behoeften van het gebouw. 
De stroom- en regelmodules (PCM's) 
kunnen verspreid door het gebouw worden 
opgesteld volgens de systeemvereisten van 
het gebouw. Meerdere PCM's kunnen aan 
elkaar worden gekoppeld voor een compleet 
overzicht van de heat-tracing systemen in 
het gebouw.

68  |  nVent.com/RAYCHEM

ACS-30-EU-UIT2 Gebruikersinterface

PCN: 1244-012864
• In het paneel gemonteerd touchscreendisplay.
• Regeling en bewaking van 260 verwarmingscircuits. 
• 22 cm XGA kleurentouchscreen.
• RS485-, RS232- of 10/100 Base-T Ethernet-communicatiepoorten verzorgen de communicatie 

met externe, verspreid opgestelde regelsystemen of gebouwbeheersystemen (GBS).
• BACnet, Metasys N2 en LonWorks naar Modbus protocol gateways met voorgeprogrammeerde 

Modbus-registratie zijn ook leverbaar. 
• De ACS-30-EU-UIT2-eenheid is ontworpen voor gebruik op ongevaarlijke locaties binnenshuis.

ACS-30-EU-PCM2 (Stroom- en regelmodule)

Standaard 6 uitvoeringen leverbaar:
• Regeling van 5, 10, en 15 circuits per paneel.
• Schakelcapaciteit van 20 A of 32 A per circuit beschikbaar.
• Stroomaansluiting, -regeling en -verdeling naar de heat-tracing circuits. 
• De robuuste behuizing is goedgekeurd voor installatie in ongevaarlijke omgevingen binnenshuis. 
• De PCM biedt een aansluiting voor de inkomende voeding en stroomverdeling en biedt de  

heat-tracing circuits elektrische beveiliging.

Tevens biedt de PCM-module:
• controle op aardingsfouten;
• controle van de lijnstroom;
• alarmfunctie;
• ingang om op ieder individueel verwarmingscircuit een RTD aan te kunnen sluiten.
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PCN Productnaam Productbeschrijving EAN-code

1244-012868 ACS-30-EU-PCM2-5-20A Stroom- en regelmodule voor de ACS-30 (module van 5 
circuits met 20 A elektrische bescherming per circuit)

5414506014341

1244-012869 ACS-30-EU-PCM2-10-20A Stroom- en regelmodule voor de ACS-30 (module van 10 
circuits met 20 A elektrische bescherming per circuit)

5414506014358

1244-012870 ACS-30-EU-PCM2-15-20A Stroom- en regelmodule voor de ACS-30 (module van 15 
circuits met 20 A elektrische bescherming per circuit)

5414506014365

1244-012871 ACS-30-EU-PCM2-5-32A Stroom- en regelmodule voor de ACS-30 (module van 5 
circuits met 32 A elektrische bescherming per circuit)

5414506014372

1244-012872 ACS-30-EU-PCM2-10-32A Stroom- en regelmodule voor de ACS-30 (module van 10 
circuits met 32 A elektrische bescherming per circuit)

5414506014389

1244-012873 ACS-30-EU-PCM2-15-32A Stroom- en regelmodule voor de ACS-30 (module van 15 
circuits met 32 A elektrische bescherming per circuit)

5414506014396
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ACS-30-EU-MONI-RMM2-E

PCN: 1244-012867
• Verzamelt sensor-/temperatuurinformatie voor de bewaking van de heat-tracing.
• 1 RMM met max. 8 sensoringangen per module met feedback naar de ACS-30-EU-UIT2. 
• Maximaal 16 RMM-inrichtingen per gebruikersinterface.
• Voor de aansluiting van max. 16 RMM-eenheden met 128 extra sensoringangen voor 

temperatuurcontrole kan een RS485-kabel met getwist aderpaar worden gebruikt. 
• De RMM is op afstand geplaatst, naast de gewenste meetlocaties.
• De ACS-30-EU-MONI-RMM2-E-module wordt in een compacte behuizing geleverd.

ACS-30-EU-EMDR-10-MOD

PCN: 1244-012865
• Externe sensorinrichting voor het sneeuw- en ijsvrij houden van goten.
• Levert intelligente sensorinformatie voor het sneeuw- en ijsvrij houden van goten en daken. 
• De sensor levert het ACS-30-regelsysteem informatie over temperatuur en vocht. 
• De module kan in de buurt van het verwarmde gebied worden geplaatst en via een 3-aderige 

kabel op de PCM-module worden aangesloten. 
• Externe temperatuur- en vochtsensor van 4 m die bij het verwarmde oppervlak moet worden 

geplaatst. De koude aansluitkabel van de sensor kan worden verlengd tot een maximum 
lengte van 100 m (met 3 x 1,5 mm2 kabel).

• Dankzij de uitgang van de ACS-30-EU-EMDR-10-module kunnen de verwarmingscircuits in de 
stroom- en regelmodule (PCM) worden overgeschakeld. 

ACS-30-EU-VIA-DU-20-MOD 

• PCN: 1244-012866
• Externe sensorinrichting voor het ontdooien van oppervlakken.
• Levert intelligente sensorinformatie voor het ontdooien van oppervlakken. 
• De module levert het ACS-30-regelsysteem grondtemperaturen en vochtdetectie. 
• Kan in de buurt van het verwarmde gebied worden geplaatst en via een 3-aderige kabel op de 

PCM-module worden aangesloten. 
• Geleverd met een externe grondtemperatuur- en vochtsensor van 15 m die bij het verwarmde 

oppervlak moet worden geplaatst.
• Dankzij de uitgang van de ACS-30-EU-VIA-DU-20-MOD kunnen de verwarmingscircuits in de 

stroom- en regelmodule (PCM) worden overgeschakeld.

PROTONODE-RER-10K

PCN: P000001983 
De RAYCHEM ProtoNode is een externe high performance multi-protocol gateway voor klanten 
waarvan het protocol tussen het gebouwbeheersysteem (GBS) dat gebruik maakt van BACnet® 
of Metasys® N2 en het RAYCHEM ACS-30- of TTSIM-regelsysteem moet worden vertaald.
• De meest flexibele en veelzijdige multi-protocol apparaatserver op de markt.
• BACnet International’s BTL-certificering maakt van ProtoNode-RER de best betrouwbare 

gateway op de markt.
• Ondersteuning van meerdere clients en servers maakt de samenwerking met alle 

automatiseringsprotocollen voor bouw en industrie mogelijk. 
• Kan via Flash-geheugen worden geüpdatet.
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Algemene installatie-instructies
Opmerking: Informatie over de installatie en bediening is afzonderlijk verkrijgbaar bij nVent, onder documentreferentie: CDE-1547.

CONTROLELIJST VOOR PROBLEEMLOZE INSTALLATIE EN VEILIG GEBRUIK

Typisch installatieschema voor behoud van de watertemperatuur

Algemene volgorde

• Het systeem wordt ontworpen en de installatie gepland

• De leidingen worden op druk en op lekkage getest

• De verwarmingskabel wordt getest en daarna op de aangewezen leidingen geïnstalleerd

• De onderdelen worden geïnstalleerd en elk circuit wordt getest

• De juiste thermische isolatie wordt aangebracht, zonder vertraging, gelabeld en de systeemtest 
herhaald

• De voedingskabels en stroomonderbrekers worden op elk circuit geïnstalleerd
• Het systeem wordt in bedrijf genomen (zie ‘Het systeem opstarten’) 

Circuitbeveiliging, testen en bediening van alle systemen

Meting A

Meting B

Circuitbeveiliging

Voedingsspanning 230 VAC, 50 Hz

• Er moet aan de vereiste beschermingsmaatregelen van de betreffende voorschriften worden 
voldaan.

• Stroomonderbreker van C-type (zekering tegen piekstromen).

• Aardlekschakelaar (RCD 30 mA) vereist. Er wordt maximaal ca. 500 m zelfregelende 
verwarmingskabel per RCD gecontroleerd.

Testen

• Visuele inspectie op schade en storingsvrije installatie van de toebehoren

• Juiste installatie van het systeem

• Verwarmingskabel bevestigd op alle noodzakelijke leidingen

• Geen mechanische schade aan verwarmingskabel (bijvoorbeeld sneden of barsten)

• Geen thermische schade

• Juiste aansluiting van alle onderdelen, inclusief de voeding

• Meting van isolatieweerstand bij ontvangst van verwarmingskabel, en voor en na de installatie van 
de thermische isolatie. De testspanning moet 2500 VDC zijn, maar mag niet lager zijn dan 500 
VDC. De isolatieweerstand mag, ongeacht de kabellengte, niet minder zijn dan 100 MΩ.  
Als de weerstand tot onder deze waarde daalt, moet de oorzaak van de storing worden 
onderzocht en verholpen, en moet er opnieuw worden getest. 

• Meting A: Fase en neutraal op het vlechtwerk 

• Meting B: Vlechtwerk op de leidingen

• Na het inschakelen moeten de kabeluiteinden na 5 tot 10 minuten warm zijn, dit is afhankelijk van 
de omgevingstemperatuur.

Instructies voor het plaatsen van de thermische isolatie

• Voor probleemloos gebruik van de zelfregelende verwarmingskabels moeten de materiaalkwaliteit 
en de dikte van de thermische isolatie in overeenstemming zijn met de ontwerpparameters en 
moet de isolatie goed worden aangebracht.

• Alle delen van de leidingen, inclusief kleppen, wanddoorvoerpunten, etc., moeten volledig 
zijn geïsoleerd.
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Werking/Het systeem opstarten

• 1) Schakel bij kleine installaties de stroomonderbrekers in en laat het systeem bij voorkeur een 
nacht aan zodat het water kan opwarmen en stabiliseren.  
2) Voor grotere installaties of voor sneller opstarten schakelt u de hoofdwaterverwarming in en 
opent u de uitlaat/kraan op het uiteinde van de leidingen totdat het water warm aanvoelt; schakel 
daarna de stroomonderbrekers in. 
Als het leidingsysteem is gesloten, bijvoorbeeld met drukbegrenzingskleppen of isolatiekleppen, 
moet u drukontlasting voorzien vanwege het thermisch uitzetten van het water tijdens het 
opwarmen.

• Onder normale bedrijfsomstandigheden zijn de verwarmingskabels onderhoudsvrij. nVent raadt u aan 
de isolatieweerstand regelmatig te controleren en deze te vergelijken met de oorspronkelijke waarden. 
Als de waarde daalt tot onder de minimumwaarde (100 MΩ), achterhaal dan de oorzaak en verhelp het 
probleem voordat u het systeem weer gebruikt.

• De opgegeven maximale omgevings- en bedrijfstemperaturen mogen niet worden overschreden.

• Bij reparaties aan de leidingen moet de verwarmingskabel worden beschermd tegen schade. 
De juiste werking van het elektrische beveiligingssysteem moet worden gehandhaafd. 
Schakel de voeding bij de stroomonderbreker uit voordat u tests of werkzaamheden aan de 
verwarmingskabel of leidingen uitvoert, om schokken of persoonlijk letsel te voorkomen.

• Na reparatiewerkzaamheden moet het circuit weer worden getest (zie hierboven).

• Alle belangrijke onderdelen van de bedieningselementen, thermostaten, etc. moeten één keer per 
jaar op een juiste werking worden gecontroleerd, bij voorkeur in het najaar.

Alleen voor behoud van de warmwatertemperatuur

Pas geïnstalleerde verwarmingskabels hebben weinig vermogen bij het opstarten van de installatie. 
Het nominale vermogen wordt pas bereikt na ongeveer 4 weken continu bedrijf.
• De temperatuur moet worden gehandhaafd op 5°C tot 10°C onder de warmwatertemperatuur in de boiler.

Standaardtijden voor installatie

De werkelijke installatietijden zijn afhankelijk van de omstandigheden op locatie.

Leidingen

Installatie van verwarmingskabel op leidingen, inclusief bevestiging, 
standaardinstallatie: 

25 meter/uur

Aansluitsysteem (elektrische aansluiting)

RayClic-CE-02 2 min/stuk

RayClic-S-02/RayClic-PS-02 4 min/stuk

RayClic-T-02/RayClic-PT-02 6 min/stuk

RayClic-X-02 8 min/stuk

RayClic-E-02 1 min/stuk

Aansluitsysteem met warmtekrimp (elektrische aansluiting)

CCE-04-CT 30 min/stuk

CE20-01 20 min/stuk

Overige

Testen, visuele controle, meting van de isolatieweerstand (2x) 10 min/verwarmingscircuit

Het verwarmingscircuit aansluiten in de schakelkast 10 min/verwarmingscircuit
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Algemene installatie-instructies
HULP BIJ HET VERHELPEN VAN PROBLEMEN

Storing Mogelijke oorzaken Maatregelen

Stroomonderbreker wordt 
geactiveerd:

Verkeerd type stroomonderbreker: bijv. type B 
in plaats van C:

Ga over op type C

Te kleine stroomonderbreker Installeer, indien de voedingskabel dit 
toelaat, een grotere stroomonderbreker

Circuit te lang Deel het circuit op tussen 2 
stroomonderbrekers

Kortsluiting/aardingsfout Verhelp kortsluiting/aardingsfout 
(kabeluiteinden mogen niet zijn gedraaid)

Defecte stroomonderbreker Vervang defecte stroomonderbreker

Geen eindafwerking Installeer eindafwerking

Geleider (of kabel) gedraaid Haal uit elkaar en installeer eindafwerking

Aardlekschakelaar (RCD) wordt 
geactiveerd:

Meer dan 500 m verwarmingskabel voor 
vorstbeveiliging per RCD geïnstalleerd

Installeer een extra aardlekschakelaar (RCD)

Aardingsfout bij verbinding of in eindafwerking Verhelp aardingsfout

Kabel beschadigd Repareer kabel bij beschadiging

Vocht in de aansluitdoos Verwijder vocht

Leidingen worden niet warm - 
Verwarmingskabel koud:

Stroomonderbreker is geactiveerd Zie deel over stroomonderbreker

Aardlekschakelaar is geactiveerd Zie deel over aardlekschakelaar

Geen stroomtoevoer Inschakelen

Kabel of koude draad niet aangesloten Sluit kabel of koude draad aan

Kabel niet goed in aansluitsysteem of 
eindafwerking gestoken

Steek kabel in volgens installatie-instructies 
(steek kabel volledig naar binnen)

Watertemperatuur wordt niet 
behouden, maar verwarmingskabel 
heeft hoge afgifte:

Geen isolatie of isolatie niet dik genoeg Isolatie volgens tabellen in 
ontwerphandleidingen

Isolatie nat Droog isolatie

Er stroomt koud water uit de boiler Test de temperatuur van de boiler

Er wordt koud water door de mengkraan in de 
warmwaterleiding gepompt. Isolatie volgens 
tabellen in ontwerphandleidingen.

Test de mengkraan

 
Opmerking: Informatie over de installatie en bediening is verkrijgbaar bij nVent, onder documentreferentie: CDE-1547.
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Technische gegevens 
KEUZE UIT VERWARMINGSKABELS

Behoud van de warmwatertemperatuur Vorstbeveiliging voor leidingen XL-Trace LSZH

Type kabel HWAT-L HWAT-M HWAT-R 10XL2-ZH 15XL2-ZH 26XL2-ZH 31XL2-ZH

Kleur

Nominale spanning 230 VAC 230 VAC 230 VAC 230 VAC 230 VAC 230 VAC 230 VAC

Nominale vermogensafgifte 
(*op geïsoleerde metalen 
leidingen)

7 W/m bij 
45°C

9 W/m bij 
55°C

12 W/m bij 
70°C

10 W/m bij 
5°C.

15 W/m bij 
5°C.

26 W/m bij 
5°C.

31 W/m bij 
5°C.

C-type stroomonderbreker 
volgens geselecteerde set 

max. 20 A max. 20 A max. 20 A max. 20 A max. 20 A max. 20 A max. 20 A

Max. circuitlengte 180 m 
20 A

100 m 
20 A

100 m 
20 A

215 m 160 m 135 m 115 m

Min. buigstraal 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Max. constante 
blootstellingstemperatuur 

65°C 65°C 80°C 65°C 65°C 65°C 85°C

Max. 
blootstellingstemperatuur 
(bij ingeschakeld – 800 uur 
cumulatief)

85°C 85°C 90°C 85°C 85°C 85°C 90°C

Max. afmetingen in mm  
(B x H)

13,8 x 6,8 13,7 x 6,7 16,1 x 6,7 13,7 mm x 6,2 
mm

13,7 mm x 
6,2 mm

13,7 mm x 6,2 
mm

13,7 mm x 
6,2 mm

Gewicht 0,12 kg/m 0,12 kg/m 0,14 kg/m 0,13 kg/m 0,13 kg/m 0,13 kg/m 0,13 kg/m

Certificaten BS / ÖVE / VDE / SEV / CSTB / SVGW / DVGW / CE / VDE

Regeleenheden HWAT-T55  
(alleen voor 
afgetakte 
leidingen tot 
50 m)

HWAT-
ECO** 

HWAT-T55  
(alleen voor 
afgetakte 
leidingen tot 
50 m)

HWAT-ECO** 
HWAT-T55 
(alleen voor 
afgetakte 
leidingen tot 
50 m)

AT-TS-13, AT-
TS-14,  
RAYSTAT-
ECO-10,  
RAYSTAT-
CONTROL-10,  
RAYSTAT-
CONTROL-11-
DIN,  
SBS-xx-SV-
panelen, 
ACS-30

AT-TS-13, 
AT-TS-14, 
RAYSTAT-
ECO-10, 
RAYSTAT-
CONTROL-10, 
RAYSTAT-
CONTROL-
11-DIN,  
SBS-xx-SV-
panelen, 
ACS-30

AT-TS-13, 
AT-TS-14, 
RAYSTAT-
ECO-10, 
RAYSTAT-
CONTROL-10, 
RAYSTAT-
CONTROL-11-
DIN,  
SBS-xx-SV-
panelen, 
ACS-30

AT-TS-13, 
AT-TS-14, 
RAYSTAT-
ECO-10, 
RAYSTAT-
CONTROL-10, 
RAYSTAT- 
CONTROL-
11-DIN,  
SBS-xx-SV-
panelen, 
ACS-30

Aansluitsysteem

Aansluitdoos – – – – – – –

Aansluitset RayClic RayClic RayClic RayClic RayClic RayClic RayClic

Steun Meegeleverd 
in de set

Meegeleverd 
in de set

Meegeleverd 
in de set

Meegeleverd 
in de set

Meegeleverd 
in de set

Meegeleverd 
in de set

Meegeleverd 
in de set

* Voor max. circuit is een Raystat-regeleenheid vereist. **  

STANDAARDBEDIENINGSPANEEL

Technische gegevens
De standaardbedieningspanelen voor 3, 6, 9 of 12 verwarmingscircuits bestaan uit een behuizing van plaatstaal en zijn volledig 
gemonteerd, kant-en-klaar afgeleverd, bedraad en geïnspecteerd. 

Lak Structuurlak, RAL 7035 lichtgrijs

Beveiligingswaarde IP54 

Locatie Binnen

Omgevingstemperaturen +10°C tot +35°C 

Kabelingangen Metalen plaat in basis behuizing met meetopeningen

Norm EN IEC 61439-2

Netvoeding 3-fasig tot 400 V/230 V, 50 Hz, met N en PE
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Technische gegevens 
KEUZE UIT VERWARMINGSKABELS

Vorstbeveiliging voor leidingen 
FS-kabels

Vorstbeveiliging voor goten en 
afvoerpijpen Ontdooien oppervlak

Type kabel FS-C10-2X GM-2X/GM-2XT EM2-XR
Kleur Mat/Glanzend
Nominale spanning 230 VAC 230 VAC 230 VAC
Nominale vermogensafgifte 
(*op geïsoleerde metalen 
leidingen)

10 W/m bij 5°C 36 W/m in ijs en 18 W/m in lucht 
bij 0°C

90 W/m bij 0°C

C-type stroomonderbreker  
volgens geselecteerde set 

max. 20 A max. 20 A max. 50 A

Max. circuitlengte 180 m 
20 A

80 m 
20 A

85 m 
50 A

Min. buigstraal 10 mm 10 mm 50 mm
Max. constante 
blootstellingstemperatuur 

90°C 65°C 100°C

Max. blootstellingstemperatuur 
(bij ingeschakeld – 800 uur 
cumulatief)

90°C 85°C 110°C

Max. afmetingen in mm (B x H) 16 x 6,8 13,7 x 6,2 18,9 x 9,5
Gewicht 0,14 kg/m 0,13 kg/m 0,27 kg/m
Certificaten BS / ÖVE / VDE / SEV / CSTB / SVGW / DVGW / CE / VDE
Regeleenheden AT-TS-13

AT-TS-14

RAYSTAT-CONTROL-10* 
RAYSTAT-CONTROL-11-DIN

EMDR-10**

GM-TA-model

VIA-DU-20**

RAYSTAT-M2

Aansluitsysteem
Aansluitdoos JB16-02 – VIA-JB2
Aansluitset CE20-01 RayClic VIA-CE1
Steun JB-SB-08 Meegeleverd in de set –

* Voor max. circuit is een Raystat-regeleenheid vereist. **  

AFMETINGEN VAN DE VOEDINGSKABELS

Maximale lengtes van de stroomkabel (koude kabel) gebaseerd op de grootte van de stroomonderbreker en de dwarsdoorsnede van de 
kabelgeleider.

C-type 
stroomonderbreker (A) Type kabel

Max. 
circuitlengte 
(m)

Max. lengte voedingskabel 

 3 x 1,5 mm2 3 x 2,5 mm2 3 x 4 mm2 3 x 6 mm2

10XL2-ZH 140 40 66 106 159
15XL2-ZH 90 41 69 110 165

10 26XL2-ZH 80 27 45 71 107

31XL2-ZH 67 27 45 72 107
10XL2-ZH 195 29 48 76 114
15XL2-ZH 120 31 52 83 124

13 26XL2-ZH 110 19 32 52 78

31XL2-ZH 88 20 34 54 82
10XL2-ZH 215 11 43 69 104

15XL2-ZH 155 24 40 64 96

16 26XL2-ZH 135 16 26 42 64

31XL2-ZH 110 16 27 44 65

10XL2-ZH 215 11 43 69 104

15XL2-ZH 160 23 39 62 93

20 26XL2-ZH 135 16 26 42 64

31XL2-ZH 118 15 25 41 61

Parameters
• Max. vermogensbereik W/m bij 5°C (+20%)
• Acceptabele spanningsdaling 3%
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C-type 
stroomonderbreker 
(A) Type kabel

Max. 
circuitlengte 
(m)

Max. lengte voedingskabel 

 3 x 1,5 mm2
3 x 2,5 
mm2

3 x 4 
mm2 3 x 6 mm2

3 x 10 
mm2

3 x 16 
mm2

HWAT-L 80 120 205 325 490 n.v.t. n.v.t.

HWAT-M 50 185 310 490 740 n.v.t. n.v.t.

HWAT-R 50 135 220 355 535 n.v.t. n.v.t.

FS-C10-2X 110 50 85 135 205 n.v.t. n.v.t.

10 GM-2X/GM-2XT 40 45 70 115 175 n.v.t. n.v.t.

EM2-XR 17 50 85 135 205 n.v.t. n.v.t.

EM-MI-PACK-26M 26 n.t. 110 180 270 n.v.t. n.v.t.

EM-MI-PACK-36M 36 n.t. 80 130 195 n.v.t. n.v.t.

HWAT-L 110 95 155 250 375 n.v.t. n.v.t.

HWAT-M 65 120 200 325 485 n.v.t. n.v.t.

HWAT-R 65 115 190 300 455 n.v.t. n.v.t.

FS-C10-2X 130 45 70 115 175 n.v.t. n.v.t.

13 GM-2X/GM-2XT 50 35 60 95 140 n.v.t. n.v.t.

EM2-XR 22 40 65 105 160 n.v.t. n.v.t.

EM-MI-PACK-48M 48 n.t. 60 95 145 n.v.t. n.v.t.

HWAT-L 140 70 115 185 280 n.v.t. n.v.t.

HWAT-M 80 105 175 280 420 n.v.t. n.v.t.

HWAT-R 80 90 150 245 370 n.v.t. n.v.t.

FS-C10-2X 150 40 65 100 150 n.v.t. n.v.t.

1 GM-2X/GM-2XT 60 30 50 75 115 n.v.t. n.v.t.

EM2-XR 28 30 50 80 125 n.v.t. n.v.t.

EM-MI-PACK-60M 60 n.t. 45 75 115 195 n.v.t.

HWAT-L 180 n.t. 90 145 220 365 n.v.t.

HWAT-M 100 n.t. 145 230 345 570 n.v.t.

HWAT-R 100 n.t. 120 195 295 490 n.v.t.

20 FS-C10-2X 180 n.t. 45 70 110 n.v.t. n.v.t.

GM-2X/GM-2XT 80 n.t. 35 60 85 145 n.v.t.

EM2-XR 35 n.t. 40 65 100 165 n.v.t.

EM-MI-PACK-70M 70 n.t. 40 65 100 165 n.v.t.

25 EM2-XR 45 n.t. n.t. 50 75 130 n.v.t.

EM-MI-PACK-88M 88 n.t. n.t. 50 80 130 n.v.t.

32 EM2-XR 55 n.t. n.t. n.t. 65 105 n.v.t.

n.v.t. = Niet van toepassing 
n.t. = Niet toegestaan
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We leveren met trots tools en services die het leven van de vakman 
vergemakkelijken. Wij bieden niet alleen producten van topkwaliteit, maar 
ondersteunen ze ook met ongeëvenaarde diensten. 

EEN EFFICIËNTE KLANTENSERVICE:

• De meertalige vertegenwoordigers van de klantenservice beantwoorden al uw 
vragen

• Snelle afhandeling van orders met verzending door heel Europa

• Gratis documentatiedienst

UITGEBREID TECHNISCH ONDERSTEUNINGSTEAM: 

• Technisch advies en productselectie op maat

• Ondersteuning bij ontwerp en kostenraming

• Specificatie-ondersteuning

• Opleidingen 

• Ondersteuning bij installatie, testen en inbedrijfstelling

• Complete aftersalesservice

• Online heat-tracing ontwerptool TraceCalc Pro voor gebouwen.

• Online technische ondersteuning nVent.com

salesnl@nvent.com 
Tel.: +32 16 213 502 - 0800 022 4978

Onze producten voldoen aan de 
voorschriften van de relevante 
Europese richtlijnen.

Mitglied in der European Radiant
Floor Heating Association e.V.

Lid van de  
European Radiant Floor 
Heating Association e.v.

CHARTERED INSTITUTE OF BUILDING SERVICES ENGINEERS

nVent biedt met trots goedgekeurde CPD-cursussen via het Chartered Institute of Building 
Services Engineers in Londen.

Raadpleeg voor meer informatie de CIBSE-cursusgids of neem contact op met nVent.
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België
Tel +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
salesbelux@nvent.com

Nederland
Tel 0800 0224978
Fax 0800 0224993
salesnl@nvent.com

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER
Ons sterke merkenportfolio:
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