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1. Hoe werkt een zelfregulerende verwarmingskabel?
MAGNUM verwarmingskabels zijn zelfregulerende verwarmingskabels met positieve
temperatuurcoëfficiënten.
Dit betekent:
•
Daalt de omgevingstemperatuur - stijgt de warmtecapaciteit. De stroompaden
worden op moleculair niveau verbonden en genereren zo een hogere
warmtecapaciteit.
•
Stijgt de omgevingstemperatuur - daalt de warmtecapaciteit. De stroompaden
worden op moleculair niveau onderbroken, de weerstand neemt toe en de
warmtecapaciteit neemt af.

Leidingwerken
Koude leidingen

Warme leidingen

Lagere weerstand

Hogere weerstand

Hogere warmteafgifte

Langere warmteafgifte

Waterleidingen
Dit gebeurt op ieder punt van de verwarmingskabel volgens de daar heersende
omgevingstemperatuur en de daar aanwezige warmteafgifte omstandigheden. Dit
bijzondere “zelfregulerende effect” levert een aanzienlijke besparing op en sluit een
zelfstandige oververhitting volkomen uit.
Opbouw verwarmingskabel met beschermende vlechtlaag.
MAGNUM verwarmingskabels worden altijd met beschermende isolatie,
aluminium vlechtwerk en extra beschermende vlechtlaag uitgevoerd. De maximale
veiligheidsmaatregel voor de mechanische impact en elektrotechnische veiligheidsisolatie,
volgens de huidige vereiste DIN EN 62395-1 normering.

Regenpijpen

Dakgoten

Daken

2. Verwarmingskabel opbouw
2.1 Verwarmingskabels met
beschermende vlechtlaag
(MTM en MTW)

2.2 Verwarmingskabels met
extra gekoppelde isolatielaag
en beschermend vlechtwerk
(MTR en MTHW)

1,2 mm2 vertind koperkabel

1,2 mm2 vertind koperkabel

Zelfregulerend warmte-element

Zelfregulerend warmte-element

TPE-isolatie

TPE-isolatie

Geaard vlechtwerk

Geaard vlechtwerk

Beschermende behuizing van
TPE of Fluorpolymeer

Beschermende behuizing
van Polyolefin

1,2 mm2 vertind koperkabel

1,2 mm2 verzinntes Kupferkabel

Zelfregulerend warmte-element

Zelfregulerend warmte-element

Beschermende isolatie

Beschermende isolatie

TPE-Isolatie

TPE-Isolierung

erdungsgeflecht
TPE Schutzhülle

2.3 Verwarmingskabels met
extra gekoppelde isolatielaag
en ALU-laag met aardedraad
(MTGH)

1,2 mm2 vertind koperkabel

Zelfregulerend warmte-element
schutzisolierung
TPE-isolatie
Aluminium-aardmantel met draad
TPE beschermhuls

Geaard vlechtwerk
TPE beschermbuis

3. Toepassingsgebieden
3.1 Bescherming tegen vorst en
temperatuurregulatie buizen
Vorst en koude leiden elk jaar tot aanzienlijke schade aan gebouwen en aanliggende
delen:
•
bevroren en gebarsten leidingwerk
•
toegevoegde rioolbuizen
•
ijzige dakgoten
•
leidingbreuk
... veroorzaken hoge financiële lasten en rompslomp voor gebruikers en exploitanten van een installatie.
Bij waterschade als gevolg van gebarsten leidingen of dakgoten,
zijn bedragen die in de vijf cijfers lopen geen uitzondering, om
van voortdurende schade aan bouwmaterialen door vocht en
schimmelvorming maar helemaal te zwijgen. Een uitgevallen verwarmingsinstallatie is niet alleen ergerlijk, maar brengt bovendien
het risico met zich mee, dat de verwarmingsbuizen bevriezen.
De volledige omvang van deze schade is pas laat zichtbaar en de
reparatie is zeer kostenintensief.
Verwarmingskabel MTM – MTR
Een systeemoplossing voor vorstbescherming en het
temperatuurbehoud van buisleidingen.
Aan koudwaterleidingen ontstaan door steeds heersende
omgevingstemperaturen uiteenlopend hoge warmteverliezen.
De hoogte van het warmteverlies is afhankelijk van de volgende
parameters:
•
buismaat
•
sterkte en kwaliteit van de thermische isolatie
•
omgevingstemperatuur
•
lengte van de buis
Om zeker te zijn van veilige vorstbescherming voor
koudwaterleidingen, zijn daarom afhankelijk van hun prestatie
twee verschillende verwarmingskabels beschikbaar:
•
MTM – voor buizen met warmteverliezen tot 17W/m
•
MTR – voor buizen met warmteverliezen tot 33W/m
In leidingen, die vethoudend afvalwater vanaf de afvoer tot aan de
vetafscheider transporteren, zet zich bij te lage buistemperaturen
vet af op de binnenwand en raken de leidingen verstopt. De oplossing hiervoor is een elektrische geleideverwarming met een groot
vermogen, die onder de warmte-isolatie geplaatst wordt. (s. DIN
EN 1825-2)
MTR-33 houdt de leidingen veilig op het gewenste temperatuurniveau, in de regel tussen +35°C und +40°C. Vet kan zich niet meer
afzetten. De zelfregulerende verwarmingskabel MTR-33 is krachtig
en tegen temperaturen tot +85°C bestand en kan daarom ook voor
vorstbescherming bij verwarmingsbuizen met voorlooptemperaturen van meer dan +65°C ingezet worden.
Voorbeelden van toepassingen
•
Vorstbescherming aan koudwaterleidingen, Sprinklerleidingen, brandblusleidingen, circulatieleidingen, verwarmingsbuizen in ondergrondse garages, parkeergarages, onverwarmde
dakterrassen, stallingen.
•
Temperatuurregulatie om vetaanslag te voorkomen in 		
bijvoorbeeld de afvoerleidingen van grootkeukens.

3.2 Warmwatergeleide verwarming
Het MTHW systeem: warm water-systeem – veilig en snel op elke
gewenste plaats. In gebouwentechniek heeft naast de
gebruikelijke circulatieleiding, de elektrische warmwatergeleide
verwarming zijn intrede gedaan, om zeker te zijn van voortdurende
beschikbaarheid over warm water.
Elektrische geleideverwarming
Omdat er slechts één pijpleiding aangelegd behoeft te worden,
is er minder ruimte nodig en zijn er minder installatiekosten
mee gemoeid. Direct aan het begin van de buis, waar de
warmte door middel van temperatuurbehoud nodig is, wordt
een zelfregulerende verwarmingskabel bevestigd. Ontstane
warmteverliezen worden onmiddellijk gecompenseerd en
het warme water blijft continu op de gewenste temperatuur.
Een betrouwbare bescherming tegen de vorming van de
legionellabacterie wordt gewaarborgd, waarbij de gebruikelijke
circulatieleiding niet nodig is!
De installatie van de verwarmingskabel is eenvoudig en kan direct
aangelegd worden tot aan de plaats van afname.
Voordelen:
•
minder planningskosten
•
prijstechnischgunstige installatie
•
minder benodigde plaatsruimte
•
geen implementatieverlies (warmte)
•
goede tijdsbestuurbaarheid

3.3 IJsvrije dakgoten, dakoppervlakken en
regenpijpen
Verwarmingskabel MTGH-20 vorstbeveiliging voor dakgoten,
dakoppervlakken en regenpijpen als systeemoplossing. Bij
sneeuwval en aanhoudende kou zijn dakgoten, daken en
regenpijpen gevoelig voor de inwerking van vorst. Door
zonnestralen ontstaat smeltwater, dat weer kan gaan opvriezen.
Dit kan ertoe leiden dat in de dakgoten en in de regenpijp ijs ontstaat. De gevolgen daarvan zijn verbogen en afgebroken dakgoten
en ingevroren of gebarsten regenpijpen. Het smeltwater dat er
vervolgens uit komt, beschadigt gevels en de bouwsubstantie.
Vallende ijspegels vormen een potentieel gevaar voor passanten.
Optimale vorstbescherming met de grootst mogelijke efficiency
staat garant voor een elektrische geleideverwarming met
zelfregulerende verwarmingskabels

4. Krimp-aansluittechniek voor verwarmingskabels met vlechtwerk
159710 MT-Verbindingseenheid voor MTR, MTGH en MTHW
159711 MT- Verbindingseenheid voor MTM en MTW
Verbindingsstuk (recht) voor de aansluiting van
warmtegeleidekabels. In de levering is inbegrepen: 1 x 160103
MT-krimpisolatie en afsluitkrimpkous-set.
Technische details
Afmetingen (mm) 159710: 32 mm x 130 mm
		
159711: 26,5 mm x 120 mm
Klasse		
IP68 / 5 Bar
T-Markering
T 85 °C
Bedrijfsstemperatuur -40 °C bis +125 °C

Aansluitkabel

Kabel verlengen

159712 MT-verdeeleenheid voor MTR, MTGH en MTHW
159713 MT- verdeeleenheid voor MTM en MTW
Verdeeleenheid ( T ) voor het aansluiten of delen van warmtegeleidekabels. Levering inclusief 2x 160103 MT- krimpisolatie afsluitkrimpkous-sets.
Technische details
Afmetingen (mm) 36 x 155 x 120 mm
Klasse		
IP65
Bedrijfstemperatuur -40 °C tot +125 °C

Aansluitkabel
T-verbinding

T-verbinding

910060 MT-kabel gel verbindingsstuk
Een universeel verbindingsstuk voor elk kabeltype. Buitengewoon
betrouwbaar en zonder speciaal gereedschap te monteren.
De volgende verbindingen kunnen hiermee gemaakt worden:

Aansluitkabel

Kabel verlengen		

160100 Krimpisolatie verbindingsset
Voor de verbinding van een aansluitkabel, van kabels onder
elkaar of voor de reparatie van beschadigde kabels. De set bevat
alle benodigde componenten, inclusief krimpkabelkousen en
verbindingsstukken.
Toepassing: 1 set per kabel.

160103 MT-Krimpisolatie eindkrimpkous-set
Voor het afsluiten van kabeleindes. Toepassing: 1 krimpkabelkous
met isolatie voor het einde van de kabel.

Y-Verbinding

Eindklem

5. Installatie en bediening
5.1 Belangrijke informatie betreffende uitleg,
installatie en bediening

5.2 Opslag na ontvangst van de goederen en
op de bouwplaats

•

De binnenkomende goederen en verwarmingskabel op mogelijke
transportschade inspecteren.
•
Verwarmingskabel schoon en droog opslaan.
•
Contact mit chemicalien (bijvoorbeeld oliën) vermijden.
•
Bij opslag in een vochtige omgeving de verwarmingskabel
afdoende tegen vocht beschermen (Bijv. eindafsluiting).
•
Opslagtemperaturen min. -40°C , max. +60°C.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

Zelfregulerende verwarmingskabels alleen volgens
gebruiksaanwijzing en volgens de door MAGNUM
aangegeven bedrijfsvoorschriften gebruiken.
Ondeskundige installatie of beschadiging aan de
verwarmingskabel kan defecten of bijvoorbeeld kortsluiting
veroorzaken.
Zelfregulerende verwarmingskabels in het algemeen via
een aardlekschakelaar met een afschakelstroom <= 30 mA
gebruiken.
Individuele verwarmingscircuits moeten afzonderlijk beveiligd
worden.
Als aardlekschakelaar kunnen varianten met kenmerk C
gebruikt worden.
Nooit de twee parallelle spanningsgeleiders van de
verwarmingskabel met elkaar verbinden. Kortsluiting!!
Bescherm het zwarte verwarmingselement van de niet
gemonteerde verwarmingskabel altijd voor invloeden
van buitenaf en vooral tegen vocht, dus monteer de
aansluittechniek daarom direct of dicht de verwarmingskabel
af en isoleer hem.
Minimale verwerkingstemperatuur: -25°C
Alleen originele MT-aansluittechnieken en accessories in
combinatie met MAGNUM verwarmingskabels gebruiken.
Gebruik voor de bevestiging van zelfregulerende
verwarmingskabels geen PVC/VC-bevattende tapes of
materialen.
De betrokken nationale voorschriften en de steeds geldende
veiligheidsvoorschriften dienen te worden nageleefd, zoals de
DIN VDE 0100, VDE 0105, VBG 4 SEV NIN 1000-1.1995.
De afmetingen van de isolatiedikte van buisleidingen zijn
voldoende te bepalen, zie hiervoor punt 5.4.
Om de warmteverliesberekening te interpreteren, moeten de
nationale voorschriften worden nageleefd.
Warmwaterleidingen zijn volgens de geldende regelgeving
met 100% te isoleren. Als er leidingen met warmwatergeleide
verwarming door ruimtes met temperaturen onder de 18°C
(bijvoorbeeld ondergrondse garages) lopen, moeten er meer
verwarmingskabels aangelegd worden of moet er voor een
hogere thermische isolatie dan 100% gekozen worden!
Bij reparaties aan leidingen die voorzien zijn van
verwarmingskabels kan dit uitgeschakeld worden.
Afgesloten of niet aan de voedingsspanning aangesloten
gedeeltes, mogen vanwege het gevaar van een
drukverhoging door de werking van de verwarmingskabel
niet worden verwarmd.
Om drukverhoging door de werking van de
verwarmingskabel te verminderen, wordt het gebruik van een
zekerheidsklep of een andere geschikte maatregel (bijv. een
aanwijzingsbord) aanbevolen.
Exacte naleving van de installatie- en montage-instructies en
een juist en volledig ingevuld opleveringscertificaat is een
voorwaarde voor de garantie.
Temperatuurregelaar en veiligheidsvoorzieningen van
bedieningen dienen periodiek op de juiste instelling en
functie gecontroleerd te worden, maar tenminste 1 x per jaar.
Aanvullend op deze technische handleiding, geldt
onze documentatie over verwarmingskabelsystemen
en de installatieinstructies voor de desbetreffende
aansluittechnieken.
Iedere gebruiker heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om
te beslissen over de geschiktheid en het gebruik van de
producten.

5.3 Voorbereidingen voor het installeren
•
•

•

Controleren of alle benodigde materialen en gereedschappen
op de bouwplaats aanwezig zijn.
Inspecteren van de te verwarmen buis, dakgoot of
oppervlakken. Daarbij oneffenheden en scherpe randen
ontbramen of met tape van zijn scherpe kanten ontdoen.
Dakgoten voor de aanleg van de verwarmingskabel schoon
en droog maken.
Gelakte en afgestreken leidingen en oppervlakken voor het
begin van de montage volledig droog laten worden.

5.4 Projectplanning informatie
Warmte- isolatie
•
Voor het aanbrengen van warmte-isolatie: zorg voor een
•
goed overzicht en voer controlefuncties uit over het gehele
•
verwarmingscircuit.
•
De juiste en professionele warmte-isolatie is een vereiste voor
de correcte werking van de elektrische geleide verwarming.
•
Die isolatie van de leidingen dient volgens de nationale
regelgevingen te geschieden.
•
Kleppen, flenzen, pompen en wanddoorvoeringen kunnen
eveneens passend geïsoleerd worden.
•
Bij het installeren van de warmte-isolatie moet er op gelet
worden dat de verwarmingskabel niet beschadigd wordt.
Warmteverliesberekeningen voor eenvoudige vorstbeschermingstoepassingen op koud water-/verwarmingsbuizen.
Berekeningsgrondslag voor de toepassing van de tabel
Aanhoudtemperatuur (vorstbescherming) +5°C
K-Waarde warmte-isolatie 0,035 W/mK
1-vaks belegging met verwarmingskabel
Heizband

Dämmstärke bis -15°C

bis -25oC

max. Rohrnennweite

MTM-11 MTR-11

MTM-17 MTR-15

MTR-25

MTR-33

DN

DN

10

20

10

20

50

25

30

80

40

40

100

65

50

125

80

10

25

10

20

50

25

30

100

50

40

125

80

50

150

100

10

50

10

20

100

100

30

200

150

40

250

200

50

300

250

10

100

65

20

200

125

30

250

200

40

300

250

50

350

300

Voor complexe toepassingen en hogere aanhoudtemperaturen
zoals bijvoorbeeld voor het temperatuurbehoud van vette
leidingen, graag contact opnemen met onze afdeling planning.
Graag berekenen we voor u de warmteverliezen. Daarvoor hebben
we van u de volgende exacte informatie nodig:
•
buislengte in m en buis-buitendiameter in mm
•
K-waarde van de warmte-isolatie
•
sterkte van de warmte-isolatie in mm
•
minimaal te verwachten omgevingstemperaturen
•
gewenste aanhoudtemperatuur

5.5 Installatie van de verwarmingskabel op de buizen
5.5 a Verwarmingskabel installatie op enkele of meerdere vakken

Uitzondering: Temperatuurbehoud vethoudend afvalwater > vetdampen hebben de neiging om zich in de buis af te zetten! Leg de
verwarmingskabel boven.

5.5 b Bevestigingssoorten en plaatsing
Beschreibung MAGNUM

koperen / stalen buizen

MT-textielstof tape

X

Polyester tape

X

Aluminium tape
Kabelbinders

kunststof / PE-*/meta- len
meerlagen buizen

Gietijzeren / roestvrijstalen
buizen

X

X

X

* Bij kunststof-/PE-buizen vanaf DN 50 adviseren wij voor een betere warmteoverdracht de verwarmingskabel eveneens met aluminium
tape vast te plakken.

5.5 c
Voor kunststof, gietijzer, roestvrijstaal en metaalcomposiet buizen
aluminium tape gebruiken. Voor een betere warmteverdeling
van kunststofbuizen, aluminium tape gebruiken indien nodig ook
onder de verwarmingskabel plaatsen.

Voor stalen en koperen buizen polyester- of textielstoftape of
kabelbinders gebruiken. De verwarmingskabel ongeveer iedere 25
cm met tape of kabelbinders aan de buis bevestigen.

Tekeningen gelijk aan 10 toevoegen

Tekeningen gelijk aan 11 toevoegen

5.5d
Plaatsing op buisbochten

Warmte-isolatie
Buis
Verwarmingskabel
Tape

5.5e
Plaatsing op kranen tot
DN50/CU54

Kraan
Tape
Buis
Verwarmingskabel

5.5f
Plaatsing op kranen tot
DN65/CU64

Ventil
Klebeband
Rohr
Heizleitung

5.5g
Plaatsing op flenzen vanaf
DN50/CU54

Stap 1

Stap 2

5.5h
Plaatsing op flenzen vanaf DN50/CU54
1. Temperatuursensor (leidingsensor) op het ongunstigste
(koudste) punt plaatsen, maar niet direct op de
verwarmingskabel.

2. Bij toepassing van aluminium tape, de temperatuursensor
hier niet mee in verbinding brengen.
3. Aansluittechniek monteren (T-display, eindafsluitstukken,
aansluitstukken.

159710 MT-Verbindungseinheit für MTR, MTGH und MTHW

5.6a.1 Montage van het MT- aansluitstuk voor dubbel geïsoleerde
159711 MT-Verbindungseinheit für MTM & MTW

Verbindungsstück (gerade) zum Anschluss von Begleitheizungskabeln. Im
Lieferumfang inbegriffen: 1 x 160103 MT-Crimpisolierung Endlaschenkit.
Technische details
Maße (mm)
Klasse
T-Markierung
Betriebstemperatur

1 3 POLES

159710: 32mm x 130mm / 159711: 26,5mm x 120mm
IP68 / 5 Bar
T 85 °C
-40°C bis +125°C

2
Ø 7.0 ÷ 9.0 mm

Ø 9.0 ÷ 13.5 mm

3 POLES

3

TH020 3 POLES
3.1
Piercing clip terminals

30 mm

No unsheathing

4

5

6

5.1

4.1

7

4.2
5.2
3 POLES

24 Nm 2.5

3 POLES

24 Nm 2.5

IP68 5bar

5.6a.2 Montage van het MT- aansluitstuk voor dubbel geïsoleerde

5.6b Montage van het MT- aansluitstuk voor dubbel geïsoleerde
Benodigde gereedschap:

Krimpkous isolatie aansluitset voor startverbinding:
1) 2x krimpkous 3 mm lengte 40 mm
2) 1 x krimpkous 6 mm lengte 60 mm
3) 1 x krimpkous 12 mm lengte 25 mm
4) 1 x krimpkous 18 mm lengte 180 mm
5) 3x kabelconnectoren
Voorbereiding koude aansluiting: (aansluiting op
stroomkabel)
Ontmantel exact 60 mm van de buitenste laag, pak de aarde en
draai deze weg naar beneden om als aardedraad te bruiken.
Verwijder voorzichtig 40 mm aan het begin van deze isolatielaag,
zodat de carbon-kern (zwart) helemaal zichtbaar wordt en 20 mm
isolatielaag voor de aardedraad overblijft.
Verwijder voorzichting het carbon-materiaal, zonder de geleider
(voedingskabel) te beschadigen.
Schuif de twee krimpkousen (1) over de twee voedingskabels en
een krimpkous (2) over de aardedraad. Ga door met het krimpen
van deze drie krimpisolatiekousen met een hete luchtverwarmer.
Bevestig de krimpkous isolatie (3) over de twee voedingskabels
tot aan de aardedraad. Ga door met krimpen en stop het open
gedeelte tussen de twee voedingskabels direct met een punttang
totdat smeltende lijm aan de buitenkant verschijnt. Er is nu een
duidelijke scheiding tussen de twee voedingskabels gemaakt.
Het voedingseinde is nu klaar om te worden aangesloten op de
schakelaar, geaarde stekker of voor verlenging aan een driedraads
electrische kabel die gebruikt wordt voor netspanning. Sluit altijd
aan op de aardlek groep en volgens de stroomsterkte normen.
Gebruik voor een correcte en een waterdichte verbinding, de
bijgeleverde krimpkous isolatie (4) en de kabelconnectoren
(5). Schuif eerst de krimpkous isolatie (4) over de kabel. Sluit
vervolgens de kabelconnectors (5) en krimp ze met een hete
luchtverwarmer. Schuif tenslotte de krimpisolatie (4) op de
gewenste positie en krimp het met een hete luchtverwarmer.

5.6.c Montage van de krimpkous
Benodigd gereedschap:

De verwarmingskabel recht afsnijden.

20 mm van de buitenste isolatie verwijderen.

20 mm.

Het vrijgekomen gedeelte van het vlechtwerk afknippen (20 mm).

Deels over de voorbereide verwarmingskabel en de buitenste
Isolatie het waterafstotende tape vastplakken (30 mm).

Het eindafsluitstuk vervolgens over de verwarmingskabel
schuiven en vanaf het einde verwarmen totdat het eindafsluitstuk
gelijkmatig uitzet en er wat smeltlijm bij de overgang tevoorschijn
komt.

AG-1

Montage der Anschlusstechnik
auf der Wärmedämmung
5.6c Platzierung
der Anschlusstechnik
Befestigung
z. B. mit Kabelbindern
oder Klebeband.

5.6.d Plaatsing van de aansluittechniek
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Montage van de aansluittechniek op de warmte-isolatie.
Bevestiging bijvoorbeeld met kabelbinders
of tape.
Montage der Anschlusstechnik

AG-1

auf der Wärmedämmung
Befestigung z. B. mit Kabelbindern
auf Rohrleitung
oderAnschlusstechnik
Klebeband.

AG-1

unter der Wärmedämmung.
Befestigung z. B. mit Kabelbindern
oder Klebeband.
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T e c h n i s c h e s

H a n d b u

AG-1

Aansluittechniek op de buis onder de warmteisolatie.
Anschlusstechnik auf Rohrleitung
Bevestiging bijvoorbeeld met unter
kabelbinders
of tape.
der Wärmedämmung.

Befestigung z. B. mit Kabelbindern
oder Klebeband.

T e c h n i s c h e s
Anschlusstechnik
Rohrleitung
Bei Verwendungauf
eines
Blechmanunter
der Wärmedämmung.
tels/Hartschale
sind die IsolierBij gebruik van een plaatmetalen
huls/hardcover
worden
voor
Befestigung
z. B. mit
Kabelbindern
durchführungen
Typ
IDF-1 für
dasde
oderHeizband
Klebeband.
oder Typ IDF-2 für voor
die de
isolatiedoorvoeringen type MT-kabelschroefverbindingen

aansluitkabel gebruikt.

Anschlussleitung einzusetzen.

Anschlussgehäuse (AG-1) mit den

Verschraubungen nach unten, gut
Aansluitbehuizingen MT-aansluitbox
IP55 met de schroef
zugänglich am vorgesehenen Einnaar beneden, goed toegankelijk speisepunkt
op het daarvoor
bestemde
platzieren.
voedingspunt plaatsen.

Unbedingt Sicht
und FunktionsprüBei Verwendung
eines
Blechmanfung durchführen.
tels/Hartschale
sind die IsolierIn ieder geval een technische en
functiecontrole
durchführungen
Typ uitvoeren.
IDF-1 für das
Heizband oder Typ IDF-2 für die
Anschlussleitung einzusetzen.

Anschlussgehäuse (AG-1) mit den
Verschraubungen nach unten, gut
5.7 Montage van verwarmingskabels
MTGH in Einzugänglich am vorgesehenen
speisepunkt
Bei 16
Verwendung
eines Blechmandakgoten, op dakoppervlakken
en platzieren.
in regenpijpen
tels/Hartschale sind die IsolierUnbedingt
Sicht und
durchführungen
Typ FunktionsprüIDF-1 für das
MT-kunststof gootclip voor de
bevestiging
fung
durchführen.
Heizband
oder Typvan
IDF-2 für die
Anschlussleitung einzusetzen.
verwarmingskabels
Anschlussgehäuse (AG-1) mit den
- Plaatsing van de verwarmingskabel
1-voudig nach unten, gut
Verschraubungen
Probezusammenstellung
am vorgesehenen Ein- Bevestiging om de 1,5 m metzugänglich
MT-kunststofclip
speisepunkt platzieren.

Aluminium afstandshouder Unbedingt
spacerstrips
Sicht und Funktionsprü-

16
fung durchführen.

Dakgoten tot ca. 240 mm breedte
•
Plaatsing van verwarmingskabels 2-voudig
•
Bevestiging van aluminium afstandshouder-spacerstrips om
de 2,5 m.
•
De afstandshouders worden aan de binnenkant van de
halfrondeProbezusammenstellung
dakgoten geplaatst en kunnen eenvoudig worden
16
aangepast door ze te buigen!
Dakgoten vanaf 240 mm breedte
•
meervoudige plaatsing bijvoorbeeld bijv. goten voor loodsen,
schuren etc.
•
Bevestiging door middel van aluminium afstandhouderspacerstrips
Probezusammenstellung
•
Parallelle plaatsing van meerdere verwarmingskabels door
een verspringende
•
opstelling van de afstandshouders om de 2,5 m
•
Verwarmingskabel afstand ca. 120 mm
•
Voor bredere dakgoten, dakranden en in kielen moet de
bevestiging afzonderlijk gecontroleerd worden, indien nodig
in overleg met het betrokken loodgietersbedrijf en/ of onze
afdeling planning!

H a n d b
AG-1
Warmte-isolatie met

5.9 Montage des Heizbande
in Fallrohren
plaatmetalen huls.

Wärmedämmung
mit Blechmantel

Isolatiedoorvoering, bij
Isolierdurchführung,
bei Blechmantel
plaatmetalen huls
IDF-1:IDF-1:
für Heizband
voor
IDF-2: für Anschlussverwarmingskabel IDF-2:
leitung

230 V
V elektrisch
Elektrisch
230
verwarmd
beheizt!

voor aansluitkabel

5.9 Montage
des
Heizband
Dachrinnen
bis
ca.om5 120
mm aansluitkabel
Breite
Warmte-isolatie
ongeveer
de
5 mKennzeichvan het
Wärmedämmung
ca. alle
m mit
Heizbandung/
verwarmingskabel/
Anschlussleitung

in Fallrohren

labelnungsschild
‘elektrisch verwarmd’
"Elektrischvoorzien.
beheizt" versehen.

Wärmedämmung
mit Blechmantel
Isolierdurchführung,
bei Blechmantel
IDF-1: für Heizband
IDF-2: für Anschlussleitung

- Verleg
Dachrinnen bis ca. 120 mm Breite- Befes
- Altern
Heizbandung/
Anschlussleitung
(Set b
Wärmedämmung ca. alle 5 m mit Kennzeich-Wärmedämmung
nungsschild "Elektrisch beheizt" versehen. mit Blechmantel
Heizb
Isolierdurchführung,
- Ver
bei Blechmantel
IDF-1: für Heizband
IDF-2: für Anschluss- Be
Kunststoffclipleitung
KC
- Alt
Heizbandung/
zur Heizbandbefestigung
(Se
Anschlussleitung
Wärmedämmung ca. alle 5 m mit KennzeichHe
nungsschild "Elektrisch beheizt" versehen.
230 V Elektrisch
beheizt!

230 V Elektrisch
beheizt!

Kunststoffclip KC

Heizbandbefestigung
Dachrinnen bis ca.zur
240
mm Breite

- Verlegung des He
2-fach
- Befestigung alle
Dachrinnen bis ca. 240 mm
Breite
Abstandhalter
AS
KAS (Set besteht
des
Abstandhalter ASH
5- xVerlegung
ASH + Kabelb
2-fach
- Der
Abstandhalte
Befestigung
al
Kastenrinnen flac
Abstandhalter
in halbrunden
Da
KAS
(Set
beste
durch biegen anp
5 x ASH + Kab
- Der Abstandha
Kastenrinnen f
in halbrunden D
biegen a
Verlegung des Heizbandes indurch
Fallrohren
Abstandhalter ASH

Abstandhalter ASH als Kantenschutz

Verlegung ASH
desals
Heizbandes
Abstandhalter
Kantenschutz

in Fallrohren
- Als Kant

Abstandhalter ASH als Kantenschutz
Plaatsing van verwarmingskabels in regenpijpen
•

•
•
•
•
•

Als kantbescherming voor de verwarmingskabel een
afstandshouder MT ondersteuningsbocht van 90° in het
midden buigen, verwarmingskabel met kabelbinders
bevestigen.
Voor regenpijpen tot een hoogte van max. 30 m is geen
geen extra trekontlasting nodig.
Voor regenpijpen langer dan 30 m is trekontlasting over de
gehele hoogte vereist.
Regenpijpen tot in het vorstvrije gebied verwarmen.
Uitwendige regenpijpen tot 1 m in de aarde verwarmen!

T e c h n i s c h e s

H a n d b u c h
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90° mitt
Bei Fallr
- A
erforder9
Bei Fallro
- B
Höhe er
e
Fallrohre
- B
Außenli

5.9.1 Montage der Anschlusstechnik

H
- F
be
- A

Befestigung desist
Heizbandes
beider
Dachflächenheizun
Die Anschlusstechnik
zeitgleich mit
Verlegung des He
Anschlusstechnik, wie auch das Heizband beschädigen kann. D
unter Dachüberständen, unter Dachrinnen, hinter dem Fallro
Plaatsing van verwarmingskabels voor dakpaneelverwarming

Nachdruck_M�rz_09_kopi
27.02.2009
11:54
Uhr
Seiteen
24van het
•
De omkeringen
bijvoorbeeld
van de
dakrand
•
•

sneeuwopvangrooster (zie afbeelding) kan door middel van
afstandshouder-spacerstrips worden uitgevoerd.
Als richtlijn voor de gewenste warmtecapaciteit raden wij
200 - 250W/m2 aan. Daar de benodigde warmtecapaciteit
sterk afhangt van de bouwomstandigheden, bieden wij u een
individueel advies van onze afdeling planning.

T e cLethop:n i s c h e s

Befestigung des Heizbandes bei Dachflächen
- Die U
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

H a n d b u c h

(s. Ab
- Als Ri
200 - 2
Gegeb
durch

De verwarmingskabel MTGH is niet geschikt voor gebruik op
bitumen. Gebruik MTM-17 vloerpolymeer.

Bitte beachten:
Das Heizband vom Typ bamaheat DB-S-18 bzw. DB-1
5.7.1Montage
Montage van de aansluittechniek
in dakgoten en
5.9.1
der Anschlusstechnik
bei geeignet.
Dachrinnen und Dachflächen
Bitumen
dakoppervlakken
Verwenden Sie FB-S-ÖL-26 bzw. FB-ÖL-26 oder FB-S

Die Anschlusstechnik
zeitgleich
der van
Verlegung
des Heizbandes vorzunehmen, da eindringende Feuchtigk
De aansluittechniek dientist
gelijktijdig
met demit
plaatsing
de
Anschlusstechnik,
auchaangesloten,
das Heizband
beschädigen kann. Die Anschlusstechnik ist im geschützten Bereich z
verwarmingskabel wie
te worden
omdat indringend
untervocht
Dachüberständen,
unter
hinter dem
Fallrohr
oder im inneren des Gebäudes zu platzieren.
zowel de aansluittechniek
als deDachrinnen,
verwarmingskabel
Bitte
beachten:
beschadigen kan. De aansluittechniek dient in beschermde
bebouwing, bijvoorbeeld onder dakoversteken, onder dakgoten,
achter regenpijpen of binnenin gebouwen geplaatst te worden

Aansluitmechanisme onder het dak of op zolder, in de beschermde
bebouwing gemonteerd.

Das Heizband vom Typ bamaheat DB-S-18 bz
Bitumen geeignet.
Verwenden Sie FB-S-ÖL-26 bzw. FB-ÖL-26 od
Ansluitmechanisme onder het overhangende dak met klemmen
bevestigd of aan de regenpijp met kabelbinders.

Probezusammenstellung

Anschlusstechnik unter das Dach
oder in den Dachboden geführt, im
geschützten Bereich montiert.

Probezusammenstellung

Let op!
Bescherm zowel de verwarmingskabel als de aansluittechniek bij
de installatie tegen vocht! (door restwater op het dak/in
de goot of door de weersgesteldheid). De bescherming tegen
vocht is pas gewaarborgd, zodra aansluitingen en eindafdichtingen
gemonteerd en beschermd zijn!

Achtung!
Sowohl Heizband als auch die Anschlusstechnik bei der Installation vor Feuchtigkeit
schützen!Anschlusstechnik unter dem

Dachüberstand
mitDach/in
einer Schellen
(Durch Restwasser
auf dem
der

6. Regeltechnik
Daar ook een zelfregulerende verwarmingskabel in zijn prestaties nooit “naar 0” gaat, moet bij geleideverwarming voor vorstbescherming
of temperatuurbehoudopgaves op de buis en bij dakgootverwarming een temperatuurregeling voor de energiebesparende werking
gebruikt worden.
•
•
•
•

Omgevingsthermostaten altijd op de koudste plaats monteren (bijvoorbeeld de noordzijde).
Onder ongunstige omstandigheden (combinatie van verschillende leidingdelen) kan extra temperatuurbegrenzing op de buis
door middel van een thermostaat noodzakelijk zijn, om ongewenste temperatuurverhogingen van het drinkwater (vorming van
legionellabacterie!) te voorkomen en de drinkwaterverordening na te leven.
Bij thermostaten met leidingsensoren de sensor niet in de onmiddellijke nabijheid van de verwarmingskabel plaatsen en niet samen
met de verwarmingskabel met aluminium tape erover heen plakken.
Bestaande alarmfuncties moeten na installatie worden ingesteld of indien nodig in overleg met MAGNUM/de directie van het
aannemersbedrijf

6.1 Overzicht gebruik regelapparaten
893550 ETO2-4550 DIN-rail thermostaat
temperatuur / vochtigheid 3 x 16 A - 230 V
Een intelligente complete oplossing voor het smelten van sneeuw en ijs. Een
optimale werking wordt gegarandeerd door een prestatieregelaar, die het
systeem efficient en zuinig maakt.
•
•
•
•
•
•

Elektronische aan-/uit-schakeling tot 11 kW
2-range setting, ook individueel instelbaar
Economische controle – minimaal energieverbruik
Registratie van temperatuur en vochtigheid (instelbare vochtgevoeligheid)
Display en „draai-drukknop“ voor een gebruikersvriendelijke programmering.
Taalkeuze

900056 ETR-2 DIN-rail thermostaat
temperatuur / vochtigheid 1 x 16 A - 230 V
De ETR-2 zorgt voor economische controle bij het smelten van sneeuw en ijs
voor alle kleinere toepassingsgebieden. De ETR-2 legt het zwaartepunt op een
energiebesparend gebruik en een gebruikersvriendelijke montage om kleine
oppervlakken vrij van sneeuw en ijs te houden.
•
•
•
•
•

Controle van de sneeuw- en ijssmelt in het buitengebied en in goten
Registratie van temperatuur en vochtigheid (instelbare vochtgevoeligheid)
Elektronische aan-/uit-schakeling tot 3600 Watt
Voor daken of dakgoten
Eenvoudige montage

892551 ETN-4 digitale DIN-rail thermostaat
-20 °C/+70 °C 16 A - 230 V + vloersensor
Een all-in-one thermostaat met een uitgebreide temperatuurinstelling, geschikt
voor een groot aantal toepassingen. Eenvoudig te bedienen en te programmeren.
•
•
•
•
•
•
•

Deze thermostaat is ideaal voor vorstbescherming, ijs- en sneeuwsmelt.
Uitgebreid temperatuurbereik: -19,5 °C tot +70 °C
Ingang voor nachttemperaturen en vorstbescherming
Optimale zekerheid dankzij een ingebouwde 2-polige 16A onderbreker
Eenvoudige menu-navigatie en programmering voor een snelle set-up
Groot display met achtergrondverlichting
Smalle vloersensor bij de levering inbegrepen

891551 ETI-1551 DIN-rail thermostaat
-10 °C/+50 °C, 230 V 10 A
Voor vorstbescherming van leidingen. De ETI-1551 ist een aan-/uit-thermostaat
met instelbaar differentieel voor de temperatuurcontrole. De ETI is voorzien
van een wisselrelais, zodat de thermostaat ook als koelthermostaat kan worden
gebruikt. Bij de levering van deze thermostaat is een ETF-622 leidingsensor
inbegrepen.

900055 ETOR-55 sensoreenheid (vochtigheid) voor dakgoten
10 meter aansluitkabel
Deze vochtigheidssensor is speciaal ontworpen voor een installatie in
afwaterings- en afvoergoten.
De toepassing wordt uitsluitend gebruikt in combinatie met een outdoor sensor
type ETF-744/99.

901441 ETF-744/99 externe outdoor temperatuursensor
Deze outdoor sensor registreert alleen de temperatuur. Voor gebruik met de
outdoor sensor ETOR-55 of alleen voor temperatuurregistratie.

891651 ETF-622 leidingsensor
-40 °C/+120 °C
Aan te sluiten met een DIN-rail thermostaat. Deze sensor heeft een groot
temperatuurbereik en kan daarom voor uiteenlopende toepassingen gebruikt
worden. Door de metalen behuizing wordt de temperauur snel en precies
gemeten.

860199 ETF-144 vloersensor
-20 °C/+70 °C
Standaard NTC-vloersensor voor het registreren van de vloertemperatuur.

7. Elektrische beveiliging en stroomvoorziening
•
•
•
•
•
•
•

De verwarmingskabelsystemen van MAGNUM zijn in zijn algemeenheid ontworpen voor 230 V voedingsspanning.
Een aardlekschakelaar (FI) dient volgens de nationale voorschriften en aanbevelingen van MAGNUM gebruikt te worden. Per
aardlekschakelaar (FI) moet er maximaal om de 500 m verwarmingskabel worden gecontroleerd.
Er kunnen aardlekschakelaars met max. 16 A und C-karakteristiek worden gebruikt.
De vereiste veiligheidsmaatregelen van het plaatselijke energieleverantiebedrijf alsmede de overeenkomstige nationale voorschriften
moeten worden nageleefd.
Voor ingebruikname van de elektrische geleideverwarming dient de aardlekschakelaar (FI) als test in werking gesteld te worden.
De test van de aardlekschakelaar dient op regelmatige tijdstippen te worden herhaald.
De aansluiting op het elektriciteitsnet moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.

7.1 Maximale verwarmingscircuit en kabellengtes
Systeem

MTM-11

MTM-17

MTR-10

MTR-15

MTR-25

MTR-33

MTGH-20

MTHW-9

MTHW-12

110m

70m

205m

145m

88m

70m

72m

128m

90m

max. warmtecircuitlengtes
Op 16 A zekering

Verwarmingscapaciteit bij systeemtemperatuur
Op 16 A zekering

1210W

1190W

2050W

2175W

2200W

2310W

1440W

1152W

1080W

Systeem

MTM-11

MTM-17

MTR-10

MTR-15

MTR-25

MTR-33

MTGH-20

MTHW-9

MTHW-12

62m

63m

32m

31m

30m

29m

55m

65m

69m

108m

109m

53m

52m

51m

50m

95m

111m

115m

173m

175m

84m

83m

82m

81m

160m

180m

185m

255m

260m

126m

125m

124m

123m

235m

270m

275m

max. lengte aansluitleiding
Doorsnede 1,5 mm2
Op 16 A zekering
Doorsnede 2,5 mm
Op 16 A zekering

2

Doorsnede 4 mm2
Op 16 A zekering
Doorsnede 6 mm
Op 16 A zekering

2

Grondslag voor de berekening van de maximale kabellengtes:
•
Bij de berekening van de prestaties van het verwarmingscircuit is de waarde van de bedrijfs-/systeemtemperatuur gebruikt.
•
Maximale spanningsverlies volgens DIN VDE 0100, deel 520/A9/11.85 4%.
•
Projekt gerelateerd moeten de opgegeven waarden door een gekwalificeerde elektricien worden gecontroleerd.

8. Testen, ingebruikname, onderhoud
Het testen van de geleideverwarming tijdens de voortgaande montage en de werking, dient om extra kosten - door te laat onderkennen
van installatie- en montagefouten - te voorkomen. De acceptatietest wordt na voltooiing van de installatie van de elektrische
geleideverwarming en voor het aanbrengen van de warmte-isolatie uitgevoerd De acceptatie moet worden gedocumenteerd in het
acceptatierapport.
De visuele en functiecontrole moet voor het plaatsen van de warmte-isolatie worden uitgevoerd!
Stap 1: Visuele inspectie
Verwarmingskabel: controleer op de juiste verwarmingskabel voor de juiste toepassing (max. mediumtemperaturen in acht nemen!),
mechanische beschadigingen, naleving van de maximaal mogelijke verwarmingscircuitlengtes, juiste plaatsing en bevestiging.
Aansluit-, afsluit- en vertakkingsdelen, regel- en besturingsapparaten:
Controleren op juiste installatie, afdichting, positionering, bevestiging en instelling.
Accessoires:
Controloren op juiste positionering, bevestiging en goede keuze voor de toepassing.
Stap 2: Controle op de werking
De verwarmingskabel op de netspanning (eventueel provisorisch op de bouwstroom) aansluiten. Ieder verwarmingskabel-eindstuk moet
na 5-10 minuten warm zijn.
Stap 3: Meting
Voor ingebruikname de isolatieweerstand meten; deze moet per verwarmingscircuit minstens 50 MΩ bedragen (testspanning min.
DC500V, max. DC2000V ). De meting moet tussen de voedingsgeleider en het veiligheidsvlechtwerk en tussen het veiligheidsvlechtwerk
en de geaarde leiding (bij metalen buizen) plaatsvinden.
Stap 4: Gegegevensregistratie
De acceptatietest als een geschikt testverslag (zie bijlage), zo mogelijk in het bijzijn van de opdrachtgever documenteren. Het is raadzaam,
alle verdere eventueel uitgevoerde testen op een zelfde manier te documenteren.
Stap 5: Ingebruikname
Voor ingebruikname de FI-schakelaar testgewijs in werking stellen. De ingebruikname mag alleen na volledige afname van de
geleideverwarming (afnameverslagen) en na volledige installatie van de warmte-isolatie plaatsvinden.
Stap 6: Werking
De geleideverwarming mag alleen doelmatig en binnen de door MAGNUM aangegeven bedrijfsgegevens gebruikt worden. Schade
aan het verwarmingscircuit moet onmiddellijk door vervanging van de beschadigde onderdelen of de beschadigde verwarmingskabel
verholpen worden. Bij achteraf ingrijpen aan het buizensysteem (bijvoorbeeld vervanging van kranen) of aan de geleideverwarming moet
een acceptatietest vóór de hernieuwde inbedrijfstelling uitgevoerd worden.
Stap 7: Onderhoud
•
Bij normaal onderhoud zijn zelfregulerende verwarmingskabels onderhoudsvrij.
•
Verwarmingskabels in dakgoten en op daken dienen 1 x per jaar een visuele inspectie te ondergaan waarbij op mechanische
beschadigingen en op functioneren getest moet worden.
•
De bijbehorende regelapparaten, veiligheidsvoorzieningen en bedieningen minstens 1 x per jaar op correcte inststelling en
functionaliteit controleren.

9. Storingen
Schade in het verwarmingscircuit
•
Probeer in geen geval een beschadigde verwarmingsleiding te repareren (brandgevaar)!
•
Vervang het beschadigde gedeelte van de verwarmingskabel direct door een nieuwe.
•
Gebruik bij de reparatie van een verwarmingscircuit uitsluitend originele MAGNUM onderdelen!
•
(bijvoorbeeld verbindingen, aan- en eindafsluitstukken, pakkingen etc.)
Aanwijzingen voor het opheffen van storingen
•
Als er storingen in geleideverwarmingssystemen optreden, raden wij aan de volgende tabel te raadplegen, de foutmeldingen op te
zoeken en zo mogelijke de storing op te lossen.
•
Als de poging om de storing volgens onderstaande instructies te verhelpen niet slaagt, neem dan onmiddellijk contact op met de
technische dienst van MAGNUM.

Opheffen van storingen
Storing

Buis wordt niet warm,
verwarmingskabel blijft koud

Mogelijke Foutbronnen

Foutoplossing

1. Voedingsspanning is niet aanwezig

Aardlekschakelaar en
toevoerleiding controleren

2. Warmtekabelaansluiting niet geplaatst

Warmtekabel / aardlekschakelaar aansluiten

3. Aardlekschakelaar is uitgeschakeld

Aardlekschakelaar controleren

4. FI-schakelaar is geactiveerd

FI-schakelaar controleren

5. Verwarmingskabelaansluiting maakt
geen goed contact

Verwarmingskabelkant op correcte
montage, volgens installatie-instructies
controleren

6. Regelapparaten verkeerd ingesteld

Regelapparaten op correcte montage en
instelling controleren

1. Er loopt koud water uit de warmwaterboiler

Boiler en/of Boilertemperatuur

2. Isolatie is nat

Isolatie drogen of vervangen

3. Warmte-isolatie is ontoereikend,
ontbreekt of is beschadigd

Isolatie volgens nationale voorschriften
uitvoeren

4. Koudwater stroomt door mengkraan in
warmwaterleiding

Mengkraan controleren

5. Brander is uitgeschakeld

Brander inschakelen

Mogelijke Foutbronnen

Foutoplossing

1. Aardlekschakelaar defect

Defecte aardlekschakelaar vervangen

2. Aardlekschakelaar geeft fout
uitleesteken, bijv. “B” ipv “C”

C-Automaten inbouwen

3. Zekeringsdiameter is te klein

Met inachtneming van de
leidingdoorsnede een sterkere
aardlekschakelaar inbouwen

4. Overschrijding max. circuitlengte

Splitsen in separate verwarmingscircuits

5. Eindafsluiting is niet geïnstalleerd

Eindafsluiting installeren

6. Kortsluiting

Foutbron lokaliseren en wegnemen (bijv.
kabeleinden mogen niet getwijnd zijn)

7. Water in de aan-/en eindafsluiting

Vervangen van aan-/en eindafsluiting en
verwarmingskabel

Storing

Water wordt niet warm, maar
verwarmingskabel is warm (alleen
warmwater geleideverwarming)

Storing

Aardlekschakelaar springt eruit

Storing

Aardlekschakelaar springt eruit

Mogelijke Foutbronnen

Foutoplossing

1. Verwarmingskabel beschadigd

Verwarmingskabel op de beschadigde
plaats vervangen

2. Vocht in de aansluitkast

Vervangen van aan-/en eindafsluiting en
verwarmingskabel

3. Max. toegestane lengte van de FI is
overschreden (max. 500 m)

Extra FI-schakelaar plaatsen

4. FI-schakelaar ist defect

FI-schakelaar vervangen
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