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Samoregulujåcy system grzewczy 
zapobiegajåcy oblodzeniu betonowych 
podjazdów, schodów i ∂cie†ek oraz zaleganiu 
na nich ∂niegu

• Przewody samoregulujåce
• O du†ej niezawodno∂ci
• ˆatwe projektowanie i monta†
• D∆uga †ywotno∂ç
• Solidny przewód grzejny
• Jednokrotna wylewka warstwy betonu

Energooszczædne rozwiåzanie
• EM2-XR: 300 W/m2 lub 400 W/m2 przy 

temp. 0°C, w zale†no∂ci od rozstawu przewodów
• Przewód grzejny spe∆nia najsurowsze 

normy jako∂ciowe a ciåg∆e testy 
uznawane na ca∆ym ∂wiecie 
gwarantujå najwy†szy poziom 
bezpieczeµstwa

• Przewód EM2-XR posiada 
certyfikat BBJ-SEP

Czujnik wilgotno∂ci 
i temperatury 
(VIA-DU-S20)

Samoregulujåcy przewód
grzejny (EM2-XR)

Zestaw przy∆åczeniowy 
i zakoµczeniowy 
(VIA-CE1)

Regulator (VIA-DU-20)

Puszka przy∆åczeniowa 
(VIA-JB1)

* Czujnik opcjonalny, konieczny w przypadku 
wybrania opcji „lokal detection" (detekcja 
lokalna) dla sterownika VIA-DU-20

❄

Czujnik 
temperatury 

otoczenia* 
(VIA-DU-A10)

Zestaw przy∆åczeniowy i
zakoµczeniowy (VIA-CE1)

Przewód
przy∆åcze-
niowy
(VIA-L1)

R
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Przewodnik projektowania i akcesoria

1. Zastosowania ƒcie†ki, podjazdy, stopnie, podziemne gara†e, rampy za∆adunkowe

Typ przewodu EM2-XR
Regulator VIA-DU-20
Parametry 300 W/m2 lub 400 W/m2

(w zale†no∂ci od rozstawu 
przewodów)

• Nie nadaje siæ do bezpo∂redniego uk∆adania w wylewanym asfalcie.
• W przypadku uk∆adania przewodów w betonie o grubo∂ci przynajmniej 

20 mm, na powierzchniæ betonu mo†na wylaç warstwæ asfaltu o maks. 
grubo∂ci 40 mm (maks. 240°C)

Dane techniczne: strona 63
Budowa
1. ®y∆a miedziana
2. Samoregulujåcy element grzewczy
3. Izolacja elektryczna
4. Ocynowany oplot miedziany
5. P∆aszcz ochronny

2. Odleg∆o∂ci miædzy przewodami Beton Podsypka

W przypadku instalacji w konstrukcjach podwieszanych (np. mostach) nale†y
od spodu zastosowaç izolacjæ cieplnå.

Asfalt

Betonowe schody

40 mm

20 mm
150 mm

230 mm (400 W/m2)
300 mm (300 W/m2)

~50mm
~150mm

60 mm

50 –

60 mm 20 –
30 mm

50 –
70 mm

150 mm

230 mm (400 W/m2)
300 mm (300 W/m2)

190 mm (400 W/m2)
250 mm (300 W/m2)

1 2 3

54

Zbrojenie Beton Ziemia Zbrojenie Podsypka
Kostka brukowa Ziemia

Beton Asfalt Ziemia Zbrojenie



3. Ustalanie powierzchni 
do ogrzewania

4. D∆ugo∂ç przewodu grzejnego A. Podjazdy i ∂cie†ki

D∆ugo∂ç przewodu =
Ca∆kowita powierzchnia przeznaczona do ogrzewania

grzejnego (m) odstæp miædzy przewodami grzejnymi (m)

B. Schody

D∆ugo∂ç przewodu grzejnego (m) = [2 x szeroko∂ç schodów (m) + 0,4] x liczba 
stopni + 1 m (po∆åczenie)

5. Zabezpieczenia elektryczne • Zgodnie z miejscowymi normami i przepisami.
• Wymagany wy∆åcznik ró†nicowoprådowy 30 mA, maks. 500 m przewodu 

grzejnego na jeden wy∆åcznik ró†nicowoprådowy.
• Nale†y wziåç pod uwagæ przekrój przewodu elektrycznego i maks. 

dopuszczalny spadek napiæcia.
• W momencie w∆åczania ogrzewania mo†e wyståpiç wiækszy spadek 

napiæcia.
• Aby okre∂liç zainstalowanå moc nale†y wziåç pod uwagæ pråd znamionowy 

zastosowanego wy∆åcznika nadmiarowego lub warto∂ç prådu przy tempera-
turze rozruchowej systemu.

Dobór wy∆åczników nadmiarowych Maks. d∆ugo∂ç obwodu
(typu C) (przy rozruchu w temp. –10°C)

EM2-XR
10 A 17 m
16 A 28 m
20 A 35 m
25 A 45 m
32 A 55 m
40 A 70 m
50 A 85 m
Niezbædne dane elektryczne nale†y udostæpniç projektantowi systemu elek-
trycznego.
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Czujnik 
wilgotno∂ci 
i temperatury Przewody poprowa-

dzone do samego
kana∆u ∂ciekowego

Przewody w kana-
le ∂ciekowym
(zobacz punkt 10)

Obszar 
zadaszony

Przewody uk∆adaç w
zadaszonym obszarze
przy wjeΩdzie,
poniewa† ∂nieg mo†e
siæ dostawaç do
∂rodka na oponach
samochodu

Przewody uk∆adaç 
przynajmniej na 1 metr
w g∆åb zadaszonego
obszaru

Nie nale†y prowadziç przewodów
grzejnych przez dylatacje

Przewody uk∆adaç jak najbli†ej
zewnætrznego ∆uku

Przewody w kanale
∂ciekowym
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6. Liczba obwodów
Min. liczba obwodów grzewczych =

D∆ugo∂ç przewodu grzejnego (zobacz punkt 4)

maks. d∆ugo∂ç obwodu grzewczego (zobacz punkt 5)

• Przewodu grzejnego nie nale†y prowadziç przez liniæ dylatacyjnå.
• Nale†y go uk∆adaç w miaræ mo†liwo∂ci symetrycznie.

7. Pod∆åczenie elektryczne • Zgodnie z miejscowymi normami i przepisami technicznymi.
• Przekrój przewodu ustala siæ na podstawie prådu znamionowego wy∆åczni-

ków nadmiarowych i maksymalnej warto∂ci dopuszczalnego spadku napiæcia.

8. Regulatory Regulator elektroniczny gwarantuje, †e ogrzewanie powierzchni zostanie 
w∆åczone dopiero wówczas, gdy temperatura spadnie poni†ej pewnej warto∂ci 
progowej, a nad wspomnianå powierzchniå utrzymuje siæ podwy†szona 
wilgotno∂ç. W ten sposób regulator zapewnia oszczædno∂ç zu†ycia energii.

VIA-DU-20 Regulator z czujnikiem wilgotno∂ci i 
temperatury oraz czujnikiem tempera-
tury otoczenia.
• Mocowany na szynach DIN

D∆ugo∂ç przewodu czujnika: 15 m
• Zabezpieczenie przed marznåcå 

m†awkå
• Opcjonalne z∆åcze BMS
• Styki przekaΩnika sygnalizacji 

alarmowej
• Nr katalogowy: 599514-000

Dane techniczne: strona 32
Schemat po∆åczeµ elektrycznych: 
strona 59

9. Elementy sk∆adowe i akcesoria VIA-CE1 Wodoodporny zestaw po∆åczeniowy 
do przewodu zimnego i zestaw 
zakoµczeniowy
• Masa uszczelniajåca i koszulka 

termokurczliwa
• Jeden zestaw na jeden obwód 

grzewczy
• Zestaw po∆åczeniowy przewodu 

grzejnego EM2-XR z zimnym 
przewodem VIA-L1

• Nr katalogowy: 804119-000

VIA-L1 Przewód zimny odporny na wysokå 
temperaturæ, 3 x 6 mm2

• Musi byç instalowany w rurkach 
ochronnych

• Maksymalna d∆ugo∂ç dla standardo-
wej skrzynki przy∆åczeniowej: 65 m

• Maksymalna d∆ugo∂ç dla obwodów 
z zabezpieczeniami C 40 A i C 50 A
wynosi: 5 m (standard VDE)

• Numer katalogowy: 852347-000

EMK-XS Zestaw po∆åczeniowy do ∆åczenia 
przewodów EM2-XR
• Masa uszczelniajåca i koszulka 

termokurczliwa
• Numer katalogowy: 356667-000
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KBL-09 Opaski kablowe do przymocowania 
przewodu grzejnego do siatki 
zbrojeniowej
• Jedno opakowanie na 30 m 

samoregulujåcego przewodu 
grzejnego

• Opakowanie 100 szt.
• Nr katalogowy: 941735-000

VIA-JB1 Puszka przy∆åczeniowa odporna na 
temperaturæ
• Do obwodów grzewczych o 

zabezpieczeniu do 50 A
(bezpieczniki automatyczne typu C)

• Wymiary: 125 x 125 x 100 mm
• Wej∂cia Pg 16 i Pg 21 (wy∆amywane)
• Nr katalogowy: 455992-000

VIA-CTL-01 Zaciskarka do tulejek z zestawu 
VIA-CE1
• Nr katalogowy: 805965-000

10. Prowadzenie przewodów w kana∆ach ∂ciekowych

8BTV-2-CT Przewód grzejny w os∆onie fluoropoli-
merowej, odporny na dzia∆anie oleju i 
promieni UV
Numer katalogowy: 008633-000

JB16-02 Puszka przy∆åczeniowa odporna na 
temperaturæ do przy∆åczy zasilania 
lub po∆åczeµ typu T
• Nr katalogowy: 946607-000

VIA-JB1
AC 660 V
IP66

Puszka 
przy∆åczeniowa JB16-02

Zestaw 
przy∆åczeniowy C25-21

Samoregulujåcy przewód
grzejny do kana∆ów 
∂ciekowych 8BTV-2-CT

Zestaw 
zakoµczeniowy 
E-06

Puszka 
przy∆åczeniowa JB16-02

Zimny przewód

Przy∆åcze zimnego 
przewodu CCE-04-CT

Zestaw 
zakoµczeniowy
CCE-04-CT

Przewód 
grzejny 8BTV2-CT

JB16-02
AC 660 V
IP66
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CCE-04-CT Zestaw do po∆åczenia z zimnym 
przewodem wraz z zestawem 
zakoµczeniowym
• Po∆åczenie zimnego przewodu 

3 x 1,5 mm2 lub 3 x 2,5 mm2 z 
samoregulujåcym przewodem 
grzejnym BTV-CT

• Nr katalogowy: 243676-000

C25-21 Zestaw przy∆åczeniowy dla przewo-
dów BTV-CT
• Technika termicznego obkurczania

(M25)
• Numer katalogowy: 311147-000

E-06 Zestaw zakoµczeniowy dla przewo-
dów BTV-CT
• Technika termicznego obkurczania
• Numer katalogowy: 582616-000

• Ogrzewanie kana∆ów ∂ciekowych mo†e byç za∆åczane przez ten sam 
sterownik co ogrzewanie podjazdów.

• Maksymalna d∆ugo∂ç obwodu grzewczego dla wy∆åcznika nadmiarowego 
16 A typu C wynosi: 60 m dla przewodu 8BTV2-CT

• Wymagany wy∆åcznik ró†nicowoprådowy: 30 mA
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11. Dane techniczne regulatorów

Regulator VIA-DU-20

Rozmieszczenie elementów A. Pod∂wietlany wy∂wietlacz (wskazuje parametry i uszkodzenia)
sterujåcych i kontrolnych 1. Testowanie urzådzenia / w∆åczenie ogrzewania

2. Zwiækszanie wybranej warto∂ci, zmiana ustawieµ (przewijanie w przód)
3. Menu konfiguracyjne
4. Wybór jæzyka
5. Zmniejszanie wybranej warto∂ci, zmiana ustawieµ (przewijanie w ty∆)
6. Zatwierdzenie wybranej warto∂ci, wybór nowej warto∂ci i reagowanie na 

komunikaty o b∆ædach

Dane techniczne Napiæcie zasilajåce 230 Vac, ±10 %, 50/60 Hz
Pobór mocy maks. 14 VA
PrzekaΩnik g∆ówny (ogrzewanie) lmax 4(1)A, 250 Vac

SPST, styki beznapiæciowe
PrzekaΩnik sygnalizacji alarmowej lmax 2(1)A, 250 Vac

SPDT, styki beznapiæciowe
Dok∆adno∂ç prze∆åczania ± 1 K
Wy∂wietlacz Matryca punktowa, 2 x 16 pozycji  
Monta† Szyna DIN
Materia∆ obudowy Noryl
Zaciski 0,5 mm2 do 2,5 mm2

Stopieµ ochrony IP20/klasa II (przy zamocowanym panelu)
Waga 750 g
Temperatura pracy 0°C do +50°C
G∆ówne parametry
Nastawa temperatury 1°C do +6°C
Nastawa wilgotno∂ci Wy∆, 1 (wilgotnie) do 10 (bardzo mokro)
Minimalny okres grzania 30 do 120 min. (ogrzewanie w∆åczone)
Temperatura pod∆o†a Wy∆, –15°C do –1°C
Ostrzeganie o marznåcej m†awce Detekcja lokalna, serwis pogodowy, wy∆
Zdalne sterowanie WYˆ, Wˆ, BMS
W przypadku awarii zasilania, wszystkie parametry pozostajå w pamiæci

Czujnik temperatury gruntu i wilgotno∂ci VIA-DU-S20

Napiæcie 8 Vdc (z regulatora)
Typ czujnika PTC
Stopieµ ochrony IP65
ƒrednica przewodu 5 x 0,5 mm2, 5,7 mm
D∆ugo∂ç przewodu 15 m, mo†liwo∂ç przed∆u†enia do 

50 m (5 x 1,5 mm2 )
Zakres temperatur pracy –30°C do +80°C

Czujnik temperatury powietrza* VIA-DU-A10

Typ czujnika PTC
Stopieµ ochrony IP54
Zaciski od 1,5 do 2,5 mm2

ƒrednica przewodu 2 x 1,5 mm2, maks. 100 m 
(nie wchodzi w sk∆ad zestawu)

Zakres temperatur pracy –30°C do +80°C
Sposób mocowania Monta† ∂cienny
* Monta† czujnika nie jest potrzebny, je†eli funkcja ostrzegania o marznåcej 

m†awce nie jest ustawiona na „Local detection” (Detekcja lokalna)

(Wymiary w mm)

A 1 2 3

4 5 6

PG9
(Wymiary w mm)

∅ 5,7 mm

160

90
7,0°C
9,0°C

45

53
58

35

∅ 70 15 m ±150 mm

52 40

3850

35
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System ogrzewania zapobiegajåcy oblodzeniu
asfaltowych podjazdów i zaleganiu na nich
∂niegu

    1.5

• Przewody o sta∆ej mocy grzewczej w izolacji mineralnej
• Trwa∆y przewód: wytrzymuje temperatury wystæpujåce 

podczas wylewania asfaltu
• Przewody gotowe do monta†u z zarobionymi koµcami

Zestaw
przy∆åczeniowy
(C25-21)

Puszka 
przy∆åczeniowa
(JB16-02)

Czujnik wilgotno∂ci i 
temperatury VIA-DU-S20
(w zestawie)

Panel sterowania z
wy∆åcznikiem ró†nicowo-
prådowym (300 mA).
Wy∆åcznik nadmiarowy
na wyj∂ciu (charaktery-
styka C), Stycznik
wyj∂ciowy

Rurka ochronna

Rurka ochronna

Czujnik temperatury
otoczenia VIA-DU-A10
(w zestawie)

Zestaw 
zakoµczeniowy
(E-06)

Przewód grzejny
(8BTV-2-CT)

Przewód grzejny
(EM2-MI)

Ta∂ma rozstawcza
(VIA-SPACER)

Puszki przy∆åczeniowe
VIA-JB1

Regulator 
(VIA-DU-20) w
panelu sterowania

Przewód 
przy∆åczeniowy

Przewody zasilajåce

R
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Planowanie i akcesoria

1. Zastosowania ƒcie†ki, podjazdy, stopnie, podziemne gara†e z pod∆o†em asfaltowym

Typ przewodu Przewód z zarobionymi koµcami w izolacji mineralnej (MI) 
w zestawach od 26 m do 88 m d∆ugo∂ci

Regulator VIA-DU-20
Parametry Moc znamionowa 300 W/m2 400 W/m2

rozstaw ±165 mm ±110 mm 

• Nadaje siæ do bezpo∂redniego uk∆adania w wylewanym asfalcie
• Przewód grzejny z zainstalowanymi przewodami przy∆åczeniowymi (2 x 3 m)
• Dobór zestawów: strona 63

2. Rozstaw przewodów Asfalt

Znajdujåce siæ w zestawie metalowe listwy z otworami pomagajå zachowaç
odpowiednie odleg∆o∂ci miædzy przewodami. 

3. Ustalenie powierzchni 
przeznaczonej do ogrzewania

Nie prowadziç przewodów
grzejnych przez dylatacje

Nale†y rów-
nie† ogrzewaç
odprowadza-
jåcy kana∆
∂ciekowy
(zobacz 
str. 30)

Przewody grzejne uk∆adaç jak
najbli†ej zewnætrznego ∆uku.

Obszar 
zadaszony

Przewody uk∆adaç
przynajmniej na 1 m
w g∆åb zadaszone-
go obszaru.

Zadaszona strefa wjazdu
powinna byç równie†
ogrzewana, poniewa†
wyje†d†ajåce pojazdy
mogå nanosiç ∂nieg.

Przewody grzejne prowadziç
a† do odprowadzajåcego
kana∆u ∂ciekowego.

Ogrzewaç nale†y równie†
powierzchnie podjazdu, na któ-
rych wystæpuje hamowanie,
przyk∆adowo przed szlabanem lub
czytnikiem kart magnetycznych.

Ogrzewaç
nale†y rów-
nie† odpro-
wadzajåcy
kana∆ ∂cieko-
wy.

25-50 mm

Beton

Asfalt

110 mm (400 W/m2)
165 mm (300 W/m2)
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Nale†y zachowywaç
podane odstæpy
miædzy przewodami

Nale†y zachowaç
minimalnå odleg∆o∂ç
50 mm od obiektów

Ta∂ma rozstawcza
(metalowa listwa z
jæzyczkami mocujåcymi)

Przy∆åcza (po∆åczenia
przewodu grzejnego i prze-
wodów przy∆åczeniowych)

Odstæp pomiædzy
metalowymi ta∂mami
±0,5 metra

4. Uk∆adanie przewodów grzejnych • Ta∂mæ rozstawczå przymocowaç do pod∆o†a w odstæpach 0,5 m.
• Przewód grzejny uk∆adaç równolegle do kierunku jazdy.
• Odstæp pomiædzy såsiednimi przewodami powinien wynosiç przynajmniej 

50 mm. Przewody nie mogå na siebie nachodziç, ani siæ krzy†owaç.
• Przewodu grzejnego nie wolno skracaç, ani sztukowaç.
• Przewodu grzejnego nie mo†na prowadziç przez linie dylatacyjne.
• Przewód grzejny uk∆adaç w pætle, tak aby oba jego koµce znalaz∆y siæ w tym

samym miejscu.
• Przewód grzejny nale†y ca∆kowicie przykryç asfaltem, wej∂ciowy przewód 

przy∆åczeniowy nie mo†e stykaç siæ z asfaltem (nale†y go poprowadziç w 
piasku lub zastosowaç rurkæ ochronnå, patrz strona 52).
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5. Dobór zestawów • Podziel powierzchniæ przeznaczonå do ogrzewania na obszary (nie nale†y 
prowadziç przewodu grzejnego przez linie dylatacyjne).

• Wylicz powierzchniæ poszczególnych obszarów.
• Przewód grzejny musi mieç wystarczajåcå d∆ugo∂ç, tak aby po jego monta†u

oba koµce znajdowa∆y siæ w tym samym miejscu.
• Dobierz, zgodnie z zapotrzebowaniem, jeden lub kilka zestawów z tabeli 

(zobacz poni†ej).

6. Zabezpieczenia elektryczne • Nale†y zastosowaç siæ do obowiåzujåcych miejscowych norm i przepisów 
technicznych.

• Wymagane zabezpieczenie przed prådem up∆ywowym.
• Nale†y uwzglædniç przekrój przewodu zasilajåcego oraz maksymalny 

dopuszczalny spadek napiæcia.

Informacje pomocne przy sk∆adaniu zamówienia

300 W/m2 400W/m2

rozstaw rozstaw
165 mm 110 mm

D∆ugo∂ç Moc Powierzchnia Powierzchnia Wy∆åcznik Numer
przewodu znamionowa (m2) (m2) nadmiarowy katalogowy

przy nap. 230 V (typ C)

EM-MI-PACK-26M 26 1270 4,5 3 10 A 075548-000
EM-MI-PACK-36M 36 1835 6,0 4 10 A 772132-000
EM-MI-PACK-48M 48 2450 8,0 5,5 16 A 625519-000
EM-MI-PACK-60M 60 2800 10,0 6,5 16 A 375228-000
EM-MI-PACK-70M 70 3435 11,5 8 16 A 686868-000
EM-MI-PACK-88M 88 4290 14,5 10 20 A 268364-000

Niezbædne dane elektryczne nale†y udostæpniç projektantowi systemu elek-
trycznego.
* W przypadku uk∆adania przewodów dla mocy 180 W/m2 potrzebne bædå 

dodatkowe ta∂my rozstawcze.

7. Regulator Regulator elektroniczny gwarantuje, †e ogrzewanie otwartej powierzchni 
zostanie uruchomione dopiero wówczas, gdy temperatura spadnie poni†ej 
pewnej warto∂ci progowej, a nad wspomnianå powierzchniå utrzymuje siæ 
podwy†szona wilgotno∂ç. W ten sposób regulator zapewnia oszczædno∂ç 
zu†ycia energii.

VIA-DU-20 Regulator z czujnikiem wilgotno∂ci i 
temperatury oraz opcjonalnym 
czujnikiem temperatury otoczenia.
• Mocowany na szynach DIN
• D∆ugo∂ç przewodu czujnika: 15 m
• Zabezpieczenie przed marznåcå 

m†awkå
• Opcjonalne z∆åcze BMS
• Styki przekaΩnika sygnalizacji 

alarmowej
• Nr katalogowy: 599514-000
Dane techniczne: strona 32
Schemat po∆åczeµ elektrycznych: str. 59

8. Osprzæt VIA-SPACER-10 M Mocujåca ta∂ma rozstawcza (10 m)
• Wymagania: 2 m/m2

• Metalowa listwa z otworami
• Nr katalogowy: 198398-000

VIA-SPACER-25 M Mocujåca ta∂ma rozstawcza (25 m)
• Wymagania: 2 m/m2

• Metalowa listwa z otworami
• Nr katalogowy: 893869-000

9. Prowadzenie przewodów w kana∆ach ∂ciekowych Zobacz str. 30




