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Anvendelse
Styring - snesmelt

Anvendelse samt fordele.
Tidligere var det at fjerne is og sne fra store virksomhedsarealer, et arbejde
som kun kunne udføres ved høje personaleomkostninger, eller ved brug af skadelige
kemikalier og saltning.
Et snesmeltningssystem giver nu en både miljøvenlig og økonomisk løsning.
Der er ikke nogle ekstraomkostninger, og ingen
behov for yderligere arbejde som
f.eks. fjernelse af rester af kemiske afisnings produkter. Med et varmebehov på kun

Systemet styres mekanisk eller elektronisk,
ved brug af specielle grundsensorer, som kun
aktiverer systemet hvis der er risiko for frost
eller snevejr.
Ved den ideelle installation er varmerørene
fikseret på armeringsstålmasker og indlejret
i en stabil base, sædvanligvis et lag af grus.
Laget af asfalt, beton overdækning eller
sammenlåsende brolægning tilsættes derefter
oven på dette komprimerede beskyttelseslag.
En stor rustfrit stål varmeveksler opdeler
systemet. Systemet kan kombineres med alle
gængse varmesystemer

Dybde og overflade
Styring - snesmelt

Udlægning
Styring - snesmelt

Snesmelterør 25 x 2,3mm
Golan snesmelte rør er er Ethylene-octene copolymer PERT rør som sikre en
meget lang levetid samt en super god fleksibel egenskab. Snesmelte rør er ikke
med diffesinsspærre og skal derfor altid bruges i anlæg med varmeveksler.
Golan anbefaler at 25x2,3 mm snesmelterør bliver lagt med en CC afstand på
250 mm. Ved brug af temperatursensor skal CC afstanden fra sensoren og røret
minimum være 250 mm – som vist i billedet herunder.

Kredslængde
For at sikre at alle kredse har
samme modstand er det vigtigt at alle kredse har samme
længde. Dog må den maksimale
kredslængde ved brug af 25x2,3
mm snesmelterør være 140 meter.
Hvis man er i tvivl om udlægning, kan Golan tilbyde en færdig
udlægnings/princip tegning af

Styring

Styring - snesmelt

Styring
Der findes to modeler af kontrolenheden, hvor den ene er mulighed for at tilkoble
op til to temperatur- og fugtighedssensorer ad gangen. Dvs. at
-

hvis man har behov for at opvarme to forskellige arealer, med sensorer
i begge arealer, er én kontrolenhed tilstrækkeligt

-

hvis du derimod har f.eks. tre forskellige arealer, med temperatursensor på
alle tre arealer, skal der bruges to kontrolenheder.

Styring type 1773 til større anlæg
Is- og snedetektoren 1773 er konstrueret specielt til styring
af store udendørsanlæg. Den benyttes sammen med en
eller to temperatur- og fugtighedsfølere 3356(e fig.) og en
varmekreds.
Funktionerne og styringen af alle parametre og de målte
værdier sker via et LC display og tre menuknapper. LED
til visning af den aktuelle driftsstatus og alarmudgang for
information om føler eller funktionsfejl
FUNKTIONER
•

Konstant overvågning af temperaturen i det opvarmede
område

•

Aktivering af luftfugtighedsmåling, når temperaturen
falder under aktiveringstemperaturen

•

Start Minimum varmetid, når fugtighedsgrænsen på
føleren opnås

•

Slukker for varmen ved meget lave temperaturer, for at
undgå is dannes på det opvarmede areal

•

Valgfri lufttemperaturføler til basisfunktion

Styring

Styring - snesmelt

Styring type 1872 til små anlæg
Is- og snedetektoren 1872 er konstrueret specielt til styring af små og
mellemstore udendørsanlæg.
Den benyttes sammen med temperatur- og fugtighedsføler 3356 og en
varmekreds. En ukompliceret idrifttagning opnås ved indstilling af to
knapper, hhv. aktiveringstemperatur og fugtighedsgrænse. Yderligere
funktionelle parametre såsom lavere frakoblingstemperatur, minimumsog eftervarmetid kan indstilles efter behov. Betjeningsdisplayet indeholder også to trefarvede lysdioder som giver driftsinformation.

FUNKTIONER
•

Styring og overvågning via føler og 16 A udgangsrelæ.

•

Konstant overvågning af temperaturen i det opvarmede
område.

•

Aktivering af luftfugtighedsmåling, når temperaturen falder
under aktiveringstemperaturen

•

Mindste varmetid er 30 min. Varmen kan også aktiveres med
eksternt signal/kontakt

•

Slukker for varmen ved meget lave temperaturer, for at undgå
is dannes på det opvarmede areal

Komplet system
Styring - snesmelt

Komplet system
Med PEXGOL snesmeltesystem Golan tilbydes der er komplet snesmeltesystem
som en Plug And Play løsning, hvor systemet er bygget ind i et stålskab. Dette vil
sikre en færdig og nem løsning som lige er til at montere på væggen.
PEXGOL snesmelte system leveres med:
-

Varmeveksler 24/30
Ekspansionsbeholder 8L
Wilo Strtos cirkulationspumpe 25 1-6
Sikkerhedsventil
Reguleringsventil 1”

-

2 stk. aftapningsventiler
Udluftningsskrue
Kugleventil
Rørholder
Stålskab (op til 8 kreds)

Bemærk:
Der skal tilkøbes en kontroenhed samt temperatur - og
fugtføler. Følerne kan fåes i 10, 25 samt 50 længder.

Produktsortiment
Styring - snesmelt

Produktsortiment
Styring - snesmelt

Produktsortiment
Styring - snesmelt

Produktsortiment
Styring - snesmelt

Produktsortiment
Styring - snesmelt

Datablad kontrolenhed - 1773
Styring - snesmelt

Varenummer

Type

Beskrivelse

08 7217 945

1773

Kontrolenhed, større anlæg, max. 2 sensorer

08 7217 948

1872

Kontrolenhed, mindre og mellemstore, anlæg max 1 sensor

08 7217 xxx

3356

Fugt og temperaturføler

Teknisk data - Kontrolenhed type 1773 - større anlæg
Anvendelse:

Beskrivelse:
Farve:
Maksspænding:
Strømforbrug:
Udgangrelæ:

Is- og snedetektoren 1773 er konstrueret specielt til styring af store udendørsanlæg.
Den benyttes sammen med en eller to
temperatur- og fugtighedsfølere
Blå
230V
3 W eller max. 10 W under fugtighedsmåling.
230V AC, maks. 6A, potentialfri

Alarmudgang:

24V DC, maks. 15 mA, kortslutningssikker, SELV

Følertype:

1 eller 2 sensorer, type tekmar 2253,
3353, 3354, 3355 eller 3356

Måleområde:
Datainterface:
Montering:
Beskyttelse:
Beskyttelsesklasse:
Drift/opbevaringstemperatur:
Vægt:

-30⁰C til +75⁰C
Tekmar TUC, til data logging og software opdateringer.
DIN-skinne TH-35 (iht. DIN EN
60715)
IP 20 (ifølge EN 60529)
ll med passende installation
-15⁰C til +40⁰C / -20⁰C til +70⁰C
ca. 0,4 kg

Datablad kontrolenhed - 1872
Styring - snesmelt
Varenummer

Type

Beskrivelse

08 7217 945

1773

Kontrolenhed, større anlæg, max. 2 sensorer

08 7217 948

1872

Kontrolenhed, mindre og mellemstore, anlæg max 1 sensor

08 7217 xxx

3356

Fugt og temperaturføler

Teknisk data - Kontrolenhed type 1872 - mindre og mellemstore anlæg
Anvendelse:

Is- og snedetektoren 1872 er konstrueret specielt til styring af mindre
og mellemstore udendørsanlæg.

Beskrivelse:

Den benyttes sammen med en temperatur- og fugtighedsfølere

Farve:
Maksspænding:
Strømforbrug:
Udgangrelæ:
Alarmudgang:
Følertype:

Blå
230V
3 W eller max. 10 W under fugtighedsmåling.
16 A ved nominel spænding
Nej
Tekmar 3356

Måleområde:

-30⁰C til +75⁰C

Indkapsling:

Modulhus 3 TE (iht. DIN 43880)

Montering:

DIN-skinne TH-35 (iht. DIN EN
60715)

Beskyttelse:
Beskyttelsesklasse:
Drift/opbevaringstemperatur:
Vægt:

IP 20 (ifølge EN 60529)
ll med passende installation
-15⁰C til +40⁰C / -20⁰C til +70⁰C
ca. 0,2 kg

Datablad Sensor
3356
Styring - snesmelt

Teknisk data - Sensor type 3356 - fugt- og temperaturføler

Anvendelse:

Sensor 3356 er følerenheden som
sender signaler til kontrolboksen.

Beskrivelse:

Sensoren føler på fugtforhold samt
temperatur forhold.

Farve:
Beskyttelse:
Beskyttelsesklasse:
Temperatur resistent:
Vægt:

Messing
IP 68 (ifølge EN 60529)
ll med passende installation
-30⁰C til +70⁰C
ca. 0,2 kg

Datablad Snesemlte rør - PERT 25x2,3mm
Styring - snesmelt
Teknisk data

Beskrivelse:
Farve:
Materiale:
Dimensioner:

Rørene er PE-RT rør.
Samling af rørene udføres
med kompressionsfittings.
Orange
Ethylene-octene copolymer
25 x 2,3 mm

Max. driftstryk:

6 bar

Max. kortvarig
temperatur:

95˚C

Max. kontinuerlig
temperatur:

70˚C

Krydsbundet:

Nej

Iltspærre:

Nej

Antal lag:

1 (PERT)

Termisk udvidelse:

0,18 mm/k

Print:

Class A S5
Snowmelt 25x2.3mm
EN/ISO 22391 (Tmax70 °C)
KL.4/6 bar PE-RT Type 1
(dato/tid/meter)

Montering
•
Samling udføres ved hjælp af koblinger med tilhørende støttebøsninger til PEX.
•
Montagen skal udføres så PE-RT rør og koblinger er udskiftelige
•
PE-RT rørene lægges under hensyntagen til rørenes relativt store længdeudvidelse.
Rørene skal i øvrigt understøttes og fastgøres i overensstemmelse med Golans
anvisninger.
•
Vedvarende berøring med sådanne kemikalier, som kan beskadige PE-RT,
f.eks. tjære, fortyndere og smøremidler, skal undgås.

