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Set adiţional de încălzire 
TOPWET TW SE şi TW SE XL

PROCEDEUL DE MONTARE

Corpul scurgerii trebuie curăţat şi degresat de toate impurităţile, pentru a fi asigurată 
adeziunea benzilor de aluminiu cu infrastructura.

Înfăşurăm corpul scurgerii cu bandă din ţesătură tehnică care are integrat cablul de încălzire 
(în această bandă partea de încălzire este asigurată împotriva ieşirii nedorite a cablului) 
şi 2 buc. coliere de strângere pentru fixare primară a setului se încălzire. Restul cablului 
de alimentare (1,5 m) lăsăm liber pentru racordare la cutia electrică de sub tavan. Pentru 
fixare finală înfăşurăm setul de încălzire cu banda de aluminiu. Prin acest montaj ulterior 
nu se ajunge la pierderea eficienţei de încălzire şi este asigurată protecţia gurii de scurgere 
împotriva îngheţului.

INFORMAŢII DE BAZĂ

destinaţie kit pentru montajul ulterior a cablului de încălzire cu reglare automată

descriere La fabricarea gurilor de scurgere de acoperiş TOPWET cablul de încălzire cu reglare automată 
este aplicat direct pe corpul gurii de scurgere astfel asigurând drenare fiabilă şi pe timp de iarnă. 
Este vorba de un produs certificat cu protecţie IP 67 garantată.

Acest cablu poate fi aplicat pe corpul oricărei guri de scurgere şi după montarea ca atare, deci 
ulterior, cu setul de încălzire TOPWET.

   Racordarea se efectuează în cutia electrică sub structura tavanului 
   Lungimea cablului de alimentare a gurii de scurgere este de 1,5 m (cablu 

CYKY 3×1,5 mm)
   Racordarea conductorilor: galben-verzui–protecţie, negru–fază, albastru-nul
   Tensiune alternativă: 230 V, 50 Hz
 Consum de putere: variabil, în funcţie de temperatura mediului ambiant, cca: 

4 W la 20 °C  / 6 W (7 W SE XL) la 0 °C / 10 W (12 W SE XL) la -20 °C
   Şocul de curent max.: 300 mA (400 mA SE XL)
  Clasa de protecţie: IP 67

 

 

1 – hlavní vypínač
2 – proudový chránič
3 – jistič
4 – střešní vpust
5 – termostat nebo vypínač

L – fázový (černý)
N – nulový (modrý)
PE – ochranný (žlutozelený)
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PARAMETRII DE ÎNCĂLZIRE

1 – întrerupător principal
2 – protecţie curent rezidual
3 – disjunctor
4 – cablul de încălzire 
5 – termostat sau întrerupător
L – fază (negru)
N – nul (albastru)
PE – protecţie (galben-verde)


