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1 General information
Use of the manual
The Installation and Maintenance manual is for Pentair Thermal
Management self-regulating and power limiting heating cable systems
on thermally insulated pipes and vessels only.
For information regarding other applications contact your Pentair
Thermal Management representative.

BTV, QTVR, KTV & XTV Self Regulating Heating Cables

L
N
Power output varies with temperature.
As pipe temperature increases, power output decreases.
At high temperatures, the polymer expands, reducing the
number of the conductive paths, and thus reducing current
flow.
At low temperatures, there are many conductive paths,
allowing current to flow between the conductors.

VPL Power Limiting Heating Cables

L
N

Important
For the Pentair Thermal Management warranty to apply, the instructions
that are included in this manual and product packages must be followed.
The installation must be compatible with local requirements applicable to
electric heat tracing systems.

3

Voorwaarden voor veilig gebruik volgens certificering
van explosiegevaarlijk gebied
		

BASEEFA

Certificate Nr.

Codering

BTV:

Baseefa06ATEX0183X
IECEx BAS 06.0043X
		

II 2 GD Ex e II T6 Ex tD A21 IP66 T80°C
Ex e II T6
Ex tD A21 IP66 T80°C

QTVR: Baseefa06ATEX0185X
IECEx BAS 06.0045X
		

II 2 GD Ex e II T4 Ex tD A21 IP66 T130°C
Ex e II T4
Ex tD A21 IP66 T130°C

XTV:

II 2 GD Ex e II T* Ex tD A21 IP66 T*
Ex e II T*
Ex tD A21 IP66 T*

Baseefa06ATEX0184X
IECEx BAS 06.0044X
		
KTV: Baseefa06ATEX0186X
		
		

II 2 GD Ex e II 226°C (T2) Ex tD A21 IP66 T*
IECEx BAS 06.0046X Ex e II 226°C (T2)
Ex tD A21 IP66 T*

VPL: Baseefa06ATEX0188X
		
		
*: zie schema

II 2 GD Ex e II T* Ex tD A21 IP66
IECEx BAS 06.0048X Ex e II T*
Ex tD A21 IP66 T*

		

PTB

Certificate Nr.

Codering

BTV:

PTB 09ATEX1115X
IECEx PTB 09.0056X
		

II 2 GD Ex e II T6 Ex tD A21 IP66 T80°C
Ex e II T6
Ex tD A21 IP66 T80°C

QTVR: PTB 09ATEX1116X
IECEx PTB 09.0057X
		

II 2 GD Ex e II T4 Ex tD A21 IP66 T130°C
Ex e II T4
Ex tD A21 IP66 T130°C

XTV: PTB 09ATEX1118X
IECEx PTB 09.0059X
		

II 2 GD Ex e II T* Ex tD A21 IP66 T*
Ex e II T*
Ex tD A21 IP66 T*

KTV: PTB 09ATEX1117X
IECEx PTB 09.0058X
		
*: zie schema

II 2 GD Ex e II 226°C (T2) Ex tD A21 IP66 T*
Ex e II 226°C (T2)
Ex tD A21 IP66 T*

Nominale spanning
BASEEFA

BTV1, QTVR1, KTV1, XTV1, VPL1: 110V, 120V
BTV2, QTVR2, KTV2, XTV2, VPL2: 230V, 277V, VPL4: 400V, 480V

PTB

BTV2, QTVR2, KTV2, XTV2: 230V, 254V
BTV

QTVR

XTV-T3

XTV-T2

KTV

VPL

Minimum buigstraal
aan 20°C
aan –60°C

15 mm
50 mm

15 mm
50 mm

15 mm
50 mm

15 mm
50 mm

25 mm
50 mm

20 mm
20 mm

Minimum
installatietemperatuur

–60°C

–60°C

–60°C

–60°C

–60°C

–60°C

Minimum buigstraal
aan 20°C aan –60°C

65°C

110°C

120°C

120°C

150°C

Zie tabel
hierna

Maximum blootstellingstemperatuur (1000 uur
cumulatieve blootstelling
bij voeding aan)

85°C

110°C

215°C

215°C

215°C

–

Maximum blootstellingstemperatuur
(voeding continu uit)

–

–

–

–

–

Zelfbegrenzende
temperatuur conform
EN50 019, F.1.2

T6

T4

T3

T2

T2

T*

Stroombegrenzende
temperatuur
(*volgens ontwerp)

-

-

-

-

-

T*
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260°C

Maximum bedrijfstemperatuur (voeding aan)
Kabel

110 V

230 V

254 V

277 V

400 V

480 V

5VPL1-CT

235°C

-

-

-

-

-

10VPL1-CT

215°C

-

-

-

-

-

15VPL1-CT

190°C

-

-

-

-

-

20VPL1-CT

150°C

-

-

-

-

-

5VPL2-CT

-

230°C

225°C

225°C

-

-

10VPL2-CT

-

210°C

200°C

195°C

-

-

15VPL2-CT

-

180°C

155°C

105°C

-

-

20VPL2-CT

-

150°C

-

-

-

-

5VPL4-CT

-

-

-

-

230°C

230°C

10VPL4-CT

-

-

-

-

205°C

205°C

15VPL4-CT

-

-

-

-

160°C

160°C

20VPL4-CT

-

-

-

-

150°C

150°C

Waarschuwing
Zoals met elk elektrisch toestel of elke elektrische bedrading
onder spanning, dreigt bij beschadiging of foutieve montage van
verwarmingskabels of componenten brandgevaar door kortsluiting en
vonken als gevolg van binnendringen van vocht en verontreinigingen.
Het in elkaar draaien van de koperen geleiders veroorzaakt
kortsluiting.
Elk circuituiteinde van een verwarmingskabel moet worden voorzien
van een Pentair Thermal Management eindafwerking.
Om brand of explosie te voorkomen in risicoruimten, moet u
controleren of de maximale temperatuur van de kabel lager ligt dan de
zelfontbrandingstemperatuur van de gassen in de betrokken ruimte.
Voor meer informatie, zie de ontwerpdocumentatie.
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Keuze van de verwarmingskabel

Controleer de ontwerpgegevens om zeker te zijn dat de juiste
verwarmingskabel wordt toegepast op iedere pijp of tank. Gebruik
de Pentair Thermal Management productinformatie om de juiste
verwarmingskabel te selecteren voor de betreffende thermische,
chemische, elektrische en mechanische conditie.
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3 	Installatie van de
verwarmingskabel
3.1 	Opslag van verwarmingskabel
De verwarmingskabel dient opgeslagen te worden in een schone,
droge omgeving.
De temperatuur dient tussen –40°C en +60°C te zijn.

		Bescherm de verwarmingskabel tegen vocht, chemicaliën en
mechanische beschadiging.

3.2		 Controle voor installatie
Controleer de ontvangen materialen.

		Bestudeer het ontwerp en vergelijk de materiaallijst met
de ontvangen verwarmingskabels en componenten. De
typeaanduiding is op de buitenmantel gedrukt.

		De verwarmingskabel mag niet blootgesteld worden aan hogere
temperaturen dan deze vermeld in de produktinformatie.
Overschrijden van deze limieten kan de goede werking van deze
verwarmingskabels beïnvloeden. Verifieer of de te verwachten
temperaturen binnen deze limieten vallen.

		Controleer of de spanning waarvoor de verwarmingskabel

geschikt is, overeenkomt met de beschikbare voedingsspanning.

		Zet geen spanning op de kabel als deze opgerold is of zich nog op
de haspel bevindt.

		Inspecteer verwarmingskabel en componenten op mogelijke

transportschade. Aanbevolen wordt om de verwarmingskabel per
haspel te testen op breuk en isolatieweerstand.

Controleer het te tracen leidingwerk:

		Werk eerst de druktesten van de leiding geheel af.
		Loop langs het leidingsysteem en bepaal hoe de

verwarmingskabel het beste kan worden aangebracht.

		Vergelijk het leidingssysteem met de ontwerptekening. Indien
verschillen, kontakteer het ontwerpbureau.

		Controleer de leidingen op ruwe oppervlakken, scherpe kanten,
enz. maak deze glad of bedek ze afdoende met glastape of
aluminium kleefband.
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3.3 	Het verwerken van zelfregelende
verwarmingskabel
Tips voor het verwerken van verwarmingskabels:

		Verf en pijpbekledingen dienen volledig droog te zijn, voordat de
verwarmingskabel gemonteerd mag worden.

		Indien aan de verwarmingskabel getrokken wordt vermijd dan:
		scherpe hoeken
		overmatige trekkracht
		knikken of in de knoop
		raken er overheen lopen of rijden
Tips voor het aanbrengen van verwarmingskabel:

		Gebruik een haspelhouder die gelijkmatig afrolt bij geringe
trekkracht.

		Houd de verwarmingskabel losjes maar dichtbij de pijp die

getraced wordt, zodat de kabel niet blijft haken achter pijpsteunen
of andere obstakels.

		Ontrol de ‘bepaalde’ lengte en markeer deze (bijv. met tape)

op de kabel als deze nog op de haspel zit. Neem bij alle
voedingsaansluitingen, moffen, T-splitsingen en eindafwerkingen
minimum 0,5 m extra kabel voor afwerking. Consulteer de
installatie-instructies van deze componenten. Voeg extra
verwarmingskabel toe om appendages en steunen te tracen.
Indien aangegeven in het ontwerp, extra kabel uittrekken om te
wikkelen.

		Wanneer de verwarmingskabel na aanbrengen niet direct wordt
afgewerkt, moeten de uiteinden van een (tijdelijke) eindkap
worden voorzien, en moet de kabel beschermd worden tegen
mechanische of andere beschadigingen.

3.4		Aanbevelingen ten behoeve van
het bevestigen van zelfregelende
verwarmingskabel
		De verwarmingskabel kan zowel recht langs de pijp, als

gespiraliseerd, alsook meerdere keren langs de pijp aangebracht
worden volgens de ontwerp specificaties of de produkt
documentatie van Pentair Thermal Management of TraceCalc
software.

		Gebruik geen metalen bevestigingsmiddelen, vinyl tape, of

andere dan de door Pentair Thermal Management aanbevolen
bevestigingstapes. Hierdoor kan de verwarmingskabel
beschadigd worden.

		Zelfregelende technologie staat toe om meerdere overlap pingen
van de verwarmingskabel te maken.

		Zelfbegrenzende technologie bepaalt dat de verwarmingskabel
éénmaal overlapt kan worden.
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Alleen voor VPL verwarmingskabel geldig:

		Fixeer de verwarmingskabel met een minimum van twee

wikkelingen van het geschikte glasvezeltape met lijmlaag of met
kunststof bundelband. Houd de afstand van fixatie op 300 mm.
Gebruik extra tape of bundelband daar waar noodzakelijk.

		Plastic kabelbundelbanden moeten een temperatuur kunnen
verdragen, die overeenkomt met de systeem-temperatuur.

		Respecteer de minimum buigstraal van de verwarmingskabel
(zie p. 2).

Buig de kabel enkel in opstaande positie.

		De verwarmingskabel is niet makkelijk te buigen in het platte

vlak. Probeer hem niet in deze richting te buigen, dit zou de kabel
immers kunnen beschadigen.

3.4.1 Rechtlijnig aanbrengen
		Bevestig de kabel parallel langs de pijp, tenzij spiraliseren wordt
voorgeschreven (zie 3.4.2).

		Bevestig de kabel op horizontale pijpen in het onderste kwadrant
zoals in figuur 1 en niet onderaan de pijp.
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		Om oververhitting te voorkomen, moet de installatieplaats van de
stroombegrenzende verwarmingskabel zo gepland worden dat
de actieve verwarmingszone niet tot in de component doorloopt.
Lees de instructies voor de kitinstallatie en plan de ligging
van de component alvorens de kabel permanent aan de pijp te
bevestigen.

Zorg ervoor dat de actieve verwarmingszones daar komen waar de
verwarming vereist is, dus op de pijp.

		Breng de thermische isolatie aan en werk deze waterdicht af,
volgens de specificaties.

Figuur 1
300

mm

Top
pijp

Glastape
(Strak om de
pijp)

Thermische
isolatie

45°
nominaal

Pentair Thermal Management montage tape:
GT-66
GS-54

Zelfklevende glasvezel tape, algemene doeleinden
Zelfklevende glasvezel tape, aanbevolen voor gebruik op
R.V.S. en CuNi: oppervlakken en installatie voor toepassingen
bij hoge temperaturen.

Figuur 2

ATE-180

Aluminium tape. Gebruik ATE-180 alleen als het ontwerp
dat voorschrijft. ATE-180 verbetert de warmteoverdracht en
verhoogt het effectief vermogen van de kabel. Monteer de
verwarmingskabel op de pijp volgens figuur 2.
9

3.4.2 Spiraliseren
		Alternatieve methoden voor spiraliseren worden afgebeeld in
figuren 2a en 2b.

		Alleen dan spiraliseren wanneer dit volgens het ontwerp wordt
voorgeschreven.

		Om oververhitting te voorkomen, moet de installatieplaats van de
stroombegrenzende verwarmingskabel zo gepland worden dat
de actieve verwarmingszone niet tot in de component doorloopt.
Lees de instructies voor de kitinstallatie en plan de ligging
van de component alvorens de kabel permanent aan de pijp te
bevestigen.

Zorg ervoor dat de actieve verwarmingszones daar komen waar de
verwarming vereist is, dus op de pijp.

Wikkelspoedtabel (mm).
NB

NPS

Spiral Ratio

(mm)

(inches)

Meter verwarmingskabel per meter pijp)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

25

1

250

170

140

110

100

32

11/4

310

210

170

140

130

40

11/2

350

240

190

160

140

50

2

430

300

240

200

180

65

21/2

520

360

290

240

210

80

3

630

430

350

290

260

90

31/2

720

490

390

330

290

100

4

800

560

440

370

330

125

5

990

680

550

460

400

150

6

1180

810

650

550

480

200

8

1520

1050

840

710

620

Voorbeeld (80 mm):
Voor een 3” IPS pijp met 1,3 meter verwarmingskabel per meter pijp,
wikkelspoed = 350 mm.

Figuur 2a

Lengte pijp
Glastape

Pijp

Spoel

Verwarmings
kabel

Gebruik hier
glastape voordat de
verwarmingskabel om
de pijp wordt gewikkeld.

Wikkel de lus in
tegenovergestelde richting

Verwarmingskabellengte
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De verwarmingskabel
aan de pijp bevestigen na
het wikkelen

De lengte van de verwarmingskabel = leidinglengte x wikkelfactor.
De wikkelfactor is terug te vinden in de ontwerpgegevens.
Stap 1

Begin met een lus zoals afgebeeld.

Stap 2

Zet de lus vast en wikkel om de leiding.

Stap 3

Verdeel de ruimte gelijkmatig en bevestig aan de pijp.

Figuur 2b
Glastape
Verwarmingskabel

Spoel

Pijp

Raadpleeg voor het bepalen van de spoed van het spiraliseren de
ontwerp specificaties.
Markeer de spoed op de pijp voor het bepalen van de wikkelafstand of
maak gebruik van een meetstok.
Bevestig de kabel na enkele wikkelingen.
Breng de thermische isolatie aan en werk deze waterdicht af volgens de
specificaties.

3.5	Het knippen van de verwarmingskabel
Knip de verwarmingskabel op de juiste lengte nadat deze op de
pijp is aangebracht. Houd hierbij rekening met extra lengten zoals
omschreven in paragraaf 3.3 en 3.6

Zelfregelende verwarmingskabel van Raychem kan op
lengte geknipt worden zonder dat de warmteafgifte per
meter kabel verandert.

3.6 		 Typische installatie details
Typische installatie details voor het aanbrengen van de ver
warmingskabel op de pijpfittingen staan beschreven op de
volgende bladzijde.

		Algemene opmerkingen:
Bevestig de kabel op de appendages zoals staat afgebeeld in de
figuren ter bevordering van eenvoudig onderhoud.
Raadpleeg de ontwerp specificaties of de produkt documentatie
van Pentair Thermal Management of de TraceCalc software voor
de voorschriften die gesteld zijn aan het aanbrengen van de kabel
op appendages en ondersteuningen.
Volg de aanbevelingen voor het knippen en strippen van
verwarmingskabels: deze zijn opgenomen in de installatie
instructies van de componenten.
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3.6.1 Afsluiters
Figuur 3
Pijp

Afsluiter
buis
Verwarmingskabel
Glastape
De tekening toont de meest voor
komende installatie-methodes.
De configuratie kan verschillen voor
andere afsluiters en lengtes.

Raadpleeg de ontwerp specificaties voor de correcte luslengte.
Bevestig met glasvezel tape.
Breng de thermische isolatie aan en werk deze waterdicht af
volgens de specificaties (inclusief de klepsteel).

3.6.2

Bochten

Figuur 4

Pijp
Glastape
Verwarmingskabel
Thermische
isolatie

		Bevestig de kabel op de buitenbocht (grootste straal).
		Bevestig met glasvezel tape.
		Breng de thermische isolatie aan en werk deze waterdicht af
volgens de specificaties.
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3.6.3 Flenzen
Figuur 5
Pijp

Glastape

Verwarmingskabel

		Extra verwarmingskabel is circa 2 keer de diameter van de pijp.
		Bevestig met glasvezel tape.
		Breng de thermische isolatie aan en werk deze waterdicht af
volgens de specificaties

3.6.4 Pijpbeugels
Figuur 6
Ophangbeugel
Waterdichte
afwerking
Thermische isolatie
Pijp

Afsluiting

Verwarmingskabel
Ophangbeugel
Sealer

Glastape

Verwarmingskabel
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Klem de verwarmingskabel niet tussen de beugel van de
ondersteuning. Breng de kabel over de ondersteuning aan.

		Doorgaans is er geen extra verwarmingskabel nodig voor

pijphangers behalve wanneer voorgeschreven in het ontwerp.
Gebruik dan de voorgeschreven luslengte.

		Bevestig met glasvezel tape.
		Breng de thermische isolatie aan en werk deze waterdicht af
volgens de specificaties.

3.6.5 Pijpsteunen
Figuur 7
Zijaanzicht

Glastape

Ondersteuning

Pijp

Onderaanzicht

Verwarmingskabel
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Pijp

		Raadpleeg de ontwerpspecificaties voor de correcte luslengte.
		Bevestig met glasvezel tape.
		Breng de thermische isolatie aan en werk deze waterdicht af
volgens de specificaties.

4 	Installatie van componenten
Algemene opmerkingen:
Gebruik de ontwerpspecificatie of de selectietabel voor componenten om
de gewenste componenten te bepalen.
Om te voldoen aan de vereiste normen, certificaten van internationale
keuringsinstituten en garantiebepalingen is het van belang om alleen
door Raychem goedgekeurde componenten te gebruiken.
De componenten dienen volgens de bijgeleverde installatie instructies
te worden gemonteerd. Verifieer voor de installatie of de gekozen
componenten geschikt zijn voor het type kabel en de omgeving.

		Raychem’s zelfregelende en stroombegrenzende
verwarmingskabels vormen een parallel circuit.

Dus nooit de geleiders van de verwarmingskabel in elkaar draaien. Dit
resulteert in kortsluiting!!

4.1 		 Vereiste componenten
		Consulteer de specifieke installatie-instructies voor het
installeren van componenten.

		Voor elk verwarmingskabel circuit is benodigd: Aansluitdoos en
aansluitset Isolatiedoorvoerset Eindafsluiting

		Indien nodig: Verbindingsmof Aftakking: doos, drie aansluitsets
en drie isolatiedoorvoersets Toebehoren (pijpbandjes,
bevestigingstape, montageplaten, waarschuwingsstickers enz.)
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4.2 Installatievoorbeeld

Figuur 8a

Afsluiter

SB-100
JBU-100

Verwarmingskabel

Eindafsluiting
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Aan de wand gemonteerd

IEK-25-04
Isolitiedoorvoerset
JBU-100
Verbindingsdoos voor
modulair systeem
C25-100
Verbindingsdoos

Verwarmingskabel

Verwarmingskabelverbinding

Thermische isolatie

Glastape

Isolitiedoorvoerset
SB-101

Thermostaat
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Figuur 8b

JBM-100
Geïntegreerde aftakdoos
met voedingsconnectie

T-100
Verbindingsdoos

JBS-100
Verbindingsdoos met geïnte
greerde voedingsconnectie
(afgebeeld met lamp)

C-150
Laagprofiel stroomaansluitingsdoos
IEK-25-04
Isolitiedoorvoerset
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E-100-L
Eindafsluiting
met lamp

E-100
Eindafsluiting

S-150
Laagprofiel
verbindingsdoos

E-150
Laagprofiel
eindafsluiting
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4.3		Installatie adviezen voor componenten
		Op horizontale pijpen de aansluitdozen zoveel mogelijk aan de
onderzijde van de pijp plaatsen.

		Plaats de aansluitdozen zodanig dat ze eenvoudig bereikbaar
zijn maar niet blootgesteld aan mogelijke mechanische
beschadigingen.

		Plaats de aansluitdozen zodanig dat zowel de voedingskabel

alsook de verwarmingskabelwartel niet naar boven zijn gericht.

		Houd de deksels van de dozen zoveel mogelijk gesloten.
		Controleer of de blindstoppen van de aansluitdoos juist zijn voor
de toepassing en zet ze goed vast.

		Breng de verwarmingskabel vanaf de aansluitdoos tot aan

de isolatiedoorvoer zodanig aan dat mogelijke mechanische
beschadigingen vermeden worden.

		Houd speling in de verwarmingskabel ter plaatse van de

aansluitingen voor mogelijke toekomstige beschadiging. Meestal
wordt daarvoor de verwarmingskabel rondom de pijp gelust bij
het beginpunt.

		Vermijd spanningen op verwarmingskabel ter plaatse van in- en
uitgangen van de aansluitdozen en isolatiedoorvoeren.

		De verwarmingskabel moet ten alle tijde over de pijpbeugels

heen bevestigd zijn, evenals bij klembanden voor de steunen voor
aansluitdozen.

		Bevestig alle onder de isolatie liggende componenten (b.v. krimpeindafsluiting) met glasvezel tape.
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Thermostaatregelingen
		Bij temperatuurgevoelige toepassingen kan thermostatische

regeling nodig zijn. Neem contact op met Pentair Thermal
Management voor assistentie bij het ontwerp indien de toepassing
een kritische maximum temperatuur omvat.

		Raadpleeg de installatie-instructie die bij de thermostaat is

gevoegd. Gebruik het bedradingsschema welk overeenkomt met
de betreffende installatie en de gewenste regeling.
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6

Thermische isolatie en markering

6.1 Controle voor montage van thermische
isolatie
		Controleer de verwarmingskabel en de componenten op

juiste montage en op beschadigingen (zie hoofdstuk 10 indien
beschadigd).

		De isolatieweerstand (zie hoofdstuk 8) van de verwarmingskabel
dient gemeten te worden voordat de thermische isolatie wordt
aangebracht.

6.2 Tips voor het aanbrengen van de isolatie
		Om de gewenste temperatuur te kunnen handhaven dient de
thermische isolatie droog en correct gemonteerd te zijn.

		Zorg voor een goede thermische isolatie en een goede
waterdichte afwerking.

		Controleer isolatie-materiaal en -dikte aan de hand van
ontwerpspecificaties.

		Om de mogelijke kans op beschadigingen te verkleinen

dient de isolatie zo snel mogelijk na het aanbrengen van de
verwarmingskabel aangebracht te worden.

		Controleer of al het pijpwerk, inclusief appendages,

muurdoorvoeringen en dergelijke, compleet geïsoleerd is.

		Verifieer of de verwarmingskabel niet beschadigd werd tijdens de
installatie van de isolatiebeplating door bv. boren, zelf-tappende
schroeven of scherpe randen van de beplating.

		Controleer of alle isolatiedoorvoersets correct gemonteerd en
waterdicht afgewerkt zijn.

		Zorg ervoor dat alle plaatsen waar afsluiters, pijpsteunen, voelers
van thermostaten enz. uit de isolatie komen, correct afgedicht
zijn.
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6.3		Markering
Voor stroombegrenzende verwarmingskabel, plaats label LAB-I35 zoals afgebeeld in figuren 9a en 9b.

Figuur 9a
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Figuur 9b

LAB-I-35

		Bevestig op de buitenzijde van de isolatiebeplating waar-

schuwingsstickers met als opschrift “ELEKTRISCHE TRACING”.
De stickers worden afwisselend op de ene dan dan wel de andere
zijde geplaatst met een onderlinge afstand van 3 meter

		 Markeer tevens op de buitenkant van de isolatie de plaats van de
verwarmingskabel componenten.
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7

Voeding en elektrischebeveiliging

7.1 		Elektrische belasting
		 Dimensionering van de elektrische beveiliging dient in
overeenstemming te zijn met Pentair Thermal Management
product literatuur. Indien de gebruikte beveiligingen afwijken
van de aldaar genoemde beveiligingen, dient men contact op te
nemen met Pentair Thermal Management.

7.2 	Aardlekschakelaars
		 LAB-I-35 Pentair Thermal Management dringt er ten zeerste
op aan een 30 mA aardlekschakelaar te gebruiken, om een
maximum aan veiligheid en bescherming te verzekeren. In een
explosiegevaarlijke omgeving is een aardlekschakelaar verplicht.
Een 300 mA aardlekschakelaar mag gebruikt worden als een
30 mA aardlekschakelaar aanleiding geeft tot een overmatig
afgaan.

8		 Testen van de verwarmingskabel
8.1 		Aanbevelingen
		 Pentair Thermal Management adviseert de isolatieweerstand
te testen: voor de installatie; voor montage van de thermische
isolatie; voor de in bedrijf stelling; als onderdeel van een
periodieke inspectie van het systeem (zie paragraaf 9.2).

8.2 		 Testmethode
		 Na het installeren van de verwarmingskabels dient de
isolatieweerstand tussen de geleiders en het aardvlechtwerk
met een 2500 VDC Megger (zie figuur 10) gecontroleerd
worden. Onafhankelijk van de circuitlengte dient de minimum
isolatieweerstand 10 Megohm te bedragen. Noteer de
oorspronkelijke waarden van de isolatie weerstand voor elk circuit
op het inspectiebord (zie blz 25), zodat deze vergeleken kunnen
worden met de waarden gemeten tijdens periodieke inspecties.
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Figuur 10
Test: de test dient te worden uitgevoerd tussen de aders van de
verwarmingskabel en de koperen omvlechting.
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9

Bedrijfsvoering, onderhoud
enreparatie aan leidingsystemen

9.1		 Bedrijfsvoering van zelfregelende
verwarmingskabels
		De verwarmingskabels mogen niet worden blootgesteld aan

hogere temperaturen dan is opgegeven in de Pentair Thermal
Management productdocumentatie. Overschrijden van de
toegestane temperatuur kan de levensduur verkorten en de
verwarmingskabels onherroepelijk beschadigen.

		De werking van verwarmingskabel hangt samen met een correct
en droog aangebrachte thermische isolatie. Zorg ervoor dat
de isolatie waterdicht wordt afgewerkt, zodat het heat-tracing
systeem langdurig betrouwbaar kan functioneren.

9.2 Periodieke inspectie
		Visuele inspectie: Om er zeker van te zijn dat geen mechanische
beschadiging is aangericht, verdient het aanbeveling de
verwarmingskabel en de thermische isolatie periodiek te
controleren.

		Beproeven met behulp van een megger: Het systeem behoort

regelmatig met behulp van een megger getest te worden.
Systemen voor vorstbeveiliging dienen ieder jaar voor de
vorstperiode getest te worden (zie hoofdstuk 8). Het verdient
aanbeveling systemen voor handhaving van procestemperaturen
minstens tweemaal per jaar te testen. Het functioneren van de
elektrische beveiliging en de thermostaatregeling dient met
regelmatige tussenpozen beproefd te worden.

		Het periodiek inspectierapport op de volgende pagina’s dient

ingevuld te worden tijdens het onderhoud van de verschillende
kringen in uw systeem.

9.3 	Reparatie en onderhoud aan
leidingsystemen
		De verwarmingskabel wordt losgekoppeld van de voeding en

dient beschermd te worden tegen mechanische en thermische
beschadigingen tijdens de reparatie aan leidingen.

		Controleer de montage van de verwarmingskabel na de

pijpreparaties en herstel de thermische isolatie volgens de
aanbevelingen in hoofdstuk 6. Controleer het correct functioneren
van het elektrisch beveiligingssysteem.

25

10 Beschadiging van
deverwarmingskabel
		Repareer geen beschadigde verwarmingskabel.

Verwijder het gehele beschadigde segment. Het nieuwe segment
van eenzelfde type verwarmingskabel dient met behulp van door
Raychem aanbevolen componenten aangebracht te worden.

		Vervang beschadigde verwarmingskabel direct!

Door inwerking van vocht en verontreiniging bestaat de kans op
vonkvorming en/of kortsluiting en verhoogt de kans op mogelijk
brandgevaar.

		Verwarmingskabel blootgesteld aan vuur kan onder spanning de

oorzaak zijn van meer brandschade. Stel de verwarmingskabel in
dit geval direct buiten werking en vervang vooraleer terug op te
starten.

11 	Leidraad voor storingzoeken
Voor de leidraad voor storingzoeken wordt verwezen naar
bladzijden 28-31. Mocht de storing blijven nadat alle in de leidraad
beschreven handelingen zijn uitgevoerd, neem dan contact op met
Pentair Thermal Management.
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AANTEKENINGEN:

Markering lokatie van onder isolatie
aangebrachte componenten

Isolatie aangebracht en afgewerkt

Circuitspanning

Megger test na isolatie
(Thermostaat ontkoppeld)

Megger test voor isolatie
(Thermostaat ontkoppeld)

Tekening nummer

Groep nummer

INSTALLATIE RAPPORT VAN:

Datum

Paraaf

Datum

Paraaf

Aansluitdoos

Paneel

Datum

Paraaf

Aflezing

Datum

Paraaf

Aflezing

r

me

num

Circ
uit

INSTALLATIE-RAPPORT

Thermostaat instelling correct
isolatie
Thermostaat instelling correct
bescherming capillair

Aansluitpunt verwarmingskabel
en kabelwartels, elektrische
aansluitingen, aardverbinding,
isolatie

Visuele inspectie op oververhitting,
corrosie, vocht etc.

ONDERHOUDSCONTROLE VOOR:

Datum

Paraaf

Datum

Paraaf

Datum

Paraaf

num

er

uit

Circ

28
MAAND:

INSPECTIERAPPORT

JAAR:
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AANTEKENINGEN:

Markering lokatie van onder isolatie
aangebrachte componenten

Afdichting dozen en thermostaten

Circuitspanning

Megger test
(ontkoppel thermostaat)

Datum

Paraaf

Datum

Paraaf

Aansluitdoos

Voedingspaneel

Datum

Paraaf

Aflezing

Probleemverhelping
A Probleem: Stroomverbreker schakelt uit.
	Mogelijke oorzaken
1

Elektrische storing bij:
a
beschadigde verwarmingskabel
b
defecte splitsingen of kabelmoffen
c
eindafwerking
d
aansluitingen

2

Circuit is te lang

3

Opstarttemperatuur is te laag

4

Stroomverbreker is defect

B Probleem: De aardlekschakelaar springt aan.
	Mogelijke oorzaken
1

Aardingslek bij:
a
beschadigde verwarmingskabel
b
defecte splitsingen of kabelmoffen
c
eindafwerking d aansluitingen

2

Overmatig vocht in:
a
aansluitdozen
b
splitsingen en kabelmoffen
c
eindafwerkingen

3

Hoge lekstroom door een combinatie van te lange
voedingskabel en/of te lange verwarmingskabel.

4

Storingen in hoofdvoeding

5

Defecte aardlekschakelaar
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Verhelpen
1

Controleer waar het probleem optreedt en repareer
(zie opmerking 1)

2

Stel een nieuw ontwerp of lengte voor het circuit op
conform de Technical Databook Guidelines. (Als een
grotere stroom-verbreker vereist is, moet u ook
controleren of de voedingsaders hierop bemeten zijn)

3
a
Stel een nieuw ontwerp op voor een lagere opstart
		 temperatuur.
b
Zorg voor voorverwarming van de leiding
		
met behulp van een alternatieve warmtebron, tot de
		
blootstellingstemperatuur zoals opgegeven in de
		
productfiche bereikt is.
c
Zet eerst een deel van het circuit onder spanning,
		
en pas later de rest (gefaseerde inschakeling).
4

Vervang.

Verhelpen
1

Controleer waar het probleem optreedt en repareer
(zie opmerking 1)

2

Maak de vochtige plaats droog en dicht af of repareer
onmiddellijk. Voer een isolatieweerstandtest uit
(10 MΩ minimum).

3

Stel een nieuw ontwerp op.

4

Herontwerp de distributie, hiervoor kunt u terecht
bij Pentair Thermal Management.

5

Vervang.
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C

Probleem: Geen afgegeven vermogen.

	Mogelijke oorzaken
1

Onderbreking van de voedingsspanning door:
a
aangesprongen stroomverbreker of
		 aardlekschakelaar
b
losse aansluitklemmen in aansluitdoos
c
continuïteit van de voedingskabel is verbroken
		
(bijv. open circuit door beschadiging)

2

Controleer of de thermostaat aangesloten is in normaal
open positie

3

Hoge aansluitweerstand bij:
a
klemmen aansluitdoos
b
splitsingen en kabelmoffen

D

Probleem: Lage temperatuur van de leiding.

	Mogelijke oorzaken
1

Vochtige thermische isolatie

2

Ontwerpfout

3

Incorrecte instelling of bediening, bijv. van de thermostaat.

4

De verwarmingskabel is blootgesteld aan temperaturen
die hoger liggen dan zijn nominale waarden.

Opmerking:
U vindt de plaats van het probleem door als volgt te werk te gaan:
1
Inspecteer visueel of de voedingsaansluitingen, splitsingen
en eindafwerkingen correct geïnstalleerd zijn.
2
Ga na of er tekenen van beschadiging zijn bij: a) afsluiters,
pompen, flenzen en steunen. b) plaatsen waar reparatieof onderhoudswerkzaamheden hebben plaatsgevonden.
3
Kijk of het isolatiemateriaal of de bekleding langs de
leiding samengedrukt of beschadigd is.
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Verhelpen
1

Herstel de voedingsspanning
a
volg eerst instructies A en B (pagina 28)
b
span de aansluitklemmen aan NB: Als er te hoge
		
verhitting is opgetreden door de hoge weerstand,
		
moet u de klemmen vervangen of de aansluitingen
		
opnieuw krimpen
c
ga na waar de schade gesitueerd is en repareer
2

Sluit aan in normaal gesloten positie

3

Ga na waar het probleem gesitueerd is en verhelp het door:
a
aan te spannen
b
te repareren
		
NB: Als er te hoge verhitting is opgetreden door de
		
hoge weerstand, moet u de klemmen vervangen of
		
de aansluitingen opnieuw krimpen

Verhelpen
1

Verwijder en vervang door droge isolatie of isolatie met
de correcte specificatie en zorg voor volledige
vochtbestendigheid

a
controleer de ontwerpvoorwaarden bij een bevoegde
2
		 informatiebron
b
voer de nodige wijzigingen door om te beantwoorden
		 aan de aanbevelingen van Pentair Thermal Management
3

Herstel of zorg voor correcte bediening

4

Vervang

4

Als u na het uitvoeren van bovenstaande punten 1, 2 en 3 de
storing nog niet gevonden hebt, moet u:
a) ofwel contact opnemen met Pentair Thermal Management voor
ondersteuning
b) ofwel, als de plaatselijke omstandigheden dit toelaten (bijv. geen
risicozone), een segment van de verwarmingskabel isoleren
van de rest door hem door te snijden en beide delen te testen
(bijv. de isolatieweerstand) tot u redelijk nauwkeurig weet waar
de schade zit. Verwijder de isolatie en leg het defect bloot.
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