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Samoograniczaj�ce ta�my grzejne PSB 

 
PSB jest równoległ� samoograniczaj�c� ta�m� grzewcz� 
przeznaczon� dla ogrzewania kompensuj�cego. Jest ona 
szczególnie przydatna dla ochrony przed mrozem, jak 
równie� utrzymania temperatury ruroci�gów, paneli urz�-
dze� oraz rurek impulsowych. Ta�ma grzewcza sprawdziła 
si� w wielu obiektach przemysłowych, na przykład w 
rafineriach, elektrowniach, urzadzeniach nabrze�nych, 
portach, zakładach chemicznych i budowlanych. 
Element grzejny, znajduj�cy si� pomi�dzy przewodami 
miedzianymi, reguluje i ogranicza moc ta�my grzewczej 
odpowiednio do zmiany temperatury otoczenia. W sytuacji, 
gdy temperatura otoczenia wokół ta�my ro�nie, wydatek 
ciepła jest redukowany. 
Wła�ciwo�� samoograniczania zabezpiecza przed 
przegrzaniem nawet wówczas, gdy ta�ma si� krzy�uje. 
Zastosowanie regulatora temperatury nie jest konieczne, 
nawet w strefie Ex. 
Równoległe zasilanie zapewnia napi�cie 220/240 Volt w 
całym obwodzie, dzi�ki czemu zastosowana mo�e zosta� 
dowolna długo�� ta�my. Istnieje mo�liwo�� doboru mocy 
wyj�ciowej oraz typu osłony zewn�trznej ta�my PSB. 
Zewn�trzna osłona, wykonana z fluoropolimeru lub 
poliolefinowa zapewnia ochron� wewn�trznego ekranu 
miedzianego przed korozj� i działaniem chemikaliów. Oplot 
miedziany pełni rol� przewodu ochronnego, zgodnie z 
wymaganiami VIDE 0100, oraz poprawia odporno�� mecha-
niczna, ta�my. Pod oplotem ochronnym znajduja si� dwie 
koszulki wykonane z tworzywa sztucznego, daj�ce izolacj� 
elektryczna; wewn�trzna jest spojona z elementem 
grzewczym. 

Zalety  

 - samoograniczanie 
 - mo�liwo�� zastosowania w strefie Ex bez ogranicznika 

temperatury (zale�nie od klasy T) 
 - zasilanie równoległe jednostronne wymaga jedynie 

przyciecia do po�adanej, dowolnej długo�ci 
 - zewnetrzna koszulka ochronna zabezpiecza przed korozja 

ponadto ocynowany ekran daje ochron� mechanlczn� i 
elektryczn� 

 - du�a elastyczno�� pozwala na łatw� instalacj�, monta� na 
miejscu, nawet w strefie Ex 

 - ta�my produkowane sa równie� w wersjach dla zasilania  
   100 - 120 V 
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* typ ta�my 
 
Moc grzejna okre�lona dla stalowej rury, izolowanej 
termicznie, dla 220 V w funkcji temperatury. 
Minimalna temperatura instalacji: - 30 °C. 
Promie� gi�cia: minimum 25mm 
(promie� wewn�trzny ta�my). 
Maksymalna rezystancja ekranu ochronnego: 
dla oplotu miedzianego < 18,2 �/km. 

 

 

Zastosowania 

 
Wersja podstawowa 2...3 z izolacj� poliolefinow�, lecz bez 
ekranu miedzianego i osłony zewn�trznej. Stosowana jest w 
przypadku uziemionych ruroci�gów, nie w strefie Ex. 
Wersja 2...4 z ekranem lecz bez osłony zewn�trznej. 
Stosowana w przypadkach, gdy: 
 -warunki panuj�ce w otoczeniu nie wywołuj� korozji 
 -przewody rurowe wykonane s� ze stali nierdzewnej, na 
pomalowanych powierzchniach lub gdy rury wykonane s� z 
tworzywa sztucznego o ile wymagane jest uziemienie ta�my 
grzewczej 
w przypadku zastosowania w suchych, lecz korozyjnych 
warunkach otoczenia zamówi� mo�na oplot ze stali 
nierdzewnej 
Wersja 2...6 z ekranem i osłonaochronn�z poliolefinu. 
Stosowana w przypadkach, gdy: 
-ta�ma nara�ona jest na oddziaływanie roztworów wodnych 
nieorganicznych zwiazków chemicznych, jak na przykład 
substancje �race 
-ta�ma wytrzyma� musi zwi�kszone obcia�enie mechaniczne. 
Wersja 2...5 z ekranem i osłon� ochronna z fluoropolimeru. 
Stosowana w przypadkach, gdy: 
-ta�ma nara�ona jest na du�a wilgotno��, chemikalia 
organiczne takie jak w�glowodory bad	 rozpuszczalniki -
wymagany jest wysoki stopie� odporno�ci na obcia�enia 
mechaniczne. 

Certyfikaty oraz systemy poł�cze� dla PSB 

Przewody grzewcze samoograniczaj�ce PSB 
zaaprobowane zostały przez uznane w �wiecie 
stowarzyszenia normalizacyjne oraz stacje badawcze. 
Ró�ne stacje badawcze dopu�ciły przewody grzewcze 
samoograniczaj�ce PSB, jako element grzewczego 
systemu ogrzewania kompensujacego oraz specjalnie 
przystosowanego systemu - muf przyłaczeniowych i muf 
ko�cowych przeznaczonych do zastosowania w 
strefach zagro�enia wybuchem.  
Obecnie posiadane atesty, przykładowo: KD 
BARBARA, BASEEFA, PTB, INIEX, SEV, Det Norske 
Veritas, SEMKO,LCIE, VDE, Factory Manual (FM), 
SETI, NEMKO. 
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Informacja dotycz�ca zamówienia 
Ta�ma grzewcza Wersja ta�my grzewczej 

Kod Wersja ogrzewania 
Maksymalna długo�� 
obwodu przy 10 °C 

Kod Koszulka 
Wymiary 

mm 

10¹ 10 W/m 205 m 5 

z oplotem 
miedzianym i 

osłon�  z 
fluoropolimeru 

11,5 x 5,5 

13 13 W/m 180 m 6 

z oplotem 
miedzianym i 

osłon� z 
poliolefinu 

11,5 x 5,5 

15¹ 15 W/m 145 4 
z oplotem 

miedzianym, bez 
osłony 

10,5 x 4,5 

26 26 W/m 88 m 3 
bez oplotu 

miedzianego, bez 
osłony 

10 x 4 

33 33 W/m 70 m    

Znamionowe napi�cie zasilania 
220 – 240 V 
 
Zabezpieczenia nadpr�dowe 16 A 
 
Wył�czniki automatyczne o 
charakterystyce C lub K 
 
Maksymalna stała temperatura 
otoczenia: 
w stanie wł�czonym     65 °C 
w stanie wył�czonym    85 °C 
(kumulatywnie 1000 h) 
 
Klasy temperaturowe 
BASEEFA 
T5 (wszystkie) 
PTB 
T6 (10 do 26 W/m) 
T5 (33 W/m) 


