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Samoograniczaj�ce ta�my grzejne do wysokich temperatur HSB 
 
 
HSB jest równoległ� samoograniczaj�c� ta�m� grzewcz� 
przeznaczon� dla ogrzewania kompensuj�cego. Stosowana 
by� mo�e jako �rodek ochronny przed mrozem jak równie� 
celem utrzymania temperatury ruroci�gów, płukanych 
okresowo par� -w zakładach chemicznych, rafineriach, 
elektrowniach, zakładach budowlanych oraz wielu innych 
 
Element grzejny - specjalne tworzywo sztuczne, znajdujacy 
si� pomi�dzy �yłami zasilajacymi, reguluje i ogranicza 
wydatek ciepła ta�my grzewczej odpowiednio do zmian 
temperatury otoczenia. Moc grzejna realizowana jest przez 
ta�m� grzewcza automatycznie, nieprzerwanie, zmienia si� 
stosownie do lokalnej temperatury. Gdy temperatura 
otoczenia ro�nie moc cieplna ta�my jest redukowana. 
Wła�ciwo�� samoograniczania zabezpiecza przed 
przegrzaniem nawet wówczas, gdy ta�ma si� krzy�uje. 
Zastosowanie regulatora temperatury nie jest konieczne, 
nawet w strefie Ex. 
Zasilanie równoległe pozwala na zastosowanie dowolnej 
długo�� ta�my. a tak�e upraszcza zarówno wykonanie. jak i 
monta�. Na miejscu nale�yjedynle przyci�� ta�m� na 
wymagana długo��. Je�eli wyst�pi uszkodzenie jedynie na 
pewnym odcinku ta�my grzewczej. a nie na całej jej 
długo�ci, wystarczy wymieni� jedynie uszkodzony fragment. 
Ta�my HSB wyst�puj� w kilku wersjach wykonania, ponadto 
ka�da z mo�liwo�ci� wyboru innej mocy 

Zalety 

- mo�liwo�� płukania par� 
- samoograniczanie 
- mo�liwo�� zastosowania w czynnej strefie Ex bez 

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

przyci�cia do po��danej, dowolnej długo�ci 
- du�a elastyczno�� pozwala na łatw� instalacj�, monta� na 

miejscu, nawet w strefie Ex 
- zewn�trzna osłona ochronna zabezpiecza przed korozj� i 

oddziaływaniem chemikaliów 
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Moc grzejna okre�lona dla stalowej rury, 
izolowanej termicznie, dla 220 V w funkcji 
temperatury. 
Minimalna temperatura instalacji: - 30 °C 
Promie� zagi�cia: minimum 25 mm (promie� 
wewn�trzny ta�my) 
Dopuszczalne płukanie par�: do 190 °C ( 12 bar) 
Maksymalna rezystancja oplotu ochronnego: dla 
oplotu miedzianego < 18,2 Ω / km 

 

Zastosowania 

Wersja podstawowa 2...C z izolacj� fluoropolimerow�, lecz bez 
ekranu miedzianego i ochronnej osłony zewn�trznej. Stosowana 
jest w przypadku uziemionych ruroci�gów, nie w strefie Ex. 
Wersja 2...A z ekranem miedzianym i fluoropolimerow� osłon� 
ochronn�. Stosowana w przypadkach, gdy ta�ma nara�ona jest 
na du�� wilgotno��, silne chemikalia lub dodatkowe obci��enia 
mechaniczne równie� w strefach Ex. 
Odporno�� chemiczna: 
Z koszulk� fluoropolimerow� odporna na kwasy, zasady, sole, 
wod� morsk�, oraz oleje i inne płynne w�glowodory. 
 

Certyfikaty oraz systemy zł�czy i ko�cówek HSB 

Przewody grzewcze samoograniczaj�ce HSB zaaprobowane 
zostały przez uznane w �wiecie stowarzyszenia normalizacyjne 
oraz stacje badawcze. Ró�ne stacje badawcze dopu�ciły 
przewody grzewcze samoograniczaj�ce HSB, jako element 
grzewczego systemu kompensuj�cego oraz specjalnie 
przystosowanego systemu poł�cze� – muf przył�czeniowych i 
muf zako�czeniowych do zastosowania w strefach zagro�enia 
wybuchem. 
Obecnie posiadane atesty, przykładowo: KD BARBARA, 
BASEEFA, NEMKO, FM, PTB, INIEX, SEMKO, LCIE, SETI. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


