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1. Voorbeeld van zelflimiterende verwarmingskabel

1. Voedingsaders
2. Zelflimiterend verwarmingselement
3. Isolatie
4. Aarddraden
5. Aluminium folie
6. Buitenmantel

2. Algemeen
 Zorg bij montage op hoogte voor deugdelijk en goedgekeurd steigermateriaal en/of

hoogwerker. Gebruik bij het werken op steigers en/of hoogwerker altijd een valbeveiliging
 Zorg dat de elektrische verwarmingskabel op een beveiligd voedingsnet is aangesloten

voorzien van een juist gedimensioneerde aardlekschakelaar en automaat (C-kar).
 De verwarmingskabels vormen een parallel circuit. Dus NOOIT de voedingsaders (1) van

de verwarmingskabel aan het einde met elkaar doorverbinden. Dit resulteert in kortsluiting!
 Gebruik altijd het aansluit- en montagemateriaal van Enon, die speciaal voor de

desbetreffende verwarmingskabel zijn geselecteerd.
 Respecteer de minimum buigstraal van de verwarmingskabel en probeer de kabel niet in

het platte vlak te buigen.

3. Opslag
 Controleer of het juiste type verwarmingskabel plus toebehoren onbeschadigd is geleverd.
 Sla de verwarmingskabel op in een droge en schone ruimte, tussen -40°C en +50°C.

4. Voorbereidingen
 Controleer of de verwarmingskabel niet langer is dan de maximaal toelaatbare lengte.

Deze lengte is genoemd in de offerte, orderbevestiging of andere commerciële
documenten van Enon.

 Controleer bij de gebruiker, de maximum temperatuur van de leiding/tank waarop de
verwarmingskabel wordt gemonteerd en controleer of de verwarmingskabel hieraan
voldoet. Deze maximum temperatuur is genoemd in de offerte, orderbevestiging of andere
commerciële documenten van Enon.

 Controleer of de diameter en materiaal van het te tracen object conform uitgangspunt is.
 Zorg dat het te tracen object schoon en vetvrij zijn.
 Controleer of de installatie zich in een explosiegevaarlijke omgeving bevindt en dat de

verwarmingskabel daarvoor geschikt is.
 Let op dat er geen scherpe randen of onvolkomenheden zijn die de verwarmingskabels

kunnen beschadigen.
 Controleer of het te tracen object gereed is voor montage van de tracing.

Werkzaamheden achteraf zijn niet meer mogelijk indien de tracing is aangebracht.
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5. Knippen van de kabel
 De zelflimiterende verwarmingskabel van Enon kan op iedere gewenste lengte worden

geknipt, rekening houdend met de maximum toelaatbare lengte.
 Houdt bij het op lengte knippen van de kabel rekening met de extra lengtes benodigd voor

appendages (afsluiters, steunen, flenzen, etc.).
 Indien bij het afrollen aan de verwarmingskabel getrokken wordt, vermijd dan:

- scherpe oneffenheden
- knikken of in de knoop raken
- overmatige trekkracht
- er overheen lopen of rijden met een voertuig

 Werk na het knippen het einde af met de bijgeleverde afwerkset conform de afwerk-
instructie.

6. Montage zelflimiterende verwarmingskabel
 Monteer de verwarmingskabel in principe altijd recht langs de leiding op de onderste helft

op 45°. Dit is de snelste montagemethode, voorkomt fouten indien men gaat spiraliseren
en voorkomt beschadigingen tijdens de isolatiemontage. Tevens is het opsporen van de
verwarmingskabel in een later stadium veel eenvoudiger.

 De verwarmingskabel alleen spiraliseren indien dit specifiek wordt voorgeschreven. Indien
veel vermogen is benodigd kan het nodig zijn de verwarmingskabel te spiraliseren. Echter
dit kan alleen bij korte stukjes, bij lange leidingen is het niet mogelijk kabel vanaf de
haspel om de leiding te wikkelen.

 Om een goede warmteoverdracht te creëren moet de verwarmingskabel plat tegen de
gehele leiding worden gemonteerd.

 Bevestig de verwarmingskabel met tape of kunststof tywraps op onderlinge afstand van
maximaal 300mm. Gebruik NOOIT metalen tywraps.

 Gebruik aluminium-tape als het ontwerp dit voorschrijft. Plak de tape over de gehele
lengte in langs richting van de kabel.

 Aluminium-tape verbetert de warmteoverdracht en verhoogt het effectief vermogen van de
verwarmingskabel.

 Bij het tracen van kunststof leidingen of objecten adviseren we altijd eerst aluminium tape
onder de kabel op het kunststof aan te brengen en daaroverheen de verwarmingskabel te
plakken met aluminium tape. Dit zorgt voor een optimale warmteoverdracht.

 Neem bij alle voedingsaansluitingen, moffen, T-splitsingen en eindafwerkingen minimaal
0,5 meter extra verwarmingskabel voor afwerking.

 Houd rekening met en inventariseer van tevoren de extra verwarmingskabel benodigd
voor het tracen van appendages en steunen.
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 Indien de verwarmingskabel na het aanbrengen niet direct wordt afgewerkt, moeten de
uiteinden (tijdelijk) worden afgedicht om vochtinwerking te voorkomen.

7. Montage op appendages
 Let bij het bevestigen van verwarmingskabel op appendages op de minimale toelaatbare

buigradius van de betreffende kabel.
 Ter plaatse van afsluiters en flenzen dient, indien mogelijk, een extra lus te worden

aangebracht om de warmteverliezen te compenseren. De lus dient zodanig te worden
aangebracht, dat demontage van de afsluiters mogelijk blijft.

 Indien het niet mogelijk is om de verwarmingskabel in een lus te monteren, moet de
verwarmingskabel voldoende overcapaciteit hebben om de extra warmteverliezen te
kunnen compenseren.

Flens

Afsluiter

Steun
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8. Montage van toebehoren
 Toebehoren dienen volgens de bijgeleverde instructies te worden gemonteerd. Controleer

vóór de montage of de gekozen materialen geschikt zijn voor het type verwarmingskabel
en de toepassing.

 Componenten:
Bij de installatie van heat-tracing kunnen de onderstaande componenten benodigd zijn:
- Afwerkset verwarmingskabel
- Aansluitdoos
- Thermostaat
- Tywraps
- Aluminium tape
- Glasvezel tape
- Montagesteun thermostaat/aansluitdoos met RVS klemband
- Leidingstickers

 Plaats aansluitdozen zodanig dat ze goed bereikbaar zijn en niet blootgesteld worden aan
eventuele beschadiging.

 Zorg dat kabelwartels zijn voorzien van een rubber onderlegring en dat ze aan de zij- of
onderkant van de aansluitdoos of thermostaat zitten. Na installatie dienen alle wartels
goed te worden aangedraaid.

9. Thermostaatregelingen
 Het gebruik van een temperatuurregeling is altijd aan te bevelen (energiebesparing).

Maatgevend zijn echter de ontwerpgegevens voor het proces.
 Bevestig de voeler van de regelaar op de leiding, echter niet in de directe omgeving van

de verwarmingskabel. Indien een extra begrenzer wordt toegepast, bevestig dan de voeler
op de verwarmingskabel en zorg ervoor dat de verwarmingskabel niet direct op de leiding
ligt.

 Als algemene regel geldt dat de voeler minimaal 2 meter vanaf steunen, afsluiters,
flenzen, pompen, etc. wordt gemonteerd.

 Bevestig de voeler zorgvuldig en overplak deze met aluminium-tape teneinde een goede
warmtegeleiding te waarborgen.

 Sluit de kabel aan op de thermostaat volgens de instructies van de thermostaat.

Bocht
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10. Installatievoorbeelden
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11. Thermische isolatie
 Controleer voor montage van de thermische isolatie op beschadigingen en meet de

isolatieweerstand van de verwarmingskabel(s).
 Controleer of het isolatiemateriaal en isolatiedikte conform de ontwerpspecificatie zijn. Het

vermogen van de verwarmingskabel is hier nl. mee bepaald.
 Een betrouwbaar heat-tracing systeem is afhankelijk van een deugdelijk aangebrachte

droge thermische isolatie. De thermische isolatie moet zo spoedig mogelijk na het
installeren van de verwarmingskabel worden aangebracht. Dit verkleint de kans op
beschadiging.

 Het is van groot belang, dat de isolatie waterdicht wordt afgeschermd en dat alle naden
worden afgedicht.

 Controleer of de isolatiebeplating de verwarmingskabel niet kan beschadigen.

12. Elektrische beveiliging
 Voor de afzekering dient men een beveiligingsautomaat overeenkomstig de documentatie

van de kabel te kiezen. In de meeste gevallen geschiedt dit met een 16 Ampère
installatieautomaat met C-karakteristiek.

 Het verdient ten zeerste aanbeveling om een 30 mA aardlekschakelaar toe te passen voor
verwarmingskabels in ruimten waar frequent onderhoud wordt uitgevoerd.

 Om een veilig en effectief systeem te waarborgen moeten verwarmingskabels met
omvlechting of aluminium folie mantel, aangesloten aan aarde, te worden gebruikt.

 In explosiegevaarlijke gebieden is een 30 mA aardlekschakelaar altijd verplicht.

13. Testen van een heat-tracing circuit
 Preventief testen om onnodige kosten te vermijden wordt aangeraden. De volgende

testfases kunnen worden uitgevoerd:
a) Aanvang-test

Kort voor aanvang van montage de verwarmingskabels testen.
b) Overdracht-test

Na montage van het heat-tracing circuit en voor montage van de thermische isolatie.
c) Final-test

Na montage van de thermische isolatie.
d) Oplevering-test

Voor inschakeling van de gehele installatie.
 De isolatietest moet worden uitgevoerd met behulp van een megger van minstens 500 of

maximaal 2.500 Volt DC.
 De isolatieweerstand tussen omvlechting en aders dient, onafhankelijk van de

circuitlengte, minimaal 20 MOhm te bedragen vlak na montage van de verwarmingskabel
en minimaal 5 MOhm na montage van de thermische isolatie.

 Het verdient aanbeveling om ook de isolatieweerstand tussen het te tracen object en
omvlechting te meten. Dit om mechanische beschadigingen van de buitenmantel vast te
kunnen stellen.

 Megger NOOIT tussen twee voedingsaders. Hierdoor kan de verwarmingskabel
onherstelbaar beschadigd worden.

 De gemeten waarden voor de isolatieweerstanden dienen schriftelijk te worden
vastgelegd, zodat deze kunnen worden vergeleken met de gemeten waarden tijdens
onderhoudswerkzaamheden.

 Het is aan te bevelen om direct na het testen van het heat-tracing circuit, de
meetresultaten schriftelijk over te dragen aan de opdrachtgever.
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14. Inspectierapport

Naam klant :

Ref. klant :

Ordernr. Enon :

Project :

Adres :

Circuit nummer

Leiding- / Tank nummer

Verwarmingskabel nummer

Type verwarmingskabel

Lengte verwarmingskabel    (m)

Vermogen    (W/m)

Spanning    (VAC)

Metingen Datum Weerstand
(ohm)

Isolatieweer-
stand (Mohm)

Weerstand
(ohm)

Isolatieweer-
stand (Mohm)

Weerstand
(ohm)

Isolatieweer-
stand (Mohm)

Meggerspanning (VDC) - - - -

Voor montage

Na montage

Na aanbrengen isolatie

Voor inbedrijfstelling

Temperatuurinstelling
Regelaar / Begrenzer / / /

Opmerkingen:

Naam controleur : ………………………………………… Gezien door: Datum: ……………………..

Naam : ………………………………………………

Bedrijf : ………………………………………… Bedrijf : ………………………………………………

Functie : ………………………………………………

Handtekening : ………………………………………… Handtekening : ………………………………………………
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15. Onderhoud
Het is aan te bevelen de tracing periodiek te controleren. Men kan de tracing opnemen in bijv.
het jaarlijks onderhoud, het liefst voor de winterperiode.
 Visuele inspectie: controleer de isolatie op beschadigingen en lekkages.
 Fysieke inspectie d.m.v. een Meggertest van de verwarmingskabel.
 Controleer alle aansluitdozen en kabelwartels op gebreken.
 Controleer alle thermostaten: thermostaathuis, instelling, werking en kabelwartels.
 Invullen “Inspectierapport”.

Indien er gebreken zijn geconstateerd neem dan contact op met Enon, wij kunnen u adviseren
of assisteren bij de reparatie.

Enon
Bijsterhuizen 3007a
6604 LP  Wijchen
Tel. : 024-6455888
Fax : 024-6454404
Email : inspire@enon.nl
Web : www.enon.nl


