Richtlijnen Specificaties

SBS-xx-EV-10
Vorstbeveiliging voor goten en afvoerpijpen
Bedienings- en bewakingspaneel voor verschillende circuits
• Alle circuits om sneeuw en ijs in goten en afvoerpijpen te smelten worden bediend en bewaakt via een geïntegreerd,
elektrisch beveiligd bedieningspaneel voor verschillende circuits, SBS-xx-EV-10, van Pentair Thermal Management.
• Het paneel wordt specifiek voor de toepassing gebouwd en is goedgekeurd voor de bediening en bewaking van
GM-2X zelfregelende verwarmingskabels, door Pentair Thermal Management. Het paneel omvat het energie-efficiënte
bedienings- en bewakingsapparaat Raychem EMDR-10, door Pentair Thermal Management, en heeft input door
verschillende sensoren voor vocht- en temperatuurregeling.

Product-, technische en prestatievereisten:
• Het bedienings- en bewakingspaneel heeft minstens de volgende eigenschappen:
• Voldoet aan EN60204-1/EN60439-1, CE-goedgekeurd voor gebruik met Raychem kabelverwarmingssystemen
• Met RAL7035 (lichtgrijs) beklede metalen behuizing – Beschermingsklasse IP54
• Een voltvrij alarmcontact ter indicatie van:
•  Storingsmodus aardlekschakelaar (RCD) of stroomonderbreker
•  Verlies van vermogen naar de eenheid
•  Storingsmodus controller of sensor
• EMDR-10 multi-sensor regeleenheid als centraal bedieningsapparaat voor standaard verwarmings-/
energiebesparingsfuncties
• Type C circuitbeveiliging en aardlekschakelaar (30 mA nominaal) per verwarmingscircuit
• Gemonteerde terminalblokken voor eenvoudige aansluiting van de verwarmingscircuits in het paneel
• Potentiaalvrije alarmfunctie voor storing/onderbreking en kortsluiting van sensoren en stroomonderbreking
• De EMDR-10 stemt eveneens overeen met EN60730, EN50081-1 en EN50082-1
• De GM-2X verwarmingscircuits worden ingeschakeld via relais en worden beveiligd met een stroomonderbreker
(BS EN 60898 type C of D of gelijkwaardig) en aardlekschakelaar (30 mA gevoeligheid, inschakelen binnen 100 ms)
ingewerkt in het SBS-paneel, om de verwarmingscircuits volledige elektrische beveiliging te bieden
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