
 

 ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
 
АНТИОБЛЕДЕНІННЯ ТА СНІГОТАНЕННЯ 

                                                                         
                 УКРАЇНСЬКА 

                         РУССКИЙ 

 

 

АНТИОБЛЕДЕНІННЯ 
Призначення системи антиобледеніння - під час відлиги 

дати талій воді безперешкодно зійти вниз по ринвах і водостоках, 

що позбавить вас від бурульок і падаючих пластів снігу. 

 

СНІГОТАНЕННЯ 
Призначення системи сніготанення в очищені відкритої 

площадки від снігу. Вам більше не потрібно буде зчищати сніг з 

майданчика перед ґанком та сходів, з під'їзних доріг до гаража. В 

промисловості можна суттєво знизити травмування, підвищити 

швидкість роботи на навантажувальних майданчиках, обігріти 

мости та магістралі. 
 

 

Шановні клієнти! 
Дякуємо за придбання нагрівальної секції виробництва ПАТ «Одескабель». 

Перед використанням  прочитайте  пункти з  інформацією 

про заходи безпеки та вимоги до зберігання та монтажу на стор. 6 та 7, 

щоб гарантувати безпеку при монтажі та використанні цього продукту. 

Зміст стор. Аксесуари 

Саморегулюючі секції 

 Резистивні секції 

Заходи безпеки 

 Вимоги до зберігання і монтажу 

Інструкція з монтажу: 

а) антиобледеніння 

б) сніготанення 

2 

4 

6 

7 

 

8 

9 

Монтажна стрічка 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

Саморегулюючі секції 
 

WOKS-SR являє собою готову до роботи секцію, виготовлену із 

застосуванням саморегулюючого нагрівального кабелю. 

Встановлюється на шляху природного сходу води у місцях найбільш 

ймовірного виникнення льоду: 

• край даху; 

• водостічні жолоби і труби; 

• воронки, зливи та зони навколо них; 

• яндили; 

• карнизи; 

• дренажні лотки на землі. 

 

Завдяки саморегулюванню, чим нижче температура оточуючого 

середовища, тим більше кабель виділятиме тепла, при підвищені 

температури його тепловиділення зменшуються. Таким чином, він 

зберігає електроенергію, ніколи не перегрівається і не перегорає. 

Саморегулюючий кабель може змінювати свою потужність 

локально, тільки в зоні перегріву. 

  

WOKS-SR можна без ризику укладати там, де водостоки можуть 

забиватися листям та голками. 

Тепловиділення WOKS-SR змінюється по його довжині залежно 

від фактичних зовнішніх умов. Чим тепліше, тим менше тепла 

виділяється кабелем, що заощаджує електроенергію. 

Система антиобледеніння з кабелем WOKS-SR передбачає 

експлуатацію без датчиків температури й вологості. Установка 

терморегулятора рекомендується, але не обов'язкова. 
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ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

WOKS-SR-23 

СКЛАД НАГРІВАЛЬНОЇ СЕКЦІЇ (СН):  

1. силовий шнур  армований євровилкою; 

2. нагрівальний кабель; 

3. сполучна муфта; 

4. кінцева муфта. 

         Рис. 1 

 

 

КОНСТРУКЦІЯ НАГРІВАЛЬНОГО КАБЕЛЮ:    

1.  струмопровідні жили; 

2.  саморегулююча матриця;  

3.  ізоляція; 

4.  екрануюча оплітка; 

5.  оболонка – термостійка 105°С.        
          Рис. 2 

                

Характеристики нагрівального кабелю приведені в таблиці 

Параметр Характеристика 

Тип кабелю 
саморегулюючий двожильний 

екранований 

Питома потужність при 10°С 23 Вт/м 

Розмір перетину  нагрівального кабелю 6х9 мм 

Мінімальний діаметр згину 5 см 

Довжина холодного кінця 3 м  

Екран луджена мідна сплітка 

Оболонка кабелю 
ПВХ стійкий до ультрафіолетового 

випромінювання 

Мінімальна температура вмикання -40°С 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

Секції постійної потужності (резистивні) 
 

АНТИОБЛЕДЕНІННЯ 
 

Нагрівальний кабель WOKS-23 для систем антиобледеніння 

повинен бути прокладений на шляху природного сходу води  у 

місцях найбільш ймовірного виникнення льоду: 

• край даху; 

• водостічні жолоби та труби; 

• воронки, зливи та зони навколо них; 

• яндили; 

• карнизи; 

• дренажні лотки на землі. 

Перед його установкою потрібно очистити водостоки від листя та 

голок, тому що, резистивний кабель у таких умовах може 

перегоріти. 

Комплект нагрівального кабелю WOKS-23  передбачає 

експлуатацію разом з датчиком температури, вологості, 

терморегулятором, а також пристроєм захисного відключення 

(ПЗВ). 

 

СНІГОТАНЕННЯ 
 

Нагрівальні секції WOKS-23 призначені для установки систем 

сніготанення на зовнішніх сходах, під'їзних шляхах, автостоянках, 

тротуарах, завантажувальних рампах. 

 

     Секції можна встановлювати в бетонну стяжку під: 

• асфальтне покриття; 

• керамічну плитку; 

• природний камінь. 

 Як основа для монтажу може бути використане старе асфальтне 

покриття, бетон, шар гравію. 
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ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

            WOKS-23 

СКЛАД НАГРІВАЛЬНОЇ СЕКЦІЇ (СН):  

1. силовий кабель (холодний кінець); 

2. нагрівальний кабель; 

3. сполучна муфта; 

4. кінцева муфта.          
          Рис.3 

КОНСТРУКЦІЯ НАГРІВАЛЬНОГО КАБЕЛЮ:  

1.  нагрівальна жила; 

2.  I шар ізоляції; 

3.  II шар ізоляції; 

4.  екран, мідна оплітка; 

5.  оболонка - термостійка 105°C. 

Рис. 4 

Характеристики нагрівального кабелю приведенні в таблиці 

Параметр Характеристика 

Тип кабелю двожильний екранований 

 Номінальна напруга 220 В 

Максимальна напруга 250 В 

Питома потужність 23 Вт/м 

Розмір перетину нагрівального кабелю 5х10 мм 

Довжина холодного кінця 3 м  

Допустимі відхилення опору +10% … -5% 

Робоча температура 80°С 

Максимальна робоча температура 100°С  (30 хвилин) 

Робота під струмовою напругою 35…85% 
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 
 

Нагрівальні секції постійної потужності (резистивні): 
 
1. Не призначені для підключення в тому виді, в якому були 

придбані. 

 

2. Забороняється подавати робочу напругу на змотану в бухту 

нагрівальну секцію. 

 

3. Монтаж секції повинен бути зроблений кваліфікованим фахівцем 

стаціонарно, без використання штепсельної вилки згідно ДБН В.2.5-

24-2012, з дотриманням діючих у цей час ПУЕ. 

 

4. Підключення кабелю до мережі живлення повинне проводиться 

через терморегулятор з використанням приладу захисного 

відключення (ПЗВ), зі струмом відсічення не вище 30мА. Якщо 

секція встановлена в приміщенні з підвищеною вологістю, струм 

відсікання ПЗВ повинен становити 10мА. 

УВАГА!!!   Експлуатація без заземлення та терморегулятора 

заборонена. 

 

Саморегулюючі нагрівальні секції можуть використовуватися без 
урахування обмежень. 

 
 
 
  
 

 

 

 

Система для обігріву труб призначена для експлуатації в мережах з 

напругою 220…240В, частотою 50 Гц. 
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ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ І МОНТАЖУ 

• Транспортування й зберігання секцій проводяться відповідно 

 до вимог ГОСТ 18690. 

 

• Умови зберігання секцій у частині дії кліматичних факторів 

повинне відповідати умовам 2 (С) ГОСТ 15150. Секції повинні 

бути захищені від попадання вологи, механічних впливів і 

агресивних середовищ. 

 

• Нагрівальний  кабель забороняється: укорочувати, 

подовжувати, скручувати, згинати менше ніж на 6 діаметрів. 

Сполучну муфту забороняється: розкривати, згинати, м'яти й 

розтягувати. 

 

• Поверхня, на яку буде укладатися кабель, повинна бути 

очищена від сміття і не мати гострих виступів і країв.  

 

• Допускається короткочасне (5…10 сек) вмикання резистивного 

кабелю для його пом'якшення при монтажних роботах у 

холодні  ( до -5°С) умовах. 

 

• Необхідно уникати самоперетинання резистивного 

нагрівального кабелю і його контакт із іншим кабелем. 

 

• Опір резистивного кабелю постійного струму повинен 

відповідати нормативному, із припустимим відхиленням 

+10% … -5%. Якщо обмірюваний опір не попадає в зазначений 

діапазон, кабель підлягає заміні. Опір ізоляції перевіряється з 

робочою напругою  1000 … 1500В при 20°С. Перерахований на 

1 м довжини, він повинен бути не менший ніж 1⋅10
5
 МОм. 

 

• При використанні двох нагрівальних секцій і більше, необхідно 

підключати їх до розподільного щитка паралельно.  
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ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ              АНТИОБЛЕДЕНІННЯ 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 

• Вилучити всі старі види нагрівальних систем, якщо такі були. 

• Очистити поверхню укладання від сміття, бруду й вологи. 

• Не повинно бути гострих предметів або країв, які можуть 

пошкодити кабель. 

• При необхідності закрити зазори біля труб, стін і водостоків. 

УКЛАДАННЯ КАБЕЛЮ 

 

Монтаж кабелю на даху та у яндилах 

     Кріплення кабелю проводиться за 

допомогою монтажної стрічки. Вона 

встановлюється невеликими 

відрізками в місці перегину петлі. 

Кріпити монтажну стрічку, як правило, 

потрібно витяжними заклепками або 

саморізами з герметизацією місць свердління. На краях крівлі 

кабель прокладається «змійкою», а в яндилах зручніше монтувати 

його по довжині, коректуючи потужність кількістю ниток кабелю. 

 

Монтаж кабелю в ринвах і водостоках 

     Кріплення кабелю в ринвах і 

водостоках здійснюється за 

допомогою відрізків монтажної стрічки 

або спеціальних пластикових 

затискачів. При кріпленні монтажної 

стрічки слід подбати про герметизацію 

місць свердління. Крок між 

елементами кріплення становить 0,3…0,5 м. 

     Вибираючи спосіб кріплення, зверніть увагу на сумісність 

матеріалів ринви й елементів кріплення. 
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ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ                СНІГОТАНЕННЯ  

 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 

 

• На ґрунт як основу покласти шар гравію. 

• Рекомендується покласти шар теплоізоляції. Це дозволить 

зменшити потужність системи, тому що тепло не буде йти в 

землю. Однак можлива установка й без теплоізоляції, тоді слід 

вибрати більш високу загальну потужність кабелю. 

• Установити нагрівальний кабель можна за допомогою 

монтажної стрічки або армованої сітки. 

 

УКЛАДАННЯ КАБЕЛЮ 
 

За допомогою монтажної стрічки 

• Утрамбувати шар піску 

• Поперек напрямку нагрівального 

кабелю закріпити монтажну 

стрічку із кроком 50 см на тій 

площі, де планується розмістити 

нагрівальний кабель. 

• Укласти кабель, кріплячи його на 

монтажній стрічці по ескізу, почавши з місця установки 

сполучної муфти. Кріпильний проміжок на монтажній стрічці  - 

2,5  см. 

 

За допомогою армованої сітки 

• На всю поверхню підлоги 

викласти армовану сітку. Якщо 

використовується теплоізоляція 

підняти сітку на 1 см. 

• Укласти кабель по ескізу, 

закріплюючи його пластиковими 

хомутами до сітки. Укладання 

почати з місця розташування сполучної муфти. Дотримувати 

кроку укладання. 
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УКЛАДАННЯ ПІД ПОКРИТТЯ 
 

Тротуарна плитка 

 При установці системи сніготанення під тротуарну плитку 

покладений нагрівальний кабель покривається піщаною 

подушкою товщиною 3…4 см. Зверху обережно викладається 

плитка (фігурні елементи мостіння), щоб не пошкодити 

нагрівальний кабель. 

  

Асфальт 

Перед укладанням асфальту кабель покривається шаром 

бетонної стяжки (мінімум 2 см) для запобігання пошкодження 

кабелю гарячим асфальтом. Перед укладанням асфальт 

остуджують до 130
о
С…140

о
С. 

  

Бетон 

Бетон повинен повністю покривати нагрівальний кабель і 

сполучну муфту, не містити гострих каменів, здатних пошкодити 

кабель. При укладанні кабелю необхідно уникнути його 

перетинання з термокомпенсаційними швами. 

 

Загальні настанови 

 Сходинки зовнішніх сходів повинні мати нахил не менше 1% у 

бік вищерозміщеної сходинки, а також уздовж сходинки. Оскільки 

доріжки відіграють роль водовідводів, то їм необхідно надати 

поперечний нахил не менше 3%. 
  

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ 

Саморегулюючі секції WOKS-SR досить просто ввімкнути до 

мережу живлення. 

 

 Резистивні секції WOKS потрібно підключити до мережі за 

допомогою терморегулятору. Система контролюється датчиками 

температури, вологості та опадів, які теж підключаються до 

терморегулятору. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

                      

                     АНТИОБЛЕДЕНЕНИЕ  И СНЕГОТАЯНИЕ 

 
                                                                      УКРАЇНСЬКА  

                        РУССКИЙ 

 

 
АНТИОБЛЕДЕНЕНИЕ 

      Назначение систем антиобледенения во время оттепели 

дать растаявшей воде беспрепятственно сойти вниз по желобам и 

водостокам, что избавит вас от сосулек и падающих пластов снега. 

СНЕГОТАЯНИЕ 
Назначение системы снеготаяния в очищении открытых 

площадей от снега. Она растопит снег и не даст ему 

нагромождаться. Вам больше не нужно будет счищать снег с 

площадки перед крыльцом и ступенек, с подъездных дорог к 

гаражу.  В промышленности можно существенно снизить 

травмоопасность, увеличить скорость работы на погрузочных 

площадках, отапливать мосты и магистрали.  

 

Уважаемые клиенты! 

Благодарим вас за покупку нагревательной секции производства ПАО «Одескабель». 

Перед использованием прочитайте информацию по технике  

безопасности и требованиям к хранению и монтажу на стр.16 та 17, 

чтобы гарантировать безопасность при монтаже и использовании данного продукта. 

 

Содержание стр. Аксессуары 

Саморегулирующие секции 

Резистивные секции 

 Меры безопасности 

 Требования к хранению и монтажу 

 Инструкция по монтажу: 

а) антиобледенение 

б) снеготаяние 

 

 12 

14 

16 

17 

 

18 

19 

Монтажная лента 
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 ИНФОРМАЦИЯ О НАЗНАЧЕНИИ 
 

Саморегулирующиеся секции 
 

WOKS-SR представляет собой готовую к работе секцию, 

изготовленную с применением саморегулирующегося 

нагревательного кабеля. Устанавливается на пути естественного 

схода воды и в местах с наибольшей вероятностью образования 

льда: 

• кромка крыши; 

• водосточные желоба и трубы; 

• воронки, сливы и зоны вокруг них; 

• ендовы; 

• карнизы; 

• дренажные лотки на земле. 

 

Благодаря саморегулированию, чем ниже температура 

окружающей среды, тем больше кабель выделяет тепла, при 

повышении температуры его тепловыделение уменьшается. Таким 

образом, он сохраняет электроэнергию, никогда не перегревается 

и не перегорает. 

 

WOKS-SR можно без риска ставить там, где водостоки могут 

забиваться листьями и иголками. 

Тепловыделение WOKS-SR меняется по его длине в зависимости 

от фактических внешних условий. Чем теплее, тем меньше тепла 

выделяется кабелем, что экономит электроэнергию. 

Система антиобледенения с кабелем WOKS-SR предусматривает 

эксплуатацию без датчиков температуры и влажности!!! Установка 

терморегулятора рекомендуется, но не обязательна. 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

WOKS-SR-23 

СОСТАВ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ (СН):  

1. силовой шнур армированный евровилкой; 

2. нагревательный кабель; 

3. соединительная муфта; 

4. концевая муфта. 

         Рис. 1 
 

КОНСТРУКЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ:    

1.  токопроводящие жилы; 

2.  саморегулирующаяся матрица; 

3.  изоляция; 

4.  оплетка из луженой меди; 

5.  оболочка – термостойка 105°С. 
          Рис. 2 
     

Характеристики нагревательного кабеля приведены в таблице 

Параметр Характеристика 

Тип кабеля 
саморегулирующий двужильный 

экранируемый 

Удельная мощность при 10°С 23 Вт/м 

Размер сечения нагревательного кабеля 6х9 мм 

Минимальный диаметр изгиба 5 см 

Длина холодного конца 3 м  

Экран луженая медная оплетка 

Оболочка кабеля 
ПВХ стойкий к ультрафиолетовому 

излучению 

Минимальная температура включения -40°С 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАЗНАЧЕНИИ 
 
Секции постоянной мощности (резистивные) 

 

АНТИОБЛЕДЕНЕНИЕ 
 

Нагревательный кабель WOKS-23 для систем антиобледенения 

должен быть проложен по пути естественного схода воды и в 

местах с наибольшей вероятностью образования льда: 

• кромка крыши; 

• водосточные желоба и трубы; 

• воронки и зоны вокруг них; 

• ендовы; 

• карнизы; 

• дренажные лотки на земле. 

Перед его установкой нужно очистить водостоки от листьев и 

иголок, так как резистивный кабель в таких условиях может 

перегореть. 

Комплект нагревательного кабеля WOKS-23  предусматривает 

эксплуатацию вместе с датчиком температуры, влажности, 

терморегулятором, а также устройством защитного отключения 

(УЗО). 

 

СНЕГОТАЯНИЕ 
 

Нагревательные секции WOKS-23 предназначены для установки 

систем снеготаяния на наружных ступенях, подъездных дорогах, 

автостоянках, тротуарах, погрузочных рампах. 

     Их можно установить в бетонную стяжку под: 

• асфальтное покрытие; 

• керамическую плитку; 

• природный камень. 

Как основание для монтажа может быть использовано старое 

асфальтное покрытие, бетон, слой гравия. 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

WOKS-23 

СОСТАВ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ (СН):  

1. силовой кабель (холодный конец);  

2. нагревательный кабель; 

3. соединительная муфта; 

4. концевая муфта.          
          Рис.3 

КОНСТРУКЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ: 

1.  нагревательная жила; 

2.  I слой изоляции; 

3.  II слой изоляции; 

4.  экран,медная оплетка; 

5.  оболочка - термостойкая 105°C. 

Рис. 4 

Характеристики нагревательного кабеля приведены в таблице 

Параметр Характеристика 

Тип кабеля двужильный экранируемый 

Номинальное напряжение 220 В 

Максимальное напряжение 250 В 

Удельная мощность 23 Вт/м 

Размер сечения нагревательного кабеля 5х10 мм 

Длина холодного конца 3 м  

Допустимые отклонения сопротивления +10% … -5% 

Рабочая температура 80°С 

Максимальная рабочая температура 100°С  (30 минут) 

Работа под токовым напряжением 35…85% 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

Нагревательные секции постоянной мощности (резистивные): 
 
1. Не предназначены для подключения в том виде, в  

котором были приобретены. 

 

2. Запрещается подавать рабочее напряжение на смотанную в 

бухту нагревательную секцию. 

 

3. Монтаж секции должен быть произведен квалифицированным 

специалистом стационарно, без использования штепсельной вилки 

согласно ДБН В.2.5-24-2012, с соблюдением действующих в это 

время ПУЭ. 

 

4. Подключение кабеля к сети питания должно производится 

через терморегулятор с использованием прибора защитного 

отключения (ПЗО), с током отсечения не выше 30мА. Если секция 

установлена в помещении с повышенной влажностью, ток 

отсечения ПЗО должен составлять 10мА. 

ВНИМАНИЕ!!! Эксплуатация без заземления и терморегулятора 

запрещена. 

 

Саморегулирующие нагревательные секции могут использоваться 
без учета этих ограничений. 
 

Системы антиобледенения и снеготаяния предназначены для 

эксплуатации с напряжением 220В…240В и частотою 50Гц. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ И МОНТАЖУ 

• Транспортировка и хранение секций производят согласно 

 ГОСТ 18690. 

 

• Условия хранения секций в части действия климатических 

факторов должно соответствовать условиям 2 (С) ГОСТ 15150. 

Секции должны быть защищены от попадания влаги, 

механических воздействий и агресивних сред. 

 

• Нагревательный  кабель запрещается: укорачивать, удлинять, 

скручивать, сгибать менше, чем на 6 диаметров. 

Соединительную муфту не допускается: раскрывать, сгибать, 

мять и растягивать. 

 

• Поверхность, на которую будет укладываться кабель, должна 

быть очищена от мусора, и не иметь острых выступов и краев. 

 

• Допускается кратковременное (5…10 сек) включение 

резистивного кабеля для его размягчения при монтажних 

работах в холодных  ( до -5°С) условиях. 

 

• Необходимо избегать самопересечений резистивного 

нагревательного кабеля и его контакт с другим кабелем. 

 

• Сопротивление резистивного кабеля постоянного тока должно 

соответствовать нормативному, с допустимым отклонением 

+10% … -5%. Если измеренное сопротивление не попадает в 

указанный диапазон, кабель подлежит замене. 

Сопротивление изоляции проверяется с рабочим 

напряжением  1000 … 1500В при 20°С. Пересчитанное на 1 м 

длины, оно должно быть не меньше 1⋅10
5
 МОм. 

 

• При использовании более двух нагревательных секций, 

необходимо подключать их к распределительному щитку 

параллельно.  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   АНТИОБЛЕДЕНЕНИЕ 
 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

• Удалить все старые виды нагревательных систем, если такие 

были. 

• Очистить поверхность укладки от мусора, грязи и влаги. 

• Не должно быть острых предметов или краев, которые могут 

повредить кабель. 

• При необходимости закрыть зазоры около труб, стен и 

водостоков. 

УКЛАДКА КАБЕЛЯ 

Монтаж кабеля на крыше и в ендовах 

     Крепление кабеля производится с 

помощью монтажной ленты. Она 

устанавливается небольшими 

отрезками в месте перегиба петли. 

Крепить монтажную ленту, как 

правило, нужно вытяжными 

заклепками или саморезами с герметизацией мест сверления. На 

краях кровли кабель прокладывается «змейкой», а в ендовах 

удобнее монтировать его в длину, корректируя мощность 

количеством нитей кабеля. 
 

Монтаж кабеля в желобах и водостоках 

     Крепление кабеля в желобах и 

водостоках осуществляется с помощью 

отрезков монтажной ленты либо 

специальных пластиковых зажимов. При 

креплении монтажной ленты следует 

позаботиться о герметизации мест 

сверления. Шаг между элементами 

крепления составляет 0,3…0,5 м. 

     Выбирая способ крепления, обратите внимание на 

совместимость материалов желоба и элементов крепления. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ                           СНЕГОТАЯНИЕ 

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

 

• На грунт в качестве основания уложить слой гравия. 

• Рекомендуется положить слой теплоизоляции. Это позволит 

уменьшить мощность системы, т.к. тепло не будет уходить в 

землю. Однако возможна установка и без теплоизоляции, 

тогда следует выбрать более высокую общую мощность 

кабеля. 

• Установить нагревательный кабель можно с помощью 

монтажной ленты либо армирующей сетки. 

 

УКЛАДКА КАБЕЛЯ 

С помощью монтажной ленты 

• Утрамбовать слой песка 

• Поперек направления 

нагревательного кабеля 

закрепить монтажную ленту с 

шагом 50 см на той площади, где 

планируется разместить 

нагревательный кабель. 

• Уложить кабель, крепя его на монтажной ленте по эскизу, 

начав с места установки соединительной муфты. Крепежный 

промежуток на монтажной ленте - 2,5 см. 
 

С помощью армирующей сетки 

• На всю поверхность пола 

выложить армирующую сетку. 

Если используется теплоизоляция 

приподнять сетку на 1 см. 

• Уложить кабель по эскизу, 

закрепляя его пластиковыми 

хомутами к сетке. Укладку начать 

с места расположения соединительной муфты. Соблюдать шаг 

укладки. 
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УКЛАДКА ПОД ПОКРЫТИЕ 
 

Тротуарная плитка 

При установке системы снеготаяния под тротуарную плитку 

уложенный нагревательный кабель покрывается песчаной 

подушкой толщиной 3…4 см. Сверху осторожно выкладывается 

плитка (фигурные элементы мощения), чтобы не повредить 

нагревательный кабель. 

  

Асфальт 

Перед укладкой асфальта кабель покрывается слоем бетонной 

стяжки (минимум 2 см) для предотвращения повреждения 

кабеля горячим асфальтом. Перед укладкой асфальт остужают 

до 130
о
С…140

о
С. 

  

Бетон 

Бетон должен полностью покрывать нагревательный кабель и 

соединительную муфту, не содержать острых камней, 

способных повредить кабель. При укладке кабеля необходимо 

избежать его пересечения с термокомпенсационными швами. 
 

Общие указания 

 Ступени наружных лестниц должны иметь уклон не менее 1% 

в сторону вышележащей ступени, а также вдоль ступени. Поскольку 

дорожки играют роль водоотводов, им необходимо предать 

поперечный уклон не менее 3%. 

 

  ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ 

Саморегулирующие секции WOKS-SR достаточно просто 

включить в сеть питания. 

 

Резистивные секции WOKS нужно подключить к сети с 

помощью терморегулятора.  Система контролируется с помощью  

датчиков температуры, влажностии и осадков, которые также 

подключены к терморегулятору. 


