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Váš dodavatel:

PPC – AUTOMATICKÝ 
TOPNÝ KABEL
S TERMOSTATEM
montážní sada pro ochranu potrubí proti zamrzání

Použití PPC
•  ochrana před zamrznutím potrubí do průměru DN 50, do délky 42 m až do -40 °C
•  100% vhodné i do vlhkého prostředí

•  plastová i kovová potrubí
• ventily
• uzávěry vody

•  rodinné domy
• sezónní objekty
• drobné provozovny

Popis PPC
• dvoužilový odporový opletený topný kabel se zabudovaným termostatem 
 a přívodní šňůrou do zásuvky
• sortiment délek od 2 m do 42 m
• snadná montáž dle přiloženého podrobného návodu
• zcela automatický provoz 
• max. tloušťka teplené izolace 20 mm
• nízké pořizovací i provozní náklady

Obsah sady
• topný kabel s termostatem a šňůrou pro připojení do zásuvky
• montážní páska pro uchycení topného prvku k potrubí
• varovný štítek informující o instalaci elektrického zařízení 230 V 

topný kabel s termostatem montážní páska varovný štítek o instalaci

Technické údaje
teplota sepnutí +3 °C

teplota vypnutí +10 °C

napájení 230V, 50Hz

krytí / třída ochrany IP x7 / I

maximální teplota média v potrubí +80 °C

termostat bimetalový, zabudovaný na konci topného kabelu

zapojení do zásuvky, přívodní šňůrou 1,5 m
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SEVER
 +420 733 313 182

JIHOZÁPAD
 +420 737 242 338

VYSOČINA + VÝCHOD
 +420 725 465 085

MORAVA JIH
 +420 727 985 459

MORAVA SEVEROZÁPAD
 +420 727 985 458

SLOVENSKO
 +421 911 724 082

Kontakty na regionální
manažery prodeje:

PPC – AUTOMATICKÝ TOPNÝ KABEL S TERMOSTATEM

Ochrana potrubí proti zamrzání
Pokud je potrubí vystaveno delšímu působení teploty pod bodem mrazu, žádná tepelná izolace 
nezabrání promrznutí potrubí, pouze jeho promrzání zpomalí.
Pro ochranu klasických potrubí menších průměrů (cca do 50 mm) a délek (do 42 m je určen 
automatický topný kabel s termostatem PPC, který je z pohledu pořizovacích a provozních 
nákladů jednoznačně nejjednodušším a nejlevnějším řešením. 
Topný kabel PPC má přímo v sobě integrován miniaturní termostat, který zapne vyhřívání 
při poklesu teploty potrubí v místě termostatu pod +3 °C a vypne ho při vzestupu teploty potrubí 
nad +10 °C. Topný kabel PPC je ukončen šňůrou o délce 1,5 m se zástrčkou.
Správně instalovaný kabel „myslí“ za uživatele, pracuje 100% automaticky a při minimální spotřebě 
energie a bez jakékoliv kontroly chrání potrubí před zamrznutím.

obj. č. označení kabelu délka (m) výkon (W) odpor (Ω)

          *7330  PPC-SR-1 1 16 při 10 °C proměnný

7301 PPC-2 2 24 2.200

7302 PPC-3 3 35 1.500

7303 PPC-5 5 59 900

7304 PPC-7 7 76 700

7305 PPC-10 10 118 448

7306 PPC-15 15 185 286

7307 PPC-21 21 259 204

7308 PPC-30 30 335 158

7309 PPC-42 42 508 104

Výrobní řada

Pokud potřebujete chránit potrubí větších rozměrů a délek, kontaktujte techniky společnosti V-systém 
pro doporučení vhodného řešení.

*pro doplnění sortimentu délek automatických odporových kabelů s termsotatem je zařazen samoregulační kabel s délkou 1 m 
s koncovkou do zásuvky

obalení plastového potrubí hliníkovou páskou

přelepení topného kabelu hliníkovou páskou

podélné natažení a připevnění topného kabelu 
montážní páskou

zaizolování potrubí

Montážní postup

sada pro podlahové 
vytápění s rohoží

sada pro ochranu okapů
proti zamrzání

sada pro podlahové 
vytápění s kabelem

sada pro ochranu
potrubí proti zamrzání 

PŘEHLED MONTÁŽNÍCH SAD



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile (Japan Standard v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF0043007200650061007400650073002000480069006700680020005100750061006c0069007400790020005000440046002000460069006c00650073002c00200065006d00620065006400200066006f006e00740073002000770069007400680020005000440046002e>
    /CZE <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


