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Koblingsboks

Merkeskilt

PI-kaldkabel

Isolasjonsgjennomføring

Tilkoblingssett med én varmekabel

Typisk oppbygging av PI-varmekabelkrets.
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1	Generell informasjon
Bruk av håndboken
Installasjons- og vedlikeholdshåndboken gjelder bare Pentair
Thermal Management serie av motstandsbasert varmekabelsystem
på termisk isolerte rør og tanker og tilhørende utstyr. Den refererer
spesielt til serien av polymerisolerte (PI) varmekabelsystemer
som har en viss utgangseffekt og er prosjektparameteravhengige,
spesielt når det gjelder kabellengde og spenning.
Figur 1: Typisk kabelkonstruksjon
Ytterkappe av
PTFE-isolasjon
Beskyttende lag med
forniklede kobbertråder
(maks. 18 Ω/km)
Forsterkende polyimidfolie (etter ønske)
PTFE-isolasjon
Motstandsbasert varmeleder

Figur 2: Typisk oppbygging av varmeelement
Jordledere

Kabelmuffe

Kaldledninger

Varmekabel

Skjøt varmekabel / kaldkabel

Tilkoblingsledere

Hvis du vil ha mer informasjon om andre bruksområder, kan du ta
kontakt med den lokale Pentair Thermal Management-forhandleren.
Viktig
For at Pentair Thermal Management garanti skal gjelde, må
instruksjonene i denne håndboken og på produktemballasjen
følges. Installasjonen skal skje i henhold til nasjonale
bestemmelser for elektriske varmekabelsystemer, i tillegg til
kravene i andre internasjonale standarder, som IEC 62086.
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Personell som er involvert i installasjon, testing og vedlikehold av
elektriske varmekabelsystemer, må ha nødvendig opplæring i alle
aktuelle spesialteknikker, i tillegg til generell kompetanse i elektrisk
installasjonsarbeid. Alt arbeid skal overvåkes av inspektører som
har erfaring med varmekabelinstallasjoner.

Områdeklassifisering – Ordinær

ICW-T
		
Områdeklassifisering - Fare, Sone 1 eller Sone 2
Spesialbetingelser for sikker bruk i fareområder:
Studer relevante sertifiseringer for fareområder
Sertifikat nr.

Koder nr.

XPI (system)
PTB 03 ATEX 1218 X

II 2 G/D EEx e II T6-T2

XPI (samlekabel)
PTB 03 ATEX 1101 U

II 2 G/D EEx e II

FCW-T (system)
BAS01ATEX2143X

I 2 G EEx e II T6-T3

FCW-T (samlekabel)
BAS02ATEX2204U

II 2 G EEx e II T6-T3

Andre nasjonale godkjenninger:
Kontakt Pentair Thermal Management.
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Varmekabelsortiment

Valg av riktig varmekabel og komponenter som best
passer til formålet må overensstemme med den relevante
produktinformasjonen, og de viktigste produktdetaljene er
oppsummert i følgende tabell:
Tabell 1: Liste over varmekabelegenskaper
Varmekabeltype

ICW-T

XPI

Maksimal spenning U0/U (V AC)

300/500

450/750

Temperaturtoleranse, maksimum (°C) 260

260

Kortsiktig
varmeeksponering (°C)

260

300

Temperaturklassifisering

ikke aktuelt

T2-T6

Minimum klaring (mm)

–

20

Temperaturtoleranse,
minimum (°C)

–60

–70

Minimum bøyradius
ved @ –25 °C (mm)

2,5 x Ø

2,5 x Ø (Ø < 6
mm) / 6 x Ø
(Ø ≥ 6 mm) /

Minimum bøyradius
ved @ –60 °C (mm)

6xØ

2,5 x Ø (Ø < 6
mm) / 6 x Ø
(Ø ≥ 6 mm) /

Maksimal utgangseffekt (W/m)

se tabell
nedenfor

se tabell
nedenfor

Kjemisk motstandskraft (*)

høy

høy

(*) - kontroller de individuelle dataskjemaene eller kontakt Pentair
Thermal Management for flere detaljer.
Tabell 2: Kablenes typiske utgangseffektbegrensninger

Opprettholdt temperatur (°C)

Typisk maksimal
kabelbelastning (W/m)
god kontakt

dårlig kontakt

≤ 10

30

25

+ 11...30

25

20

+ 31...50

21

18

+ 51...75

18

15

+ 76...100

15

12

+ 101...125

12

10

+ 126...150

10

8

+ 151...200

8
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Varmekabelens effekt angitt i tabell 2 er indikativ for alle typer
kabler og alle typer av temperaturregulatorer.
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Den aktuelle begrensningen av en spesifikk type varmekabel i en
spesifikk applikasjon fås fra programvaren TraceCalc Pro. Disse
verdier kan være høyere enn de som er angitt i denne tabellen.
	Kontroller at varmekabelens spenningsverdi passer til den
tilgjengelige driftsspenningen.
Endring av viktige prosjekteringsparametre som spenning eller
kabellengde vil resultere i annen utgangseffekt enn beregnet, noe
som kan kreve ny prosjektering av hele systemet. For å hindre
brann eller eksplosjon i fareområder kontrolleres at maksimal
temperaturtålighet for varmekabelens yttermantel ligger under
T-klassen eller selvantennelsestemperaturen for gasser og/eller
støv som kan forekomme i disse områdene. Se prosjektunderlaget
hvis du vil ha mer informasjon (f.eks. TraceCalc Pro-rapporter).
Kontroller prosjektspesifikasjonene for å sikre at riktig varmekabel
blir installert på hvert rør eller tank. Les produktlitteraturen til
Pentair Thermal Management for å velge en passende varmekabel
til det aktuelle termiske, elektriske og mekaniske miljøet.
Lagring av varmekabel
Lagre varmekabelen på et rent, tørt sted
Temperaturområde: –40°C til +60°C
Sikre varmekabelen mot fukt- eller mekaniske skader
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Installasjon av varmekabel

Advarsel
Som med alt elektrisk utstyr og alle kabelinstallasjoner som
opererer med nettspenning, kan skade på varmekabel og
-komponenter, eller uriktig installasjon som muliggjør inntrengning
av fukt eller forurensning, føre til elektrisk overledning,
kortslutning eller potensiell brannfare. Alle løse varmekabelender
som utsettes for det omsluttende miljøet, må forsegles.

3.1 Kontroll før installasjon
Kontroller mottatt materiell:
	Kontroller varmekabel og -komponenter for transportskade.
	Gjennomgå koblingsskjemaet for varmekabelinstallasjonen og
sammenlikne listen over prosjektert materiell med varenumrene
på de mottatte varmekablene og elektriske komponentene, for
å bekrefte at riktig materiell er mottatt. Varmekabeltype og
-fareklasse er trykket på kabelens yttermantel.
	Mål og noter kabelens lednings- og isolasjonsmotstand.
Sammenlikne disse verdiene med beregningene i
prosjektunderlaget (se kapittel 8).
Kontroller rørene som varmekabelen skal monteres på:
	Kontroller identifikasjon, lengde og diameter på rørene i forhold
til prosjektunderlaget.
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	Kontroller at all trykktesting av rørene er utført, og at belegg og
maling på rørene er berøringstørr.
	Gå gjennom systemet, og planlegg legging av varmekabelen
langs røret, herunder føring forbi kjølelegemer som ventiler,
flenser, holdere, avløpsrør osv.
	Kontroller røret for borregrader, ru overflate, skarpe kanter
osv. som kan ødelegge varmekabelen. Jevn ut eller tildekk med
flere lag glassfibertape eller aluminiumsfolie.

3.2 Trekking og legging av varmekabel
Råd for trekking av varmekabel:
	Bruk en trommelholder som mater ut kabelen med lite
motstand.
Figur 3: Retningen som kabelen trekkes av trommelen er viktig

3
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	Unngå krøll og løkker på kabelen.
	Når man trekker varmekabel, skal man unngå:
skarpe kanter
overdreven trekkraft
løkker og klemming
å trå på den, eller kjøre over den med tungt utstyr.
	Hold varmekabelen løst festet inntil røret for å unngå
problemer med festebraketter og annet utstyr.
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	Legg til ekstra kabel til å føre forbi rørkoblinger og
braketter i henhold til prosjektunderlaget.
	Sørg for passende slakk på varmekabelen ved alle
strømtilkoblinger, skjøter, t-stykker og forseglingspunkter. (Les
komponentenes installasjonsinstrukser)
	Trekk ut prosjektert kabellengde og merk (med festetape) på
kabelen mens den ennå sitter på trommelen (XPI: bruk de
påtrykte metermerkene til hjelp).

3.3 	Montering av varmekabel
	Ikke bruk metallbånd, ståltråd, elektrikertape av vinyl eller
tekstiltape, da varmekabelen kan ta skade. Fest kabelen
til underlaget med minimum to lag med den passende
selvklebende glassfibertapen med 300 mm mellomrom,
eventuelt mindre mellomrom der det er nødvendig.
	Kabelen må installeres og festes på en slik måte at den kan
bevege seg under oppvarmingsperiodene, men ikke kunne
bevege seg fritt av sin egen vekt.
	Andre festemåter (som aluminiumstape) kan være spesifisert i
prosjektunderlaget.
	Varmekabelen kan installeres i rette, parallelle strekk i henhold
til prosjektunderlaget
	På horisontale rør festes kabelen på nedre kvadrant som vist
nedenfor, og ikke på undersiden av røret.
Figur 4: Plassering av kabel på rør
Føler

Føler

Rør

Varmekabel

Rør

Varmekabel

Les prosjektunderlaget, spesielt med hensyn til behov for ekstra
kabelslakk, og kontroller plassering av koblingsbokser/kontrollere
før kabelen festes permanent til røret.
	Installasjon på tanker kan kreve ekstra festeanordninger som
utstansede stålbånd, som vist nedenfor:
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Figur 5: Typisk kabelplassering på større overflater som
tankvegger

Utstansede
stålbånd

Temperaturføler

Varmekabel

Koblingsboks
Temperaturkontroll

Kaldkabel

Figur 6: Festebånd: utstansede stålbånd

	Bruk isolasjonsgjennomføring der kabelen er ment å gå
gjennom metallkledd isolasjon. Alle andre steder der kabelen
går gjennom metallfolie – som ytterkledning (f.eks. på ventiler),
må beskyttende gummiprofiler G-02 brukes som mekanisk
beskyttelse av kabelen.

3.4 Kapping av varmekabel
	Før kapping, kontrolleres nødvendig minimumslengde og
ekstra slakk for føringen.
	
Enhver endring av kretsen i forhold til prosjekteringen vil
endre utgangseffekten, og beregningene må gjøres på nytt.
	Kapp varmekabelen til riktig lengde etter at den er montert på
røret.
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3.5 Festetape
GT-66 Glassfibertape til å feste varmekabel til rør.
Ikke for rør av rustfritt stål eller installasjonstemperatur under 5 °C.
GS-54 Glassfibertape til å feste varmekabel til rør.
For rør av rustfritt stål og for installasjon under 5 °C.
	ATE-180 Aluminiumtape:
Ved lange rette lengder kan det være nødvendig med
ekspansjonsløkker som tillater termisk utvidelse av røret uten
å utsette kabelen for ekstra strekk.

3.6 Typiske installasjonsdetaljer
	Typiske installasjonsdetaljer for å feste varmekabel på
rørforbindelser vises nedenfor.
Figur 7: Typisk kabelslakk på rørbeslag
PI-varmekabel

Se prosjektunderlaget
for spesifikk nødvendig
kabellengde

Rør

PI-varmekabler må ikke overlappes.
Figur 8: Typisk kabelslakk på ventil

PI-varmekabler må ikke overlappes.
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Figur 9: Typisk kabelføring på rørbøy

PI-varmekabel

Rør
Glassfibertape (hver 0,3 m)

PI-varmekabel føres på
yttersiden av kneet

Figur 10: Typisk føring av kabel på flenser
Flens

Varmekabel

Glassfibertape

Fest glassfibertape for å holde
varmekabelen på plass

PI-varmekabler må ikke overlappes.
Generell merknad:
	Før kabel over rørkoblinger som vist for å forenkle
vedlikeholdet.
Alternativt kan en bruke metallgitter som overtrekk.
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Figur 11-12: Kabel festet på metallgitter

	Les i prosjektunderlaget om krav til føring av varmekabel på
koblinger og festebraketter.
	Følg instruksjonene for kapping og avmantling av varmekabel.
De står i installasjonsveiledningene for de enkelte
komponentene.
	Varmekabelens minste bøyradius må respekteres
(se Tabell 1).
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Figur 13: Kablenes minste bøyradius
Bøying av kabelen

6x Ø

Kabel Ø > 6 mm

2,5 x Ø

Kabel Ø ≤ 6 mm

	Ved installasjon av varmekabel med konstant effekt må en
passe på at den ikke overlapper eller krysser seg selv. Hvis det
skjer, kan det oppstå lokal overoppheting og brannfare.
Figur 14: Minimumsavstand må følges

Minimumsavstand: 20 mm.

3.7 Slakk på varmekabel
Alle deler i et varmekabelsystem som øker overflaten på normalt
isolerte rør/tanker og metalldeler ved å stikke ut av isolasjonen
(som festebraketter), vil øke det totale varmetapet.
Dette økte varmetapet må kompenseres for enten ved å beregne
større sikkerhetsfaktor for konstruksjonen, eller ved å legge til
ekstra kabellengde.
I slike tilfeller må det beregnes tilstrekkelig kabelmengde til
minimum å kunne muliggjøre fjerning av instrumenter, ventiler osv.
(“vedlikeholdsløkke”).
Hvis du vil ha flere detaljer om individuell slakk, kan du se i Pentair
Thermal Management-prosjektspesifikasjon
(TraceCalc Pro-rapporter).
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4	Valg og installasjon av komponenter
Generelle merknader:
Bruk prosjektpesifikasjonene til å velge nødvendige komponenter.
Pentair Thermal Management-komponentsett må benyttes for
å oppfylle regelverket, bli godkjent og for at Pentair Thermal
Management-garantien skal gjelde.
Installasjonsinstruksjonene i settet må følges, herunder de som
omhandler preparering av varmekabeltilkoblingene.
Før montasje brukes oversikten i instruksjonene til å sikre at settet
er det riktige for varmekabelen og omgivelsene.

4.1 	Nødvendige komponenter
	Les de relevante instruksjonene før komponentinstallasjon for
alle komponentene.
	Nødvendig for hver ende av varmekabelen:
Kaldkabeltilkobling- og isolasjonsgjennomføringssett.
	Etter behov: Skjøtesett og tilbehør (festetape,
festebraketter, festebånd for rør, skilt osv.)

4.2 Tips for komponentinstallasjon
	På horisontale rør plasseres koblingsbokser under røret
om mulig.
	Plasser koblingsbokser for enkel adkomst, men ikke der de blir
utsatt for mekanisk slitasje/misbruk.
	Forsøk å plassere koblingsbokser slik at tilførsel og
varmekabelgjennomføringer peker ned for å unngå
inntrengning av vann i isolasjonen.
	Kontroller at koblingsboksnipler og tetningsplugger er riktige
for bruken, og at de er festet skikkelig.
	Mellom koblingsboksen og stedet der varmekablene går
gjennom metalltrukket isolasjon, må de føres på en slik måte
at risikoen for mekanisk slitasje er minimal.
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Ikke strekk varmekabel der den går inn/ut av koblingsbokser
og gjennom isolasjon.
	Kontroller at varmekabelen monteres over rørfester som
brukes som feste for koblingsbokser på en slik måte at
mekanisk skade unngås.
Figur 15: Kabelføring over klammer og bånd
Rør

Brakett

Glassfibertape

	Skjøter kan plasseres fritt der kabelen ikke blir bøyd eller
utsettes for mekanisk påkjenning.

5	Temperaturkontroll og - begrensning
5.1 	Generelle regler
	PI-serien av varmekabler fra Pentair Thermal Management
gir konstant utgangseffekt, og vil vanligvis kreve
temperaturkontroll med mindre annet utrykkelig er spesifisert.
	For installasjon i fareområder må det brukes en stabil
krets eller termostatkontroll med temperaturbegrensning
i henhold til kravene 5.8.10 i EN 50019: 2000 for å begrense
overflatetemperaturen på varmekabelen.
	I tilfeller der det ikke brukes stabil krets, sikrer en
kontrolltermostat at under normale forhold vil varmesystemet
slås av så snart arbeidstemperaturen er oppnådd.
Om reguleringstermostaten ikke fungerer, stenger en
uavhengig ekstra temperaturbegrenser av varmekabelen, slik at
varmekabelens overflatetemperatur ikke overstiger den maksimalt
tillatte temperaturen for Ex-området.
	En sperrefunksjon sørger for at varmekabelen forblir
avslått til feilen er rettet, og normale driftsforhold er
gjenopprettet.
		Sperrefunksjonen må tilbakestilles manuelt. Det behøves
et verktøy for tilbakestilling (slik som en nøkkel til å åpne
et panel, eller et passord for programvare).
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	Aktiveringstemperaturen må sikres mot utilsiktet endring.
	Temperaturbegrenseren må permanent slå av systemet i
tilfelle feil på føleren.
	Temperaturbegrensningsfunksjonen testes i henhold til
relevante standarder.
	Følg installasjonsinstruksene som følger med termostaten og/
eller temperaturbegrenseren.
	Bruk et koblingsdiagram for ønsket utforming av
varmekabelsystem og kontrollmetode.
	Temperaturbegrenseren må stilles slik at
maksimumstemperaturen på kabeloverflaten verken overstiger
T-klassen eller maksimal arbeidstemperatur for
varmeelementet ved en gitt effekt under verst tenkelige
forhold.
Advarsel
Som med alle temperaturmålinger kan feilvisning av faktisk
temperatur på grunn av økt varmetap forårsaket av selve
føleren, føre til unøyaktig temperaturmåling eller unøyaktig
aktivering av temperaturbegrenser. Justeringspunktet må
kanskje endres tilsvarende.
	Kontakt Pentair Thermal Management eller forhandleren
av temperaturbegrenseren for å få detaljert informasjon om
temperaturkompensasjon av temperaturbegrensere.

5.2 Plassering av føler: Temperaturkontrollenhet
Valg av riktig plassering av kontrollføleren avhenger av, men er ikke
begrenset til følgende aspekter:
	Plassering med hensyn til strømningsretning for væsken:
nedstrøm. Plassering med hensyn til påvirkning fra
kjølelegemer som braketter o.l.: nær kjølelegemet.
	Plassering med hensyn til på skorsteinsvirkning langs store
vertikale rør: nederst.
	Plassering med hensyn til på tilgjengelighet for vedlikehold:
ved bakkenivå.
	Plassering med hensyn til påvirkning fra andre varmekilder,
sola osv.: på den kaldeste siden.
	Flere detaljer finnes i produktdokumentasjonen.
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5.3 Plassering av føler: temperaturbegrenser
Føleren skal typisk plasseres på en kabel som er skilt fra
røret med isolasjonsmateriale for å skape en “kunstig heteflekk”.
	Valg av riktig plassering av temperaturbegrenser avhenger av,
men er ikke begrenset til følgende aspekter:
	Plassering med hensyn til strømningsretning for væsken:
oppstrøm.
	Plassering med hensyn til påvirkning fra kjølelegemer som
braketter o.l.: unna kjølelegemet.
	Plassering med hensyn til tilgjengelighet for vedlikehold: ved
bakkenivå.
	Plassering med tanke på skorsteinsvirkning langs store
vertikale rør: øverst. Plassering med hensyn til påvirkning fra
andre varmekilder, sola osv.: på den varmeste siden av røret.
	Det er installatørens ansvar å sørge for at det tas hensyn til
disse forholdene på best mulig måte..
Flere detaljer finnes i produktdokumentasjonen.
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Termisk isolasjon og merking

6.1 Kontroll før isolering
	Inspiser og kontroller at varmekabelen og komponentene er
korrekt installert og uskadd. (Se Kapittel 10 hvis skadd.)
	Det blir sterkt anbefalt å teste isolasjonsmotstanden (fo-klart i
Kapittel 8) før røret isoleres.

6.2 Isolasjonsrelaterte krav
	Opprettholdelse av korrekt temperatur krever riktig montert og
tørr isolasjon.
	Kontroller at røropplegget, inkludert monteringsdetaljer,
veggjennomføringer og andre områder er fullstendig isolert.
	Isoler termisk og mot værforhold i følge prosjektunderlaget.
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	Polymervarmekabler må beskyttes mot mekaniske skader.
Metallovertrukket isolasjonskledning ansees som tilstrekkelig
mekanisk beskyttelse.
	Sørg for at varmekabelen ikke skades av bor, skruer og skarpe
kanter på isolasjonen osv. under montering av
isolasjonen.
	
Ved alle stabile kretser må den monterte
isolasjonens karakteristikker (materiale og tykkelse)
følgeprosjekteringskravene, og kontrolleres og samstemmes
med dokumentasjonen for å sikre at kravene til godkjenning
blir fulgt.
	
Sørg for at det ikke under noen omstendigheter kommer
isolasjonsmateriale mellom kabelen og overflaten som skal
varmes, noe som vil hindre varmestrøm til underlaget og kan
føre til overoppheting av kabelen.
	En bra montering forutsetter at det installerte varmesystemet
dekkes av egnet metallfolie før montering av varmeisolasjonen.
Dette er spesielt viktig på steder der direkte kontakt mellom
varmekabelen og flaten som skal varmes opp ikke er mulig,
som på ventiler eller flenser der egnet kjølelegeme av
metallfolie som tåler temperaturen kan benyttes.
	Detaljer om dette kan være beskrevet i de lokale
bestemmelsene om isolasjon. Kontroller at alle
isolasjonsgjennomføringer er montert korrekt, eller at andre
beskyttende enheter (som gummiprofiler G-02) er brukt ved
behov.
	Sørg for at alle steder der termostatrør, følere eller rørholdere
føres gjennom isolasjonen.

6.3 	Merking
	Monter “Elektrisk varmekabel”-skilt på isolasjonen på sidene
langs røret med passende intervaller (3-5 m intervaller
anbefales).
	Merk plasseringen av varmekabelkomponenter som
koblingspunkter, skjøter osv. utenpå isolasjonen.
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7

Strømtilførsel og elektrisk sikring
	Sett ikke spenning på kabelen når den er viklet opp eller ligger
på trommelen.

7.1 	Elektrisk belastning
Velg overlastsikringssystem i henhold til prosjekteringsunderlaget
og/eller lokale sikringsstandarder.

7.2 Beskyttelse mot strømlekkasje (jordfeil)
Pentair Thermal Management krever bruk av 30 mA jordfeilbryter
for å sikre maksimal sikkerhet og beskyttelse. Hvis prosjekteringen
medfører høyere strømlekkasje, kan maksimalt 300 mA
jordfeilbryter benyttes. Alle sikkerhetsaspekter må dokumenteres.
Se også til lokale standarder.

7.3 Kretsmerking
Kontroller at systeminstallasjoner i alle Ex-områder er
merket med merkeskilt for Ex-områder som
CW-LAB-EX-KIT, som må utfylles med prosjektdata av
den ansvarlige installatøren. Resultatene av
prosjekteringsdokumentasjonen (TraceCalc Pro) kan benyttes.
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8

Systemtest
ADVARSEL: Brannfare i Ex-områder.
Testing med Megger kan danne gnister. Sørg for at området er
fritt for antennelige gasser før slik testing utføres (tillatelse til
å utføre farlig arbeid).

8.1 	Måling av isolasjonsmotstand og ledermotstand
Pentair Thermal Management anbefaler måling av
isolasjonsmotstand
	før varmekabel installeres
	før varmeisolasjon monteres
	før første oppstart etter at varmeisoleringen er ferdig som del
av periodisk vedlikehold. (se Kapittel 9.2).
	Varmekretsens elektriske motstand må måles og
sammenlignes med prosjektunderlaget før anlegget startes
første gang.

8.2 	Metode for måling av isolasjonsmotstand
Etter at varmekabelen er ferdig installert, må isolasjonsmotstanden
mellom innerlederen og skjermen måles (se Kapittel 6.1).
Alle polymerisolerte kabler:
bruk målespenning på 1,2 x (2U + 1000) V DC,
(U = nominell spenning mellom leder og skjerm).
Minimumsverdien skal være 10 MΩ uansett lengden på
varmekabelen. Installatøren skal notere verdiene for hver krets på
installasjonsdataskjemaet.
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9	Drift, vedlikehold og
reparasjon av rør
ADVARSEL: Varmekabler kan oppnå høye temperaturer under
drift og kan forårsake forbrenning ved berøring. Unngå kontakt
så lenge kabelen er tilkoblet strøm. Isoler røret før det settes
spenning på kabelen. Bruk kun personell med tilstrekkelig
opplæring.

9.1 Drift av varmekabel
	Kabelen må bare utsettes for temperaturer innenfor området
som er spesifisert i produktlitteraturen. Overskridelse av
begrensningene vil forkorte levetiden, og kan ødelegge
varmekabelen permanent.
	Rørisolasjonen må være fullstendig og tørr for at ønsket
temperatur skal kunne holdes.

9.2 Inspeksjon og vedlikehold
	Visuell inspeksjon: varmekabel som er utsatt for omgivende og
rørisolasjon, skal periodevis undersøkes for å kontrollere at det
ikke har oppstått noen mekanisk skade.
	Testing av isolasjonen: Systemet skal testes regelmessig.
Kontroller på forhånd om plassering i det som er klassifisert
som Ex-områder muliggjør isolasjonstesting. Det kan være
nødvendig å innhente tillatelse til å utføre farlig arbeid.
	Når isolasjonsmotstanden måles fra hovedtavla, skal
dielektrisk test gjøres mellom L og PE. Alternativt skal
målingen utføres mellom skjerm og rør (med frakoblede
varmekabel-ender).
	Funksjonstest av elektrisk sikring: Sikringer og jordfeilbryter
skal testes minst en gang i året i henhold til produsentens
instruksjoner.
	Funksjonalitetstest av temperaturkontrollsystemer:
Avhengig av hvor nødvendig temperaturkontrollen er i
forhold til prosesskravene, og hvor kritisk grenseverdiene
for temperaturen er for å oppfylle kravene i Ex-områder, skal
prøver foretas med jevne mellomrom.
	Installasjonsdataskjemaet på etterfølgende sider skal fylles ut
ved vedlikehold av hver krets i systemet.
Frostsikringssystemer skal måles før vintermånedene hvert år (se
kapittel 8). Temperaturkontrollsystemer skal testes minst to ganger
i året.
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9.3 	Reparasjon og vedlikehold av rørsystemer
	Isoler varmekabelkretsen og sikre varmekabelen mot
mekanisk og termisk skade under reparasjonsarbeid på rørene.
	Kontroller varmekabelinstallasjonen etter rørvedlikehold, og
sørg for at den termiske isolasjonen gjenopprettes i henhold til
anbefalingene i kapittel 6. Kontroller at alle relevante elektriske
sikringssystemer fungerer korrekt.

10 Feilsøking
 DVARSEL: Skadde kabler eller komponenter kan forårsake
A
vedvarende elektrisk gnist eller brann. Ikke sett spenning på
skadde varmekabler. Skadde varmekabler eller termineringer
må repareres eller erstattes. Kabel som er skadd skal
repareres av kvalifisert personell.
	Man må vurdere grundig om skadens omfang muliggjør
reparasjon på stedet, eller om hele varmekabelen må skiftes
ut.
Se også feilsøkingspunktene på følgende sider. Hvis problemet
består etter retningslinjene er fulgt, kontaktes Pentair Thermal
Management.
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Feilsøkingshåndbok
A A Symptom: Sikring løser ut.
Sannsynlige grunner
1 Jordfeil ved:
a skadd varmekabel
b feil i skjøter
c skjøt varmekabel/kaldkabel
2 Overdimensjonert krets
3 Defekt sikring
4 Oppstart under minimum prosjektert temperatur
(kun kobberleder)

B Symptom: Jordfeilbryter slår ut.
Sannsynlige grunner
1 Jordfeil ved:
a skadd varmekabel
b feil i skjøter
c skjøt varmekabel/kaldkabel
2 Usedvanlig høy fuktighet i:
a koblingsbokser
b skjøter
3 Høye lekkasjestrømmer grunnet en kombinasjon av for lang
tilførselskabel og varmekabel.
4 Defekt jordfeilbryter
5 Forstyrrelser på strømnettet
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Korrigerende tiltak
1 Utred og reparer

2 Dimensjoner eller prosjekter på nytt
3 Erstatt
4

a ny prosjektering for lavere oppstartstemperaturer.
b forvarm rør med alternativ varmekilde til en temperatur
som ligger innenfor elektrisk prosjektering
c bruk mykstart-teknikk av kontrollsystemet for gradvis
å varme opp systemet.

Korrigerende tiltak
1 Utred og reparer

2 Tørk ut og forsegle eller monter på nytt umiddelbart, og
utfør isolasjonsmåling.

3 Prosjekter på nytt

4 Erstatt
5 Prosjekter distribusjonen på nytt
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C Symptom: Ingen varmeeffekt.
Sannsynlige grunner
1 Temperaturbegrenseren har slått ut

2 Tap av spenningsforsyning grunnet:
a overlastsikring eller jordfeilbryter aktivert
b løse terminaler i koblingsboks, dårlig skjøt
c brudd i tilførselsspenning (brudd på grunn av skade)

3 Temperaturkontroller defekt
D Symptom: Lav rørtemperatur
Sannsynlige grunner
1 Våt varmeisolasjon

2 Uriktig innstilling eller drift av temperaturkontrollere
som termostater.
3 Prosjekteringsfeil

Merk:
Lokaliser feil ved å følge disse trinnene:
1 	Undersøk visuelt om strømkoblinger, skjøter
og endeforseglinger er installert korrekt.
2
Se etter tegn på skade ved:
a) Ventiler, pumper, flenser og braketter.
b) Områder der reparasjoner og vedlikeholdsarbeid nylig
er utført.
3
Se etter knust eller ødelagt isolasjon og kledning langs røret.
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Korrigerende tiltak
1 Utred årsaker, gjenopprett normale forhold og aktiver
på nytt
2 Gjenopprett spenningstilførselen
a etter A og B
b trekk til terminalpunktene, bytt ut skjøtekoblingen
Merk: Hvis det har oppstått stor overoppheting på grunn av
høy motstand, erstattes terminaler eller klemforbindelser
c lokaliser skaden og reparer
3 Utred grunner, erstatt utstyr

Korrigerende tiltak
1 Fjern og erstatt med tørr isolasjon med riktig spesifikasjon,
og sørg for fullstendig beskyttelse mot fuktinntrengning
2 Reparer eller tilbakestill til korrekt driftsnivå

3 Undersøk prosjektbetingelsene med kompetent myndighet,
og tilpass dem til Pentair Thermal Management
anbefalinger

4	Hvis ikke feilen er funnet etter at punkt 1, 2 og 3 over er
utført, enten:
a) konsulter Pentair Thermal Management for videre
assistanse.
b) Hvis lokal praksis og forhold tillater det (ikke-farlige
områder), isoleres en seksjon av varmekabelen
fra en annen ved å dele den i to og deretter måle
(isolasjonsmotstand) i begge halvdeler inntil det
skadde området er funnet.
Fjern isolasjonen og avdekk feilen.
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Kabellengde (m):

Kabeltype:

Panel/Sikring nr.:

Tegning nr:

P- og ID-nr.:

Varmekrets nr.:

sløyfe 2 x:

m

°C

stjerne 3 x:

			

Gjennomsnittlig rørtemperatur ved måling
av sløyfemotstand:		

Prosjekt- / plassnavn:

Projektin/asennuspaikan nimi:

Installasjonsfirma:

				
SKJEMA FOR INSTALLASJONSDATA

m

Installatør:

Dato::

29

2d Kabel dekket med aluminiumsfolie ved flenser, ventiler, metallgitter					

prosjekterte verdier		

3b Termisk isolasjonsmateriale og tykkelse tilfredsstiller

(*1)					

3a Kabler er forseglet og beskyttet ved føring gjennom isolasjonskledning					

Etter avsluttet termisk isoleringsarbeid		

ja:

(*1)					

2c Sløyfemotstand (Ω)		

3

Ω

> 10 MΩ					

2b Isolasjonsmotstand før termisk isolering (MΩ)		

ja:

ja:

MΩ

≥ 1.2 x (2x nom. spenning + 1000 V)			

2a Målespenning for isolasjonsmotstand (V DC) 		

V DC

ja:

1d Føler til temperaturbegrenser korrekt installert og innstilt i henhold til prosjektspesifikasjonene			

Før start på termisk isolasjonsarbeid

ja:

1c Temperaturføler korrekt montert på rør og kontrolltemperatur innstilt					

2

mm

(*1)					

1b Minimum bøyradius (mm) 		

mm

Faktisk verdi			

(*1)					

Visuell inspeksjon		

Obligatorisk verdi 			

1a Minimum tillatt avstand (mm) 		

1

				

Signatur
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> 10 MΩ					

3e Isolasjonsmotstandsmåling etter isolering (MΩ)		

		

4f Kretsspenning ved matepunkt (V) F-F, F-N for 3-fase 		

Generell merknad: Lokale/nasjonale regler og standarder skal følges hvis mulig.

(*1) Verdien hentes fra prosjektdokumentasjonen.

Merknad:

> 10 MΩ					

4e Isolasjonsmotstand målt ved overtakelse		
V AC

≥ 1.2 x (2x nom. spenning + 1000 V)			

4d Målespenning for isolasjonsmotstand (V DC)		

4c Temperaturbegrenser satt til verdi (°C) og sikret
mot endring

°C		

V AC

MΩ

V DC

°C

		

4b Kontrolltemperatur satt til verdi (°C)		

(*1)

ja:

MΩ 			

V DC

ja:

4a Mateboks for kretsen korrekt merket							

Før det settes spenning på kabelen

≥ 1.2 x (2x nom. spenning + 1000 V)			

3d Målespenning for isolasjonsmotstand (V DC)		

4

hver 5 m/ ved komponenter				

3c Advarselsskilt montert på kledning		
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