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Opritverwarming met SiPCP 
Technische beschrijving 
     

1. Doel

De verwarmingsinstallatie heeft tot doel om 
toegangen ( in- en uitritten, trappen, bordessen, 
fiets- en voetpaden, bruggen, hellingen, enz. ) 
sneeuw- en ijsvrij te houden. 
Door middel van de verwarmingsinstallatie 
wordt de vrij te houden oppervlakte boven het 
vriespunt gebracht en gehouden, waardoor noch 
het aanwezig vocht zich tot ijs kan vormen en 
noch bijkomende neerslag ( ijzel of sneeuw ) kan 
blijven liggen. 

Het te installeren vermogen van deze 
verwarmingsinstallatie dient dus zorgvuldig te 
worden berekend opdat het gewenste resultaat 
wordt bereikt. Uiteraard is dit afhankelijk van de  
omgeving en de afwerking van de oppervlakte. 

Om het energieverbruik te optimaliseren wordt 
de verwarmingsinstallatie gekoppeld aan een 
geautomatiseerd stuursysteem, dat in funktie van 
temperaturen en de weeromstandigheden, 
autonoom de installatie in werking zal stellen, 
enkel indien dit vereist is. 

2. Verwarmingsinstallatie

De verwarmingsinstallatie bestaat uit een enkeladerig verwarmingslint, dat in de vloermassa dient te 
worden gegoten. Dit verwarmingslint is van het type SiPcP ( zie bijlage ).  
Met volgende voornaamste eigenschappen : 

- Enkeladerig, constant vermogen 
- Verhoogde mechanische bescherming : binnenmantel, omvlechting, buitenmantel 
- Testspanning : 500V 
- Kringlengtes tot max. 200m 



Elektrische Tracing – Gebouwentechniek                      

DIRAC Industries nv – JB Bosmansstraat 2 – B-1600 Sint-Pieters-Leeuw 
Tel.: +32(0)2/376.51.29 – Fax.: +32(0)2/376.16.95 – Internet: http://www.diracindustries.com

In functie van het vereiste vermogen, zullen de verwarmingslinten op een welbepaalde asafstand van 
elkaar worden gelegd ( 80 à 150mm ) om alzo een optimale warmteverdeling te verkrijgen.  
Om deze kabels te kunnen vol storten zonder dat kabelverschuivingen mogelijk zijn, worden deze op een 
gegalvaniseerd ijzernetwerk gebonden dat mee wordt ingegoten. 

Steeds dient te worden opgelet dat de ondergrond zuiver wordt gemaakt, vrij van draad, nagels of planken, 
alvorens met de uitrollen van de verwarmingskabel aan te vangen. 

In functie van de oppervlakteafwerking dienen volgende dieptes/vermogens te worden gerespecteerd : 
- gekarteld beton : min. 50mm – 150 à 300W/m² 
- asfalt : min 80mm – 150 à 300W/m² ( max. slijtlaag 30mm ) 
- klinker : min. 30mm beton + steendikte – 200 à 300W/m² 

Het gestorte kifbeton heeft bij voorkeur volgende samenstelling : 
- 800 liter gerolde kiezel (kal. 5/15) 
- 400 liter zand ( 0/5) 
- 275 kg cement 
- C/W factor : 0,6 

Het beton mag in geen geval getrild worden om te vermijden dat de kabels worden opgetild. Bij het 
aanbrengen van het beton dient het gebruik van scherpe of puntige materialen te worden vermeden om de 
beschadiging van de verwarmingskabels te vermijden. 

De verwarmingslinten worden voorzien van koude uiteinden dmv een waterdichte verbinding onder een 
krimpmof. Deze niet verwarmde elektrische voedingsgeleiders worden getrokken tot aan de stuurkast, in 
kabelgoten of aparte buizen voorzien van trekdraad, waar de verschillende verwarmingskringen worden 
gevoed. 

3. Sturing

De sturing van deze verwarmingsinstallatie wordt 
uitgevoerd in een aparte stuurkast. 
Deze stuurkast bevat naast de nodige elektrische 
beveilingen ( volgens AREI ) zoals een 
hoofdschakelaar, differentieel automaat en een 
automaat per verwarmingskring, tevens de nodige 
stuuronderdelen zoals een sneeuw- en 
ijscontroller, een massawarmtecontroller en een 
contactor per verwarmingskring. 
De nodige wartels voor in- en uitgaande kabels 
worden tevens boven of onderaan voorzien. 
De verwarmingskabels kunnen voor volgende 
standaard spanningen worden voorzien ( andere 
op aanvraag ) : 

- 230Vac of 400Vac Mono 
- 3 x 400V Ster 
- 3 x 400V Driehoek 
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De bijhorende sneeuw- en ijssensor wordt aan de vloeroppervlakte en in lijn met de afgewerkte vloer op de 
meest besneeuwbare plek in de vloer verwerkt. De sensor moet vrij zijn van beton of andere onzuiverheden 
om een correcte werking te kunnen garanderen. 
De massavoeler ( PT1000) wordt mee in de betonnen vloermassa gegoten. 

De sturing zal steeds zorgen voor een optimaal energieverbruik ( tot 60% besparing in vergelijking met  
een klassieke aan/uit regeling ) 

De verwarmingsinstallatie wordt enkel ingeschakeld indien volgende 3 voorwaarden voldaan zijn : 

- de buitentemperatuur lager is dan +2°C 
én 
- de sneeuw- en ijssensor detecteert effectief vochtaanwezigheid 
én 
- de massatemperatuur is lager dan +6°C 

4. Montage en inbedrijfstelling

Omdat het verwarmingslint tot bij het volstorten het meest gevoelige onderdeel is van de gehele installatie 
zal op volgende momenten een testrapport ( zie bijlage ) worden opgemaakt : 

- na het bevestigen van het verwarmingslint op het netwerk en de afwerking van de stuurkast in onze 
productieafdeling 

- na het afrollen van de verwarmingsmat en het verbinden van de koude uiteinden ter plaatse 
- na de inbedrijfstelling van het gehele systeem ( na volstoren betonlaag ) 

De plaatsing gebeurt enkel bij temperaturen boven de 8°C en in droge omstandigheden. 

Om ervoor te zorgen dat het beton voldoende droog is voor de mogelijke werking van het 
verwarmingssysteem, dient een periode van 8 weken te worden voorzien alvorens het geheel effectief in 
dienst te nemen en het verwarmingslint onder spanning te brengen. 

5. Onderhoud en verhelpen van problemen

Behoudens het schoon houden van de sneeuw- en ijs detector vereist deze verwarmingsinstallatie vrijwel 
geen onderhoud.  
In het stuurkast kan men steeds de goede werking van het systeem controleren door middel van de 
beschikbare testknop op de sneeuw- en ijscontroller. 

Indien het zich toch zou voordoen dat de verwarmingsinstallatie niet goed functioneert, dat kan steeds 
beroep worden gedaan op onze serviceafdeling, die zo spoedig mogelijk de installatie opnieuw in werking 
zal stellen. 
Toch dient te worden gemeld, dat voor 95% van onze interventies, het niet functioneren te wijten is aan het 
doorboren van de verwarmingskabel of het niet vrijhouden van de sneeuw- en ijsdetector. 
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SiPCP
Constant vermogen, 1-aderig 

                

Eigenschappen 

Constant vermogen, 1-aderig 
Houdtemperatuur tot max. +90°C 
Kringlengte tot maximaal 200m 
Weerstandswaarden : 0.18 – 8.0 /m 
Nominale spanning : tot 500V 

Toepassingen 

Sneeuw- en ijsvrij maken van op- en afritten, 
wegen of bruggen. 
      

Omschrijving 

De SiPCP constant vermogen verwarmingskabel is 
uitermate geschikt voor het sneeuw- en ijsvrij maken van 
op- en afritten, wegen of bruggen. 
De kabel bestaat uit een 1-aderige Ni-Cr of Cu-Ni geleider 
die dienst doet als weerstand. Als bescherming een 
vuurvertragende PVC binnenmantel, een mechanisch 
versterkende koperomvlechting en een extra beschermende 
buitenmantel.  
De SiPCP kabel wordt bevestigd op een draadmat en mee 
in de vloerplaat gegoten. 

Opbouw van de SiPCP kabel 

A. Weerstandsgeleider (  0.55 – 1.2 mm ) 
Een Ni-Cr of Cu-Ni ader voor een betrouwbare elektrische 
geleiding/verwarming 

B. Silicone isolatie 
Deze isolatiemantel bezorgt de koperen geleider een 
elektrische isolatie. 

C. PVC binnenmantel ( 1.2 mm ) 
Deze isolatiemantel bezorgt de koperen geleider een 
bijkomende interne bescherming. 

D. Koperen omvlechting 
De omvlechting bezorgt de verwarmingskabel een 
verhoogde mechanische bescherming. De omvlechting 
wordt tevens gebruikt als aardgeleiding. 

E. PVC buitenmantel ( 1.0 mm ) 
De PVC buitenmantel bezorgt de verwarmingskabel een 
bijkomende bescherming tegen water en slijtage. 
Hij is hierdoor uitstekend geschikt voor 
verwarmingstoepassingen in vloerplaten van opritten en 
wegen. 

F. Koudeinde 
Deze elektrische kabel verzorgt de koude elektrische 
aansluiting van de verwarmingskabel ( via een 
verbindingsmof ) tot aan de schakelkast. Deze kabel heeft 
verder dezelfde mechanische eigenschappen als het 
verwarmingslint. 
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SiPCP – Constant vermogen, 1-aderig Technische fiche 

Kabeltype Weerstandswaarde 
bij 20°C ( /m ) 

SiPCP018 0.18 

SiPCP036 0.36 

SiPCP065 0.65 

SiPCP100 1.0 

SiPCP130 1.3 

SiPCP190 1.9 

SiPCP400 4.0 

SiPCP800 8.0 

Geprefabriceerd 
kabeltype 

Totaal 
vermogen (W) 
bij 400V mono 

Weerstandswaarde 
bij 20°C ( /m ) 

Vermogen  
( W/m ) 

Lengte   
( m ) 

SiPCP800-550 550 8.0 15 36.5 
SiPCP800-630 630 8.0 20 31.5 
SiPCP400-770 770 4.0 15 51.5 
SiPCP400-900 900 4.0 20 44.5 
SiPCP190-1120 1120 1.9 15 75 
SiPCP190-1300 1300 1.9 20 65 
SiPCP100-1550 1550 1.0 15 103 
SiPCP100-1790 1790 1.0 20 89.5 
SiPCP065-1920 1920 0.65 15 128 
SiPCP065-2220 2220 0.65 20 111 
SiPCP036-2580 2580 0.36 15 172 
SiPCP036-2980 2980 0.36 20 149 

Afwerking bovenlaag Min. plaatsingsdiepte Vermogen 

Gekarteld beton 50 mm 150 à 300 W/m² 

Asfalt 80 mm 150 à 300 W/m² 

Klinkers 30 mm + dikte klinker 200 à 300 W/m² 

Massa 13.5kg/100m 

Afmetingen 7.3 mm 

Min. Buigradius ( 20°C ) 100mm 


