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 Θερμικά Καλώδια Νορβηγίας 
 
 Ηλεκτρική Ενδοδαπέδια Θέρμανση 
 Προστασία από παγετό και χιόνι 
 Ειδικές/Εργοστασιακές εφαρμογές 
 
 
 
Θερμικά Καλώδια Νορβηγίας NEXANS 
Όλο και περισσότεροι άνθρωποι σε όλον τον κόσμο ανακαλύπτουν την άνεση, την ευκολία και την ποιότητα ζωής 
που προσφέρουν τα Θερμικά Καλώδια Νορβηγίας NEXANS.  
Τα Θερμικά Καλώδια NEXANS είναι προϊόντα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας. Κατασκευάζονται με έμφαση 
στην ευκολία χρήσης τους, την υψηλή αξιοπιστία τους, την ασφάλεια κατά την χρήση τους και την αδιάλειπτη 
λειτουργία τους σε βάθος χρόνου. 
Τα Θερμικά Καλώδια είναι σχεδιασμένα και δοκιμασμένα σύμφωνα με διεθνής προδιαγραφές, καλύπτοντας τα όρια 
της Ευρωπαϊκής ντιρεκτίβας σχετικά με τις προδιαγραφές χαμηλής τάσης. 
 
Τα Θερμικά Καλώδια NEXANS συνοδεύονται με 20 χρόνια εγγύηση.     
 
Ενδοδαπέδια Θέρμανση NEXANS 
Μπορούμε να απολαύσουμε την ευχάριστη αίσθηση της Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης με Θερμικά Καλώδια NEXANS 
σε όλους τους τύπους δαπέδου, προσφέροντας άνεση και οικονομία σε μονοκατοικίες, διαμερίσματα, 
επαγγελματικούς χώρους αλλά και σε μια ποικιλία ιδιαίτερων και εξειδικευμένων χώρων. 
Η Ηλεκτρική Ενδοδαπέδια Θέρμανση είναι αόρατη και διανέμεται ομοιόμορφα στον θερμαινόμενο χώρο, 
προσφέροντας μας θαλπωρή και άνεση που βελτιώνει στο μέγιστο την ποιότητα ζωής μας τον χειμώνα. 
Μέσω των ηλεκτρονικών προγραμματιζόμενων θερμοστατών, το δάπεδο κρατά συνεχώς σταθερή την επιθυμητή 
θερμοκρασία και η κατανάλωση ενέργειας βρίσκεται πάντα στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. 
Ο κάθε χώρος είναι ανεξάρτητος και είναι δυνατή η επιλογή διαφορετικής θερμοκρασίας μεταξύ των χώρων, 
διαφορετικού προγραμματισμού από χώρο σε χώρο και η μη λειτουργία κάποιων από αυτούς τους χώρους, αν 
επιθυμούμε κάτι τέτοιο. 
 
Χρησιμοποιώντας Ενδοδαπέδια Θέρμανση με Θερμικά Καλώδια NEXANS απαλλασσόμαστε από κάθε ανησυχία και 
έννοια για την θέρμανση μας, αφού δεν απαιτούν καμία απολύτως συντήρηση και δεν παθαίνουν βλάβη.  
 
Προστασία από παγετό και χιόνι 
Τα Θερμικά Καλώδια NEXANS, χρησιμοποιούνται επίσης σε εγκαταστάσεις προστασίας κατά του πάγου και του 
χιονιού, σε ράμπες γκαράζ, πεζοδρόμους, στέγες και σε πολλές ειδικές κατασκευές. 
 
Στο παρόν έντυπο θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα θερμικά καλώδια και την χρήση τους. 
 
Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες μας στην διεύθυνση: http://www.heatingcables.gr 
 
 

 
 

www.heatingcables.gr 
Η ενημέρωση για τα Θερμικά Καλώδια 
και την Ηλεκτρική Ενδοδαπέδια Θέρμανση, 
στο διαδίκτυο. 
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Τα Θερμικά Καλώδια NEXANS 
 
 
Τα Θερμικά Καλώδια NEXANS εφευρέθηκαν και 
κατασκευάζονται στην Νορβηγία από το 1926. 
 
 
Παγκόσμια υπεροχή 
Ο όμιλος NEXANS είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή 
καλωδίων, έχοντας ηγετική παρουσία σε 30 χώρες, 
απασχολώντας 21.000 υπαλλήλους, έχοντας πωλήσεις  5,45 
δις ευρώ (2009). 
 
Η ιδανική λύση θέρμανσης 
Τα Θερμικά Καλώδια NEXANS  είναι η ιδανική λύση για 
ενδοδαπέδια θέρμανση, για θέρμανση εξωτερικών χώρων, για 
προστασία από παγετό και χιόνι, για θέρμανση σωληνώσεων 
και για μια ποικιλία οικιακών αλλά και βιομηχανικών χρήσεων. 
 
Τα Θερμικά Καλώδια NEXANS, χρησιμοποιούνται όπου 
απαιτείται ισχυρή και οικονομική θέρμανση, ιδανικός έλεγχος 
θερμοκρασίας και συνεχόμενη αδιάλειπτη λειτουργία. 
 
Υψηλή τεχνολογία 
Η κατασκευή των Θερμικών Καλωδίων NEXANS, τα ανάγει 
στα πλέον ποιοτικά Θερμικά Καλώδια υψηλής τεχνολογίας 
στον κόσμο. 
Αποτελούνται από κορυφαίας ποιότητας θερμική αντίσταση, 
την μοναδική κρυφή ένωση NEXANS μεταξύ του θερμού και 
του ψυχρού αγωγού και από εξωτερικό μανδύα ανθεκτικό 
στις μηχανικές καταπονήσεις. 
 
Αδιάλειπτη, ασφαλής λειτουργία 
Τα Θερμικά Καλώδια NEXANS δεν χρειάζονται συντήρηση και 
η απόδοση τους είναι πάντα σταθερή. 
Είναι ασφαλής και καθαρή λύση για όλες τις χρήσεις 
θέρμανσης. 
Προσφέρουν οικονομική λειτουργία και άμεσο έλεγχο της 
θερμοκρασίας στις οικιακές αλλά και στις επαγγελματικές 
εφαρμογές. 
 
20 χρόνια εγγύηση 
Η υψηλή ποιότητα κατασκευής, η μεγάλη μηχανική αντοχή, η 
ισχυρή θωράκιση, η σταθερή απόδοση και η ευκολία στην 
εγκατάσταση έχουν αναδείξει τα Θερμικά Καλώδια NEXANS 
στον καλύτερο συνεργάτη ακόμα και στις πιο δύσκολες 
εφαρμογές. 
 
 
Το όνομα NEXANS είναι η καλύτερη εγγύηση παγκοσμίως στα 
Θερμικά Καλώδια. 
Για αυτό άλλωστε και τα Θερμικά Καλώδια NEXANS 
συνοδεύονται με 20 Χρόνια Εγγύηση Καλής Λειτουργίας.  
 

 
 

 
 

         Θερμικό καλώδιο NEXANS 
 
 
 
 

 
Θερμικό καλώδιο NEXANS μονού αγωγού 

 
 
 
 
 
 

 
 

Η μοναδική πατενταρισμένη 
κρυφή ένωση NEXANS 

 
 
 
 

 

 
Θερμικό καλώδιο NEXANS διπλού αγωγού 
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Ενδοδαπέδια Θέρμανση NEXANS 
 
Η ηλεκτρική θέρμανση δαπέδου NEXANS, 
είναι ικανή να καλύψει πλήρως της ανάγκες θέρμανσης σε 
όποιον τύπο χώρου ή δαπέδου εγκατασταθεί. 
Προσφέρουν ιδανική θέρμανση και θαλπωρή με οικονομία, 
ενώ συγχρόνως το σύστημα θέρμανσης δεν είναι ορατό στην 
κατοικία και προσφέρει άριστο έλεγχο θερμοκρασίας.   
Επίσης, όπου απαιτείται, μπορεί να συμβάλλει σε πολύπλοκα 
συστήματα θέρμανσης και σε ιδιαίτερες ή σε εργοστασιακές 
εφαρμογές. 
 
Σε όλους τους τύπους δαπέδου 
Η Θέρμανση Δαπέδου NEXANS, τοποθετείται σε όλους τους 
τύπους δαπέδου. 
Βρίσκει τέλεια εφαρμογή σε δάπεδα με πλακάκι, μάρμαρο, 
κολλητό ξύλο, μωσαϊκό, καρφωτό ξύλο, παραδοσιακές και 
ειδικές κατασκευές.  
 
Εξοικονόμηση χώρου 
Το σύστημα θέρμανσης NEXANS, δεν είναι ορατό στον χώρο, 
δεν υπάρχουν σώματα και δεν απαιτούνται ο χώρος του 
λεβητοστασίου ούτε οι σωληνώσεις. 
 
Πλήρης αυτονομία 
Η ηλεκτρική ενδοδαπέδια θέρμανση NEXANS, προσφέρει 
πλήρη αυτονομία μεταξύ των θερμαινόμενων 
χώρων/δωματίων. Μπορούμε να ρυθμίζουμε ή να 
προγραμματίζουμε τον κάθε χώρο χωριστά με σύγχρονους 
ηλεκτρονικούς προγραμματιζόμενους θερμοστάτες, 
ελέγχοντας την θερμοκρασία του δαπέδου και του χώρου. 
 
Ασφαλής και Υγιεινή Θέρμανση  
Η Ηλεκτρική Ενδοδαπέδια Θέρμανση NEXANS, είναι απόλυτα 
ασφαλής για οικιακή χρήση αλλά και για επαγγελματική 
χρήση. Το σύστημα NEXANS χρησιμοποιείται 30 χρόνια στην 
Ελλάδα και παγκοσμίως πάνω από 60 χρόνια. 
Η θέρμανση NEXANS προστατεύει την φυσική υγρασία του 
χώρου, δεν προκαλεί ξηρότητα και δεν προκαλείται κίνηση 
σωματιδίων στον χώρο όπως με τα συμβατικά συστήματα 
θέρμανσης. 
Επίσης, η ανυπαρξία ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και η 
ομοιόμορφη κατανομή της θέρμανσης στο δάπεδο, καθιστά 
την Ενδοδαπέδια Θέρμανση NEXANS στις πιο υγιεινές 
σύγχρονες θερμάνσεις.  
 
Οικονομική Κατανάλωση 
Με τον συνδυασμό της οικονομικής κατανάλωσης του 
συστήματος, του μηδενικού κόστους συντήρησης, της 
ανυπαρξίας βλαβών και του χαμηλού κόστους εγκατάστασης, 
η Ηλεκτρική Ενδοδαπέδια Θέρμανση NEXANS αποδεικνύεται 
οικονομικότερη από τα υπόλοιπα συστήματα θέρμανσης, 
τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα.  
 
Ενέργεια 
Η Ενδοδαπέδια Θέρμανση NEXANS μπορεί να εκμεταλλευθεί 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να προσαρμοστεί σε 
οικολογικά ή ‘έξυπνα’ κτίρια και σε συστήματα BUS. 

 

 
Θέρμανση δαπέδου NEXANS. 

 
 

 
Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης 

Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης NEXANS 
 

 
Η Ενδοδαπέδια Θέρμανση NEXANS συνοδεύεται με  

20 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας 
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Θέρμανση δαπέδου 
σε δάπεδο τσιμεντοκονίας. 
 
Στο δάπεδο τσιμεντοκονίας απαιτούνται 100 ως 140 W/m². 
Στην περίπτωση της τσιμεντοκονίας έχουμε ικανοποιητική 
θερμική χωρητικότητα στο δάπεδο.  
Πριν από τα Θερμικά Καλώδια, τοποθετείται μόνωση.  
Τα Θερμικά Καλώδια  τοποθετούνται σε ίσες αποστάσεις 
σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Οι εγκαταστάσεις δαπέδου τσιμεντοκονίας, μπορεί να είναι 
δάπεδο με πλακάκια, μάρμαρο, ξύλο, παραδοσιακές 
κατασκευές κτλ. 
 
Μπορούν επίσης να είναι εγκαταστάσεις λεπτού δαπέδου, 
ανάλογα με την σχεδίαση της οικίας, ή να προσαρμοστούν 
στο αναγκαίο πάχος στις περιπτώσεις ανακαινίσεων κ.α. 
 
 

 
 
                           Τομή δαπέδου τσιμεντοκονίας 
 
 

 
 

 
 

Ζέστη και θαλπωρή NEXANS 
σε δάπεδο τσιμεντοκονίας 

 
 
 

1.  Πλάκα / αρχικό δάπεδο 
2.  Μόνωση 
3.  Πλέγμα ΔΑΡΙΝ 
4.  Θερμικά Καλώδια NEXANS  
5.  Στήριξη Θερμικών Καλωδίων NEXANS  
6.  Περιμετρική μόνωση 
7.  Τσιμεντοκονία 
8.  Τελικό δάπεδο 

Θέρμανση δαπέδου 
σε ξύλινο καρφωτό δάπεδο. 
 

Στο ξύλινο καρφωτό δάπεδο απαιτούνται 80 ως 100 W/m². 
Σε αυτή την περίπτωση η μόνωση τοποθετείται ανάμεσα 
στους δοκούς του σκελετού του δαπέδου. 
Πάνω από την μόνωση απλώνεται το Θερμικό Καλώδιο 
NEXANS. 
Το δάπεδο κλείνει με το τελικό ξύλο που έχουμε επιλέξει. 
 

 
 

Τομή ξύλινου καρφωτού δαπέδου 

 

 
 

Άνεση θέρμανσης NEXANS 
σε ξύλινο καρφωτό δάπεδο 

 
 

1. Στρώμα παρκέ. 
2. Οικοδομικό δάπεδο. 
3. Κοτετσόσυρμα / πλέγμα.. 
4. Θερμικά καλώδια NEXANS. 
5. Ελάχιστο 10 mm. 
6. Ελάχιστο 30 mm. 
7. Μόνωση. 
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Ηλεκτρονικοί Θερμοστάτες  NEXANS 
 
 
Οι ηλεκτρονικοί θερμοστάτες πολλαπλών αισθητηρίων, 
προσφέρουν ιδανικό έλεγχο του συστήματος ενδοδαπέδιας 
θέρμανσης NEXANS, συντελώντας στην οικονομική 
κατανάλωση του συστήματος. 
 
Πολλαπλός έλεγχος θερμοκρασίας 
Οι θερμοστάτες ελέγχουν συγχρόνως την θερμοκρασία του 
χώρου και την θερμοκρασία του δαπέδου. 
 
Η πιο συνήθης λειτουργία τους είναι να ελέγχουν την 
θερμοκρασία του χώρου βάση του προγραμματισμού που 
έχουμε κάνει σε κάθε χώρο χωριστά και να ελέγχουν 
συγχρόνως τα όρια που έχουμε θέσει στην θερμοκρασία του 
δαπέδου.   
 
 
Προγραμματισμός λειτουργίας 
Οι ηλεκτρονικοί προγραμματιζόμενοι θερμοστάτες NEXANS, 
μας προσφέρουν την δυνατότητα προγραμματισμού της 
λειτουργίας της θέρμανσης, βάση της ζωής της οικογένειας 
στο σπίτι. 
Μπορούμε να προγραμματίσουμε την θέρμανση, ανάλογα με 
την χρήση του κάθε θερμαινόμενου χώρου, 
απολαμβάνοντας την ζέστη και την θαλπωρή του 
συστήματος NEXANS, μειώνοντας την κατανάλωση του στο 
ελάχιστο δυνατόν. 
Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε θερμοκρασία 20°C στο 
υπνοδωμάτιο μας, στις 7:00 το πρωί που θα ξυπνήσουμε, 
ενώ στις 8:30 που θα φύγουμε για την εργασία μας, η 
θερμοκρασία να πέσει στους 15°C και να επανέλθει στους 
20°C στις 18:00 που θα έχουμε επιστρέψει σπίτι. 
 
Συγχρόνως, μπορούμε να έχουμε σταθερά 22°C στο 
δωμάτιο του παιδιού, ενώ σε χώρο που δεν χρησιμοποιούμε 
να έχουμε σταθερά θερμοκρασίας 15°C, ή να κλείσουμε την 
θέρμανση στον συγκεκριμένο χώρο. 
 
Τύποι θερμοστατών 
Οι ηλεκτρονικοί προγραμματιζόμενοι θερμοστάτες, μπορούν 
να προγραμματιστούν και ως προς τον τύπο λειτουργίας 
τους. 
Μπορούμε να αλλάξουμε την χρήση τους ως θερμοστάτες 
χώρου, θερμοστάτες δαπέδου, θερμοστάτες δαπέδου και 
χώρου, να αναιρέσουμε τον προγραμματισμό της 
θερμοκρασίας ή να τον ενεργοποιήσουμε, με απλούς 
χειρισμούς. 
 
Μπορούμε επίσης να προμηθευτούμε θερμοστάτες χώρου ή 
θερμοστάτες δαπέδου, με ή χωρίς προγραμματισμό. 
 
Απλοποιημένη εγκατάσταση 
Η εγκατάσταση των θερμοστατών είναι πολύ απλή και 
γρήγορη, ενώ δεν απαιτούν ιδιαίτερες ηλεκτρολογικές 
προδιαγραφές για την λειτουργία τους ή για την αρχική τους 
εγκατάσταση.  

 
 

 
 

Σύγχρονοι ηλεκτρονικοί προγραμματιζόμενοι 
Θερμοστάτες NEXANS 

 
 
 

 
 

Ηλεκτρονικός προγραμματιζόμενος 
θερμοστάτης, 

αισθητηρίου χώρου 
και αισθητηρίου δαπέδου 

 
 
 
 

    . 
Ηλεκτρονικός προγραμματιζόμενος 
θερμοστάτης διπλού αισθητηρίου 
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Προστασία  NEXANS από παγετό και χιόνι 
 
Εκτός από την Ενδοδαπέδια Θέρμανση, τα Θερμικά Καλώδια 
ΝEXANS, χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις, που σαν σκοπό 
έχουν την προστασία  από το χιόνι και τον πάγο. 
 
Προστασία σε εξωτερικούς χώρους 
Προστασία από τον παγετό και το χιόνι απαιτείται σε ράμπες 
γκαράζ, σε εξωτερικές σκάλες και πλατύσκαλα, σε πεζόδρομους, 
σε ιδιωτικούς δρόμους, σε στέγες ή μπαλκόνια και όπου η 
χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην 
μετακίνηση, ή να προκαλέσει σημαντικές και δαπανηρές 
καταστροφές. 
 
Σημαντική επίσης είναι η χρησιμότητα των Θερμικών Καλωδίων 
NEXANS σε δημόσιους δρόμους, σε λεωφόρους, σε ελικοδρόμια 
και αεροδρόμια, όπου συντελούν στην αποτροπή των 
ατυχημάτων λόγω παγετού. 
 
Προστασία σε εξωτερικούς χώρους 
Επίσης τα θερμικά καλώδια NEXANS, χρησιμοποιούνται για 
προστασία των σωληνώσεων στις περιοχές όπου το παγωμένο 
νερό μπορεί να προκαλέσει δαπανηρές καταστροφές  στα δίκτυα 
σωληνώσεων, κατά τους χειμερινούς μήνες. 
 
Ηλεκτρονικός έλεγχος Θερμικών Καλωδίων ΝEXANS 
Τα θερμικά καλώδια που χρησιμοποιούνται για προστασία κατά 
του πάγου και του χιονιού, ελέγχονται από αισθητήρες 
εξωτερικής θερμοκρασίας και υγρασίας, μέσω εδικού 
θερμοστάτη. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ορθή λειτουργία των Θερμικών 
Καλωδίων  ΝEXANS, μόνο τότε όπου η εξωτερική θερμοκρασία 
και υγρασία μπορούν να προκαλέσουν πάγο. 
Επίσης η χρήση των αισθητήρων, αποτρέπει τον πάγο πριν καν 
αυτός δημιουργηθεί. 
 
 

 
 

Αισθητήρας και θερμοστάτης  
εξωτερικής θερμοκρασίας και υγρασίας για έλεγχο Θερμικών 

Καλωδίων NEXANS, προστασίας κατά του πάγου και του χιονιού 

 
 

    
 

Θερμικά Καλώδια NEXANS, 
σε εξωτερικές σκάλες 

 
 
 

    
 

Προστασία από πάγο και χιόνι, 
σε εισόδους γκαράζ και ιδιωτικούς δρόμους 
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Προστασία από τον πάγο, στην στέγη 
στις υδρορροές και τις αποχετεύσεις 
 
Τα θερμικά καλώδια ΝEXANS,  
είναι ιδανικά για την προστασία από τον πάγο στην στέγη, 
σε υδρορροές και αποχετεύσεις. 
Συντελούν σημαντικά στην αποφυγή καταστροφών των 
εγκαταστάσεων από το χιόνι ή τον πάγο, ενώ διατηρώντας 
τις υδρορροές και τις αποχετεύσεις λειτουργικές, συντελούν 
στην ομαλή διέλευση του νερού ή του χιονιού από την 
οροφή, αποφεύγοντας έτσι την επιβάρυνση της στέγης με 
το βάρος του χιονιού ή του πάγου αποφεύγοντας δαπανηρές 
ζημιές ή την καταστροφή της στέγης.  
 
Υψηλή αντοχή ΝEXANS  
Τα Θερμικά καλώδια NEXANS είναι κατασκευασμένα έτσι 
ώστε να μην επηρεάζονται από τις εξωτερικές συνθήκες, την 
βροχή, τον πάγο, τον καύσωνα και τις ακτίνες του ηλίου. 
 
Ηλεκτρικός θερμοστατικός έλεγχος 
Ο έλεγχος και η ορθή λειτουργία των Θερμικών Καλωδίων 
στην στέγη και στις υδρορροές, γίνεται από τα ειδικά 
αισθητήρια και τον θερμοστάτη ελέγχου εξωτερικής 
θερμοκρασίας και υγρασίας.  

 

 
Θερμικά καλώδια NEXANS με στηρίγματα 

στην στέγη και στην υδρορροή 
 
 

 
Αισθητήριο υδρορροής 

 

Θέρμανση Σωληνώσεων  NEXANS 
 
Μια από τις σημαντικότερες εφαρμογές των θερμικών 
καλωδίων ΝEXANS είναι η θέρμανση σωληνώσεων σε 
ποικίλες εφαρμογές. 
 
Προστασία από την καταστροφή λόγω πάγου 
Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο της καταστροφής των 
σωληνώσεων (κυρίως του δικτύου πόσιμου νερού) τον 
χειμώνα, λόγω του πάγου που δημιουργείται μέσα σε 
αυτές. 
Τα θερμικά καλώδια ΝEXANS αποτρέπουν το πάγωμα του 
νερού και μας προστατεύουν από τα διόλου 
ευκαταφρόνητα έξοδα αποκατάστασης των 
κατεστραμμένων σωληνώσεων. 
Η χρήση τους είναι κατάλληλη και για σωληνώσεις πόσιμου 
νερού. 
 
Θέρμανση σωληνώσεων/ υγρών 
Συχνή είναι η εφαρμογή των θερμικών καλωδίων στη 
θέρμανση σωληνώσεων μεταφοράς υγρών. Εφαρμόζεται σε 
σωλήνες εξωτερικού, εσωτερικού χώρου, πακτωμένους, 
εντοιχισμένους ή σε σωλήνες που οδεύουν μέσα στο 
έδαφος. 
Τα θερμικά καλώδια θερμαίνουν τις σωλήνες μεταφοράς 
υγρών στην επιθυμητή θερμοκρασία, με ακρίβεια και 
χαμηλό κόστος. 
Χαρακτηριστική είναι η εφαρμογή των θερμικών καλωδίων 
σε Ελληνικές σοκαλατοποιίες, ή στην προθέρμανση 
καυσίμων. 

 

 
Θερμικό καλώδιο NEXANS 

σε εξάρτημα χαλκού 
 
 

 
Θερμαινόμενος σωλήνας  

με μόνωση 
 

1 – Ταινία επικάλυψης 
2 – Μόνωση 
3  – Σωλήνας 
4  – Θερμικό καλώδιο 
5 – Στήριξη καλωδίου 
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Προστασία από τον πάγο, 
σε χώρους με χαμηλή θερμοκρασία 
 
Τα θερμικά καλώδια ΝEXANS , τοποθετούνται σε χώρους 
χαμηλής θερμοκρασίας (για παράδειγμα: αποθηκευτικούς 
χώρους-ψυγεία) έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία 
πάγου στο δάπεδο κατά την μεταφορά των προϊόντων, ή η 
δημιουργία συμπυκνωμάτων και υγρασίας στα θεμέλια του 
καταψύκτη/ψυγείου. 
 
Θερμοστατικός Έλεγχος 
Το θερμικό καλώδιο ελέγχεται από θερμοστάτη με 
απομακρυσμένο αισθητήρα, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται 
μέσα στην εγκατάσταση των θερμικών καλωδίων ανάμεσα 
σε δύο θερμικά καλώδια. 

 
 

 
 

Σχέδιο εγκατάστασης θερμικών καλωδίων 
στο δάπεδο αποθήκης –ψυγείου 

 
 
Θέρμανση εδάφους NEXANS 
 
    Η χρήση των θερμικών καλωδίων στο έδαφος είναι 
ιδανική για την προστασία και μακροζωία του τάπητα στα 
γήπεδα, για εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και ποικίλες άλλες 
εφαρμογές. 
 
Ο τρόπος και η μέθοδος εγκατάστασης ποικίλουν, ανάλογα 
με την περίπτωση και πρέπει να αποφασιστούν βάσει 
μελέτης. 
 
Ο έλεγχος των θερμικών καλωδίων για την θέρμανση 
εδάφους, μπορεί να πραγματοποιηθεί με εξωτερικούς 
αισθητήρες ελέγχου της θερμοκρασίας και της υγρασίας, 
καθώς και με αισθητήρες ελέγχου της θερμοκρασίας του 
εδάφους. 
 
 

 
 

 

 
 

Σχέδιο εγκατάστασης θερμικών καλωδίων 
για θέρμανση τάπητα γηπέδου 

Ειδικές εφαρμογές  NEXANS 
 
Τα θερμικά καλώδια NEXANS, χρησιμοποιούνται επίσης σε 
μια ποικιλία εφαρμογών θέρμανσης, σε ειδικές, βιομηχανικές 
ή πρωτόγνωρες εφαρμογές. 
 
Μερικές από αυτές είναι η θέρμανση δημοσίων δρόμων σε 
σημεία όπου είναι επικίνδυνα τον χειμώνα λόγω παγετού, η 
θέρμανση του τάπητα αεροδρομίων ή ελικοδρόμιων τον 
χειμώνα, η θέρμανση σκυροδέματος στη ανέγερση 
οικοδομικών συγκροτημάτων σε κρύες περιοχές, καθώς και 
πολλές εφαρμογές στην γεωργία, την κτηνοτροφία, την 
βιομηχανία και στην τροφοδοσία καυσίμων.  
 
Συχνή είναι επίσης η χρήση των θερμικών καλωδίων 
NEXANS, σε SPA, HAMAM, σάουνες και θεραπευτικά κέντρα. 
 

 
 

 
 

Σχέδιο εγκατάστασης θερμικών καλωδίων 
για θέρμανση τάπητα αεροδρομίου 
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www.heatingcables.gr 
 

Η ενημέρωση στο διαδίκτυο για τα Θερμικά Καλώδια και 
την Ηλεκτρική Ενδοδαπέδια Θέρμανση. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 


