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Филкаб АД е основано в Пловдив през 1999 г. и е 100% частно дружество. 

Компанията е водещ изпълнител и доставчик в България и региона на 

стоки и услуги в областта на електроинженерството и енергетиката. В ши-

роката гама от предлагани продукти на реномирани европейски фирми, 

особено място заемат нагревателните кабели и свързаните с тях регула-

тори и арматура.

Heat Trace Ltd e един от световните лидери в предлагането на комплексни 

решения за електрическо подгряване в промишлеността и бита.

Основана през 1974 г. фирмата се превръща към настоящия момент в 

глобална компания предлагаща не само решения, но и определяща стан-

дартите в тази област.

Продуктите са сертифицирани съгласно ATEX, IEC, VDE, CSA, FM, Lloyds, 

Det Norske Veritas и други международни стандарти.

Heat Trace Ltd. отделя изключително внимание на новите разработки в 

областта на: полимерните технологии, металургията, композитните мате-

риали, електрониката, програмируемите контролери.

С използването на съвременния фирмен софтуер – EVOLUTION, се пред-

лагат нови възможности за постигане на ефективни и икономични реше-

ния при избора на нагревателни кабели.

Филкаб АД е изключителен представител на Heat Trace Ltd. за България.

Filkab JSCo., founded in Plovdiv in 1999 by 100% private capital, is one of the 

leading contractors & suppliers in Bulgaria and the region providing products 

and services in the sphere of electrical engineering and power industry. The 

heating cables, controls and accessories have special place in the wide product 

range delivered from famous European suppliers.

Heat Trace Limited is one of the world leaders providing complete heat tracing 

solutions for industry and residential applications. 

Founded in 1974 the firm has developed nowadays into a global company 

offering not only solutions but deeply involved in the development of standards 

within this type of industry.

All products carry International Approvals, such as ATEX; IEC; VDE; CSA; FM; 

Lloyds; Det Norske Veritas and other accredited International Test Houses. 

Heat Trace Ltd. emphasis on an innovation culture that is currently being 

carried out in several important fields, such as: polymer technology, metallurgy, 

composites, electronics, programmable power control.

Using the advanced Heat Tracing software design suite – EVOLUTION 

provides new opportunities to generate effective and economical solutions 

performing calculations and product selections.

FILKAB JSCo. is an exclusive distributor of Heat Trace Ltd. for Bulgaria.
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1 Саморегулиращи Се нагревателни кабели
Self-regulating heating cables

Днес Heat Trace Ltd. произвежда най-голямата гама от саморегулиращи 

се нагревателни кабели от 12V до 1000V, с мощност вече до 150 W/m и 

максимално допустима температура до 300оС. Тези кабели имат разноо-

бразни приложения включващи: защита против замръзване на водопро-

води и съдове; поддържане на технологична температура; снеготопене 

на пътища, рампи, тротоари и др.; снеготопене на покриви, улуци, водос-

тоци и подово отопление.  

Heat Trace Ltd. непрекъснато подобрява експлоатационните характе-

ристики на предлаганите саморегулиращи се нагревателни кабели с 

развитието на технологиите за производство. В резултат максимално 

допустимата температура, на която са изложени кабелите в изключено 

състояние, не се лимитира в рамките на 1000 часа, а е за целия живот 

на кабела.

Today, Heat Trace Ltd manufactures the world’s largest range of self-regulating 

semi-conductive heating cables from 12V to 1000V, already with outputs up to 

150 W/m and withstands temperatures of up to 300°C.  These cables can be 

used for a wide variety of applications including freeze protection of pipework 

and vessels; process temperature maintenance; heating of roads, ramps, 

walkways, etc.; roof and gutter heating and under floor heating. 

Heat Trace Ltd. continuously improves the performance characteristics of the 

supplied self-regulating heating cables with the development of the production 

engineering. In result the maximum withstand temperature to which the cables 

are exposed switch-off is not limited to 1000 h but is valid for the whole cable 

life. 
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In 2011 Heat Trace Ltd. released its most innovative product AFS - a unique 
industrial grade, self-regulating heating cable with aluminum outer jacket, high 
power outputs up to 150W/m and maximum exposure temperature 300оС.

SCREEN TYPES:
 C tinned copper braid
 X mixed copper / galvanised braid 
 N nickel copper braid

OUTER JACKETS TYPES
 T thermoplastic 
 F fluoropolymer for additional protection in corrosive areas
 A aluminum
 S silicon rubber 

The self-regulating heating cables are approved for use in non-hazardous, 
hazardous and corrosive environments to world wide standards - IECEx, ATEX, 
IEEE, Cenelex, NEC, LLOYDS, GOST R.
The installation of self-regulating heating cables is quick and simple and 
requires no special skills or tools. Terminations, splicing and power connection 
components are all provided in convenient kits.

През 2011 година Heat Trace Ltd. пусна на пазара най-иновативния си про-
дукт AFS – изключително надежден саморегулиращ се кабел с алумини-
ева обвивка с мощност до 150 W/m и максимално допустима температура 
300оС.

ВИДОВЕ ЕКРАН:
 С калайдисана медна оплетка
 Х смесена медна / галванизирана оплетка
 N никелирана медна оплетка

ВИДОВЕ ВЪНШНА ОБВИВКА
 Т термопластична
 F флуорополимерна за допълнителна защита в агресивни среди
 A алуминиева
 S силиконова гума

Саморегулиращите се нагревателни кабели са одобрени за работа в без-
опасна, рискова и агресивна среда  в съответствие с разпространените 
световни стандарти - IECEx, ATEX, IEEE, Cenelex, NEC, LLOYDS, GOST R.
Монтажът на саморегулиращи се нагревателни кабели е бърз и прост, и 
не изисква специални умения или инструменти. Крайните тапи и  свързва-
щите елементи се предлагат в удобни комплекти.

ПРЕДИМСТВА:
• Осъществяват саморегулиране на нагревателната мощност при пови-

шаване или намаляване на температурата на тръбата
• Може да се режат на желаната дължина без получаване на отпадък
• Не прегряват и не прегарят при препокриване 
• Пълна гама регулатори и принадлежности
• Одобрени за работа в безопасна, рискова и корозивна среда
• Съществуват опции за променливо и постоянно захранващо напреже-

ние 12 V, 24 V, 110-127 V, 220-277 V; до 1000 V със запитване

ADVANTAGES:  
• Automatically adjusts heat output in response to increasing or decreasing 

pipe temperature
• Can be cut to the desired length with no wastage
• Will not overheat or burnout, even when overlapped
• Full range of controls and accessories 
• Approved for use in non-hazardous, hazardous and corrosive environments
• Available for AC and DC 12 V, 24 V, 110-127 V and 220-277 V; up to 1000V 

with inquiry

Self-regulating heating cables for freeze 
protection of pipework and vessels and 
process temperature maintenance

Саморегулиращи се нагревателни 
кабели за защита против замръзване 
на водопроводи и съдове, и поддър-
жане на технологична температура1.1 1.1
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Тип / Type FSLe - FREEZSTOP LITE

Захранващо напрежение / Supply voltage 110 V, 220 V

Мощност / Power (W/m - 5оС) 12 17 23 31

Приложение / Application Тръби и съдове / Pipes and vessels

Екран и обвивка / Screen and outer jacket CT, CF

Макс. работна температура / Max. operating temperature (оС) 85

Макс. допустима температура на незахранен кабел / Max. withstand temperature, un-energised (оС) 85

Макс. дължина на кръг при 220 V / Max. circuit length at 220 V (m) 180 146 124 102

FSLe - FREEZSTOP LITE

Тип / Type FSR - FREEZSTOP REGULAR

Захранващо напрежение / Supply voltage 110 V, 220 V

Мощност / Power (W/m - 5оС) 10 17 25 31 40

Приложение / Application Тръби и съдове / Pipes and vessels

Екран и обвивка / Screen and outer jacket CT, CF

Макс. работна температура / Max. operating temperature (оС) 85

Макс. допустима температура на незахранен кабел / Max. withstand temperature, un-energised (оС) 85

Макс. дължина на кръг при 220 V / Max. circuit length at 220 V (m) 198 154 124 110 88

FSR - FREEZSTOP REGULAR

FSM - FREEZSTOP MICRO

Тип / Type FSM - FREEZSTOP MICRO

Захранващо напрежение / Supply voltage 110 V, 220 V

Мощност / Power (W/m - 5оС) 11 17

Приложение / Application Тръби и съдове / Pipes and vessels

Екран и обвивка / Screen and outer jacket CT, CF

Макс. работна температура / Max. operating temperature (оС) 65

Макс. допустима температура на незахранен кабел / Max. withstand temperature, un-energised (оС) 85

Макс. дължина на кръг при 220 V / Max. circuit length at 220 V (m) 128 102
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FS+ - FAILSAFE +
Тип / Type FS+ - FAILSAFE +

Захранващо напрежение / Supply voltage 220 V

Мощност / Power (W/m - 5оС) 15 30 45 60

Приложение / Application Тръби и съдове / Pipes and vessels

Екран и обвивка / Screen and outer jacket AS, AF, CS, CF

Макс. работна температура / Max. operating temperature (оС) 225

Макс. допустима температура на незахранен кабел / Max. withstand temperature, un-energised (оС) 225

Макс. дължина на кръг при 220 V / Max. circuit length at 220 V (m) 154 108 88 76

Тип / Type FSS - FAILSAFE SUPER

Захранващо напрежение / Supply voltage 110 V, 220 V

Мощност / Power (W/m - 5оС) 15 30 45 60 75

Приложение / Application Тръби и съдове / Pipes and vessels

Екран и обвивка / Screen and outer jacket CF, NF

Макс. работна температура / Max. operating temperature (оС) 225

Макс. допустима температура на незахранен кабел / Max. withstand temperature, un-energised (оС) 225

Макс. дължина на кръг при 220 V / Max. circuit length at 220 V (m) 154 108 96 82 82

FSS - FAILSAFE SUPER

Тип / Type FSE(w) - FREEZSTOP EXTRA

Захранващо напрежение / Supply voltage 110 V, 220 V

Мощност / Power (W/m - 5оС) 17 31 45 60

Приложение/ Application Тръби и съдове / Pipes and vessels

Екран и обвивка / Screen and outer jacket CT, CF

Макс. работна температура / Max. operating temperature (оС) 100

Макс. допустима температура на незахранен кабел / Max. withstand temperature, un-energised (оС) 100

Макс. дължина на кръг при 220 V / Max. circuit length at 220 V (m) 148 110 96 66

FSE(w) - FREEZSTOP EXTRA
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FSU+ - FAILSAFE ULTIMO +

Тип / Type FSU+ - FAILSAFE ULTIMO +

Захранващо напрежение / Supply voltage 110 V, 220 V

Мощност / Power (W/m - 5оС) 15 30 45 60 75 100 125

Приложение / Application Тръби и съдове / Pipes and vessels

Екран и обвивка / Screen and outer jacket AF

Макс. работна температура / Max. operating temperature (оС) 275

Макс. допустима температура на незахранен кабел / Max. withstand temperature, un-energised (оС) 275

Макс. дължина на кръг при 220 V / Max. circuit length at 220 V (m) 154 108 88 76 68 50 20

Тип / Type FSU - FAILSAFE ULTIMO

Захранващо напрежение / Supply voltage 110 V, 220 V

Мощност / Power (W/m - 5оС) 15 30 45 60 75 100

Приложение / Application Тръби и съдове / Pipes and vessels

Екран и обвивка / Screen and outer jacket NF

Макс. работна температура / Max. operating temperature (оС) 250

Макс. допустима температура на незахранен кабел / Max. withstand temperature, un-energised (оС) 250

Макс. дължина на кръг при 220 V / Max. circuit length at 220 V (m) 154 110 96 82 82 82

FSU - FAILSAFE ULTIMO

AFS - AUTO FAIL SAFE
Тип / Type AFS - AUTO FAIL SAFE

Захранващо напрежение / Supply voltage 220 V

Мощност / Power (W/m - 5оС) 15 30 50 75 100 125 150

Приложение / Application Тръби и съдове / Pipes and vessels

Екран и обвивка / Screen and outer jacket AF+опция за (-F) външ. обвивка / AF+Optional (-F) outer jacket

Макс. работна температура / Max. operating temperature (оС) 300 / 275 при поръчка с (-F) външ. обвивка / 
when optional (-F) jacket is fitted

Макс. допустима температура на незахранен кабел / Max. withstand temperature, un-energised (оС) 300

Макс. дължина на кръг при 220 V / Max. circuit length at 220 V (m) 196 138 108 88 76 60 42



10

Self-regulating heating cables 
maintains hot water at desired 
temperature in domestic and 
commercial buildings.

Саморегулиращи се нагревателни ка-
бели за поддържане на топлата вода 
при желаната температура в битови и 
промишлени сгради.1.2 1.2

• Поддържат желаната температура на топлата вода
• Елиминират необходимостта от циркулационна тръба и помпа
• Осигуряват наличието на топла вода във всяка точка
• Пълна гама регулатори и принадлежности
• Висока икономичност
• Променливо захранващо напрежение  220 / 240 V
• Не могат да прегреят или да изгорят

• Maintain hot water at desired temperature
• Eliminate the need for return pipework and re-circulating pumps
• Hot water instantly available at each outlet
• Full range of controls and accessories
• Highly economical
• Available for 220 / 240V AC
• Self-regulating heaters cannot overheat or burn out

Тип / Type HW-R…T HW-P…T

Поддържана температура / Maintain temperature (оС) 50-60 45-70

Мощност / Nominal Output 9 W/m при / at 55оС 9,5 W/m при / at 70оС

Обвивка / Outer jacket T T

Макс. работна температура / Max. operating temperature (оС) 80 80

Макс. допустима температура на незахранен кабел / Max. withstand temperature, un-energised (оС) 100 100

Макс. дължина на кръг при 220 V / Max. circuit length at 220 V (m) 128 94

FLV - FREEZSTOP Low Voltage

HW-R...T  HW-P...T

Тип / Type FLV - FREEZSTOP Low Voltage

Захранващо напрежение / Supply voltage 24 V, 12 V

Мощност / Power (W/m - 5оС) 12 17 30

Приложение / Application Тръби и съдове / Pipes and vessels

Екран и обвивка/ Screen and outer jacket CT, CF

Макс. работна температура / Max. operating temperature (оС) 85

Макс. допустима температура на незахранен кабел / Max. withstand temperature, un-energised (оС) 85

Макс. дължина на кръг при 24 V / Max. circuit length at 24 V (m) 20 16 ask
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CRH

Self-regulating electrical heating cables
for contact rail heating

Саморегулиращи се нагревателни ка-
бели за отопление на контактни релси 1.3 1.3

Тип / Type CRH

Захранващо напрежение / Supply voltage 600 V DC

Мощност / Nominal Output 90 W/m при / at 0оС

Обвивка / Outer jacket F

Макс. допустима температура на незахранен кабел / Max. withstand temperature, un-energised (оС) 135

Макс. дължина на кръг при 600 V / Max. circuit length at 600 V (m) 208
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Саморегулиращи се нагревателни 
кабели за разтопяване на сняг и пред-
пазване от замръзване на пътища, 
рампи, стълбища и пешеходни пътеки

Electrical heating tapes for snow melting 
and ice prevention of roads, ramps and 
walkways1.4 1.4

• Автоматично регулиране на нагревателната мощност при повиша-
ване или намаляване на температурата на повърхността

• Не прегряват и не прегарят дори при препокриване
• Осигуряват голяма мощност при снеготопене и намалена мощност 

за предотвратяване на замръзване
• Лесна инсталация в бетон
• Могат да се режат на желаната дължина без отпадък

• Automatically adjust heat output in response to increasing or decreasing 
surface temperature

• Will not overheat or burn out, even when overlapped
• Controls provide high power for melting, reduce power for ice prevention
• Simple installation in concrete
• Can be cut to length with no wastage

Тип / Type SM-B

Захранващо напрежение / Supply voltage 110 V, 220 V

Мощност / Nominal output 90 W/m при / at 10оС

Обвивка / Outer jacket T

Макс. допустима температура на незахранен кабел / Max. withstand temperature, un-energised (оС) 40

Макс. дължина на кръг при 220 V / Max. circuit length at 220 V (m) 44

SM-B
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Тип / Type GTe

Захранващо напрежение / Supply voltage 110 V, 220 V

Мощност / Nominal output 18 W/m при 0оС във въздух / at 0oC in air
36 W/m при 0оС  в лед / at 0oC in ice

Екран и обвивка / Screen and outer jacket CT, CF

Макс. дължина на кръг при 220 V / Max. circuit length at 220 V (m) 92

1.5

Саморегулиращи се нагревателни 
кабели за защита на покриви и улуци 
от сняг и лед
Self-regulating heating cables for roof 
and gutter protection from snow and ice

• Автоматично регулиране на нагревателната мощност при промяна 
в околната температура 

• Не прегряват и не прегарят дори при препокриване
• Могат да се режат на желаната дължина без отпадък
• Пълна гама принадлежности
• Опция за флуорополимерна външна обвивка при използване в 

агресивна среда

• Automatically adjusts heat output in response to changes in ambient 
temperature

• Will not overheat or burn out, even when overlapped 
• Can be cut-to-length with no wastage
• Full range of accessories available
• Optional fluoropolymer outer jacket for use in corrosive environment

GTe
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2 ПоСтоянно СъПротивителни нагревателни кабели 
constant wattage heating cable

Електрически нагревателни кабели с 
постоянна мощност за защита от зам-
ръзване или за технологично нагрява-
не  на тръбопроводи и съдове.

ВИДОВЕ ЕКРАН:

С  - калайдисана медна оплетка
N  - никелирана медна оплетка

ВИДОВЕ ОБВИВКИ:

Т  - термопластична
F  - флуорополимерна
S  - силиконова
GMF  - от стъкловлакна

SCREEN TYPES:

C  - tinned copper braid
N  - nickel copper braid

OUTER JACKETS TYPES:

T  - Thermoplastic 
F  - Fluoropolymer 
S  - Silicone 
GMF  - glass fibre and mica

Electrical constant wattage heating 
cables for freeze protection, refrigeration 
duties or process heating of pipework 
and vessels.2.1 2.1

• Пълна гама регулатори и принадлежности. Опции за променливо 
напрежение 110-127 V и  220-277 V.

• Могат да се режат на желаните дължини на място
• Монтажът е бърз и прост, и не изисква специални умения или 

инструменти. Крайните тапи и свързващите елементи се предлагат 
в удобни комплекти.

• Повърхността на нагревателя не трябва да надвишава максимално 
допустимата температура на неговите материали. Това става чрез 
ограничаване температурата на тръбата до безопасна стойност 
чрез изчисления (стабилизирана конструкция) или чрез регулатори 
на температурата.

• Full range of controls and accessories. Available options for 110 – 127 V 
and 220 - 277V AC

• Can be cut to the desired length at site
• The installation is quick and simple and requires no special skills or 

tools. Termination and power connection components are all provided in 
convenient kits.

• The surface of the heater must not exceed the maximum withstand 
temperature of its constructional materials. This is ensured by limiting 
the pipe to a safe level either by calculations (a Stabilised Design) or by

 means of temperature controls.
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Кабел / Cable EMTS MICROTRACER 

Предлагани мощности / Supply voltages W/m 6,5 13 23 33 50

Макс. допустима температура на незахранен кабел / Max. withstand temperature, un-energised (оС) 130 180 150 110 70

Изолация на проводниците / Conductor’s insulation Силикон / Silicone

Екран и обвивка / Screen and outer jacket CS,CF

Сертификати за взривоопасна зона / Standards for hazardous areas НЕ / NO

Макс. дължина на кръг при 200 V / Max. circuit length (m) 200 V 164 116 87 73 59

Кабел / Cable EMTF MICROTRACER 

Предлагани мощности / Supply voltages W/m 6,5 13 23 33 50

Макс. допустима температура на незахранен кабел / Max. withstand temperature, un-energised (оС) 190 175 135 95 45

Изолация на проводниците / Conductor’s insulation Силикон / Silicone

Екран и обвивка / Screen and outer jacket CF

Сертификати за взривоопасна зона / Standards for hazardous areas НЕ / NO

Макс. дължина на кръг при 220 V / Max. circuit length at 220 V (m) 164 116 87 73 59

Кабел / Cable MTF MINITRACER 

Предлагани мощности / Supply voltages W/m 6,5 13 23 33 50

Макс. допустима температура на незахранен кабел / Max. withstand temperature, un-energised (оС) 190 180 150 110 70

Изолация на проводниците / Conductor’s insulation Силикон / Silicone

Екран и обвивка / Screen and outer jacket CF

Сертифициран по IEEE стандарти за използване в невзривоопасни и взривоопасни зони / Approved to IEEE standards for use in non-hazardous and hazardous areas

Макс. дължина на кръг при 220 V / Max. circuit length at 220 V (m) 212 150 113 94 76

EMTF MICROTRACER 

EMTS MICROTRACER 

MTF MINITRACER 



1616

Кабел / Cable MTFJ MINITRACER

Предлагани мощности / Supply voltages W/m 6,5 13 23 33

Макс. допустима температура на незахранен кабел / Max. withstand temperature, un-energised (оС) 190 176 139 37

Изолация на проводниците / Conductor’s insulation Флуорополимер / Fluorpolimer

Екран и обвивка / Screen and outer jacket CF

Сертифициран по CENELEC Ex / ATЕX / IЕC / Аpproved to CENELEC Ex / ATЕX / IЕC Да / yes

Макс. дължина на при кръг 220 V / Max. circuit length at 220 V (m) 212 150 113 94

MTFJ MINITRACER

Кабел / Cable AHT POWERHEAT

Предлагани мощности / Supply voltages W/m 15 30 50 70 100 150

Макс. допустима температура на незахранен кабел / Max. withstand temperature, un-energised (оС) 350 323 276 140 140 36

Изолация на проводниците / Conductor’s insulation Стъкловлакна / Glass fibre

Екран и обвивка / Screen and outer jacket GFM

Сертифициран по CENELEC Ex / ATЕX / IBC / PM / CSA / LLOYDS / GOST R /
Аpproved to CENELEC Ex / ATЕX / IBC / PM / CSA / LLOYDS / GOST R Да / yes

Макс. дължина на кръг при 220 V / Max. circuit length at 220 V (m) 118 83 64 54 46 37

AHT POWERHEAT

PHT POWERHEAT

Кабел / Cable PHT POWERHEAT

Предлагани мощности / Supply voltages W/m 10 30 50 70

Макс. допустима температура на незахранен кабел / Max. withstand temperature, un-energised (оС) 275 239 192 133

Изолация на проводниците / Conductor’s insulation Стъкловлакна / Glass fibre

Екран и обвивка / Screen and outer jacket NF

Сертифициран по CENELEC Ex / IEC / ATEX / Аpproved to CENELEC Ex / IEC / ATEX Да / yes

Макс. дължина на кръг при 220 V / Max. circuit length at 220 V (m) 152 88 68 56
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Постоянни съпротивителни нагрева-
телни кабели за подово отопление.

Constant wattage heating cables for 
under floor heating.2.2 2.2

CTAV-10 е нагревателен кабел с двойка проводници с максимал-
на мощност 10 W/m. Има цялостен защитен екран (медна калайдисана оп-
летка и алуминиева лента – AIPEL). CTAV-10 нагревателен кабел може да 
се инсталира на всяко подово покритие независимо дали е ново бетонно 
(плочки), дървено (паркет, ламинат) или реновирано. Може да бъде по-
ставен в бетон или директно в лепилото за плочки. CTAV-10 нагревателен 
кабел може да бъде използван и за предпазване от замръзване на тръби 
и подове в студени складове. 

CTAV-10 is a twin conductor heating cable which output is 10 W/m. It 
has full screen protection (tinned copper wires and aluminum tape – AIPEL). 
CTAV-10 heating cable can be installed in all types of floors whether they are 
new concrete floors (tiles), wooden floors (parquet, laminated flooring) or 
renovated floors. It can be laid into concrete or directly into tile adhesive/glue. 
CTAV-10 heating cable also can be used for frost protection of pipes and the 
floors in the cold stores.

Избор на нагревателен кабел CTAV-10 / The choice of heating cable CTAV-10
Напрежение / Supply voltage (V) Дължина / Length (m) Мощност / Output (W)

230 10 120

230 20 250

230 40 400

230 50 520

230 60 600

230 70 750

230 90 950

230 120 1100

230 130 1300

230 160 1700

230 195 2000

CTAV-10
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CTAE-100, 100 W/m2 (паркет или ламинат / parquet or laminated flooring)
Свободна площ / Available area (m2) Размери / Dimensions (m) Мощност / Output (W)

2 0,5 х 4 220
3 0,5 х 6 290
4 0,5 х 8 410
6 0,5 х 12 560
8 0,5 х 16 820

10 0,5 х 20 1000
12 0,5 х 24 1200
18 0,5 х 36 1800

CTAV-18 е нагревателен кабел с двойка проводници с максимал-
на мощност 18 W/m. Има цялостен защитен екран (медна калайдисана 
оплетка и алуминиева лента – AIPEL). CTAV-18 
нагревателен кабел може да се инсталира на 
всяко подово покритие независимо дали е ново 
бетонно (плочки), дървено (паркет, ламинат) или 
реновирано. Може да бъде поставен в бетон или 
директно в лепилото за плочки. CTAV-18 нагре-
вателен кабел също може да бъде използван за 
предпазване на тръби, поддържане на желаната 
температура в технологични процеси и разтопя-
ване на лед / сняг в зони за паркиране и алеи, 
външни стълби и пътеки, рампи и мостове.

CTAE-100, CTAE-160 са самозалепващи нагревателни 
килими с двойка проводници с максимална мощност съответно 100 W/m2 
и 160 W/m2. Имат цялостен защитен екран (медна 
калайдисана оплетка и алуминиева лента – AIPEL). 
Нагревателните килими принадлежат към групата 
на зелените продукти (използваните материали в 
процеса на производство са екологични).  CTAE-
100, CTAE-160 нагревателни килими могат да се 
инсталират на всяко подово покритие независимо 
дали е ново бетонно (плочки), дървено (паркет, ла-
минат) или реновирано. Могат да бъдат поставени 
директно в лепилото за плочки. 

CTAV-18 is a twin conductor heating cable which output is 18 W/m. It 
has full screen protection (tinned copper wires and aluminum tape – AIPEL). 

CTAV-18 heating cable can be installed in all types of floors 
whether they are new concrete floors (tiles, carpeting) or 
renovated floors. It can be laid into concrete or directly 
into tile adhesive/glue. CTAV-18 heating cable also can be 
used for frost protection of pipes, maintenance of required 
temperature in technological processes and ice / snow 
melting in the areas of car parking and driveways, outdoor 
steps and pavements, loading areas and bridges.

CTAE-100, CTAE-160 are self-adhesive, twin conductor 
heating mats which outputs agreeably are 100 W/m2 and 160 W/m2. They have 

full screen protection (tinned copper wires and aluminum 
tape – AIPEL). Heating mats belong to the green line 
products (the materials used in the process of production 
are environment-friendly). CTAE-100, CTAE-160 heating 
mats can be installed in all types of floors whether they 
are new concrete floors (tiles, carpeting) wooden floors 
(parquet, laminated flooring) or renovated floors. They can 
be laid directly into tile adhesive /glue. 

Избор на нагревателен кабел CTAV-18 / The choice of heating cable CTAV-18
Дължина / Length (m) Мощност / Output (W) Баня / Bathroom area (m2) Кухня / Kitchen area (m2) Хол / Hall area (m2)

8 160 1 10 1,5
14 260 2 2,5 2,5
24 420 3 4 4
28 520 3,5 5 5
34 600 4 6 6
46 830 5,5 8 8
57 1000 6,5 10 10
69 1200 8 12 12
83 1500 10 15 15

100 1700 11 17 17
123 2200 14,5 22 22

CTAE-100

CTAV-18
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CFSAV-280 е нагревателен килим с единичен проводник с мак-
симална мощност 280 W/m2. Има цялостен защитен екран (медна калай-
дисана оплетка и алуминиева лента). Нагревателният килим осигурява 
разтопяването на снега и леда в зони за паркиране, пътеки, рампи и мо-
стове.

CFSAV-280 single conductor, heating mat which output is 280 W/m2. 
It has full screen protection (tinned copper wires and aluminum tape). The heating 
mat ensures ice and snow melting in the areas of car parking and driveways, 
pathways and loading areas and bridges. 

CTAE 160

CTAE-160, 160 W/m2 (плочки, настилки или други подови покрития / tiles, carpeting or other flooring material)
Свободна площ / Available area (m2) Размери / Dimensions (m) Мощност / Output (W)

0,5 0,5 х 1 80
1 0,5 х 2 160

1,5 0,5 х 3 240
2 0,5 х 4 320

2,5 0,5 х 5 400
3 0,5 х 6 480

3,5 0,5 х 7 560
4 0,5 х 8 640
5 0,5 х 10 800
6 0,5 х 12 960

7,5 0,5 х 15 1210
9 0,5 х 18 1400
11 0,5 х 22 1800

13,5 0,5 х 27 2150
16,5 0,5 х 33 2600

Инсталационна лента / Installation tape

Широчина / Width (mm) Дължина / Length (m)

20 5

20 20

CFSAV-280 е нагревателен килим с единичен проводник / CFSAV-280 is a single conductor heating mat

Площ / Area (m2) Размери / Dimensions (m) Мощност / Output (W) Захранващо напрежение / Supply voltage (V)

1,5 0,5 х 3 430 230

2 0,5 х 4 570 230

3 0,5 х 6 900 230

4 0,5 х 8 1150 230

5 0,5 х 10 1420 230

6 0,5 х 12 1700 230

7 0,5 х 14 2000 230

9 0,5 х 18 2500 230

10 0,5 х 20 2900 230

13 0,5 х 26 3700 230

16 0,5 х 32 4480 230
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3 Серийни нагревателни кабели С ПоСтоянна мощноСт
series resistance heating cables with constant power

HTS3F, HTS1F, HTP3F, HTP1F -  LONGLINE
Електрически нагревателни кабели за подгряване на средно дълги тръ-
бопроводи.
HTS3F, HTP3F  – трифазен нагревателен кабел
HTS1F, HTP1F - едножилен нагревателен кабел, монтират се по 3 кабела 
към трифазно захранване.

• Дължина на един кръг до 2 km за HTS3F и до 5 km за HTS1F
• Една точка на захранване
• Високоефективни, плоски и гъвкави.
• Сертифицирани по CENELEC / FM за рискови зони.
• Мощност до 60 W/m
• Максимално допустима температура, незахранен 230оС
• Лесен монтаж на подходящи дължини
• Захранващо напрежение – трифазно – до 600 V за HTS3F и до 1000 V 

за HTS1F
• Флуорополимерна или силиконова външна обвивка.

HTS3F, HTS1F, HTP3F, HTP1F -LONGLINE
Electrical heating tapes for the heating of moderately long pipelines.
HTS3F, HTP3F  – three phase heating cable
HTS1F, HTP1F - single conductor heating cable supplied in multiples of 3 
cables for  configuring with a three phase heating system. 

• Circuit lengths up to 2 km for HTS3F and to 5 km for HTS1F 
• Single supply point 
• High efficiency, flat and flexible
• Approved by CENELEC / FM for hazardous areas
• High power outputs – up to 60 W/m
• Up to 230°C  withstand temperature, un-energised
• Easy installation in convenient lengths
• Power supply - 3 phase up to 600 V for HTS3F and up to 1000 V for HTS1F
• Fluoropolymer or silicone rubber outer jacket

LONGLINE  HTP3F

LONGLINE  HTS3F

LONGLINE   HTP1F

LONGLINE   HTS1F

200m TYPICAL1 x HTS3F TAPE

SEIRESTNIOP RATS
CONNECTION

POWER
CONNECTION

3 PHASE
SUPPLY

COLD LEAD200m TYPICAL1 x HTS1F TAPE

SEIRESTNIOP RATS
CONNECTION

POWER
CONNECTION

3 PHASE
SUPPLY

COLD LEAD
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4 акСеСоари и ПринадлежноСти
termination kits and accessories

• Приложение в безопасни и рискови зони
• Всички комплекти се доставят с лесни инструкции за монтаж 
 “стъпка по стъпка”
• Ефективни електрически връзки

• Application in hazardous and safe areas
• All systems are supplied with installation “step by step” manual 
• Effective electrical connections

Стандартни съединителни кутии

Система от свързващи елементи за  
рискови зони - DESTU

Система от свързващи елементи 
QUINTEX Termination system of QUINTEX 

Standard junction boxes

Termination system for hazardous area 
- DESTU

4.1

4.2

4.3

4.1

4.2

4.3

В комплектите са включени пластмасови (или метални) 
щуцери за работа при безопасни и при рискови усло-
вия. Силиконови маншони осигуряват херметизиране 
на кабелите. Стандартните комплекти съдържат винто-
ви съединители, предупредителни етикети и инструк-
ции.

Предназначена е за безопасни и рискови зони, ели-
минира риска от повреда на нагревателните кабели в 
зоната на свързване. Могат да се използват различни 
варианти за осъществяване на връзка по захранване-
то, линията и Т-образни съединения.

IAL5SA – съединителна муфа между нагревателен и 
захранващ кабел
IAL5SE – крайна тапа
IAL5ST – разклонителен комплект
Муфа за нагревателен кабел с кръгла клема в комплект 
с крайна тапа.

In the kits are included conventional plastic (or metal) 
cable glands available for safe and hazardous areas. 
Silicone seals ensured the capsulation of the cables.
Standard kits contain cable identification tags, caution 
labels and manuals.

Available for use in safe and hazardous areas, 
eliminates the risk of damage to heating cables at 
termination points.
May be used different variants for power connection, 
in-line and tee-splicing. 

IAL5SA – connection box between heating and power 
cables
IAL5SE – end seal
IAL5ST – tee splice
Connection box for heating cable with round terminal 
and end seal in a kit.
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5

6 други акСеСоари
other accessories

• Автоматично намалява началния ток на саморегулиращи се нагрева-
телни кабели при студен пуск до 50%.

• Съществуват устройства за номинални токове 16, 20 и 30 А
• Предлагат се за променливо напрежение  110-127 V и 220-277 V

ПРЕДИМСТВА
• По-малко нагревателни вериги
• По-малки и по-малко на брой захранващи кабели
• По-малък размер на превключвателите
• По-безопасна инсталация
• По-ниски системни разходи

• Крайни тапи
• Уплътнители за херметизиране на разделките
• Уплътнители за щуцери
• Закрепващи ленти
• Перфорирани ленти

• Automatically reduces the in-rush current of self-regulating heating cables 
on cold start-up to 50%

• Available in 16; 20 & 30 A ratings
• Available for AC 110-127 V and 220-277 V 

BENEFITS
• Fewer heating circuits 
• Smaller and fewer feeder cables 
• Smaller switchgear sizing 
• Safer installation 
• Lower system cost

• Blanking plug 
• T-splice seal
• Termination seal
• Pipe fixing strap
• Pre-punched fixing strip

ssd уСтройСтва за Плавно ПуСкане 
ssd soft-start devices
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• Blanking plug 
• T-splice seal
• Termination seal
• Pipe fixing strap
• Pre-punched fixing strip

7 контролери за уПравление
control systems

Програмируем терморегулатор 
VECON 10 – комплект с термосензор с 
10 m кабел

Programmable heating controller 
VECON 10 – equipped with thermo 
sensor and a cable 10 m long

7.1

7.1

Мултифункционален 
контролер MS8131NTC 

Multifunctional 
controller MS8131NTC7.2 7.2

Мултифункционален контролер MS8131NTC с два ре-
лейни изхода за управление на загряване / охлаждане 
и един алармен изход. Предлага се в комплект с NTC 
сензор с 2 m кабел.

Multifunctional controller MS8131NTC with two relay 
outputs to regulate heating / cooling and one control alarm 
output. Equipped with NTC sensor and a cable 2 m long.
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Термостатите тип ЕТО 2 представляват напълно автоматични и иконо-
мични електронни регулатори за системи за снеготопене, инсталирани на 
открити площадки и улуци. Като правило ледът се образува при ниска 
температура и наличие на влага. Контролерът регистрира както темпе-
ратурата, така и влажността, което осигурява нормалното включване на 
системата за подгряване самостоятелно при наличие на 
лед или сняг.

Към контролера могат да се включват:
• датчик за влага и температура на повърхността на 

площадки
• датчик за влага на улуци
• датчик за температура

Контролерът има многофункционален дисплей и клавиа-
тура, осигуряващи лесно програмиране и следене на па-
раметрите на системата. Въведените данни се запазват при изключване 
на захранването. 
Термостатът контролира системата за топене на лед и сняг в две отделни 
зони в зависимост от отчетените влажност и температура, чрез сензори в 
улук или на земя. Допълнителни функции: контрол на нагревателни сис-
теми във водна среда, аларма за външни сигнали. Може да се монтира на 
DIN шина или на стена.

Електронен термостат в комплект с температурен сензор. Монтира се на 
DIN шина. Термостатът е проектиран за контрол на проследяването на 
тръби или други нагревателни системи. Обхватът, в който се настройва 
температурата е (0…..+400C) 16A, IP 21.

Electronic thermostat equipped with temperature sensor. DIN- rail mounting. 
The thermostat is designed for the control of pipe tracing or other heating 
systems. The temperature setting range is (0…..+400C) 16A, IP 21.

The thermostats type ETO 2 are entirely automatic and economic electronic 
regulators in snow melting systems, installed in the outdoor area or gutters. 
Usually the ice appears in nature at low temperatures and moisture. The 
controller detects temperature as well as moisture which ensure the normal 
start of the heating system itself when snow or ice occurs.

The controller can be connected with:
• Ground sensor for detection of moisture and   
       temperature for outdoor areas
• Gutter sensor for detection of moisture
• Temperature sensor

The controller has multifunctional display and keyboard for 
easy programming and following the system parameters. 

The input settings are stored when the power supply is switched off.
The thermostat controls the snow and ice melting system in two separate zones 
in accordance with the detected moisture and temperature by the ground and 
gutter sensors. Additional functions: control of water-based heating systems, 
alarm relay for external signals. DIN- rail mounting in switchboard or surface 
wall mounting.

Контролер за управление на сис-
теми за снеготопене на улуци, 
рампи и пътеки – ето 2

EVT-1991 термостат

Controller for management of ice 
prevention systems and snow 
melting systems – eto 2

EVT-1991 thermostat

7.3

7.4

7.3

7.4
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Електронен термостат проектиран за контрол на систе-
ма за топене на лед и сняг. Монтира се на DIN шина. 
Максималната мощност е 16A, IP 21. Термостатът се 
състои от комбинирани сензори за влажност на улук или 
земя и сензори за околна температура ETF-744 / 99.

Температурният сензор се използва за предпазване 
от замръзване на покривни улуци и тръби, IP 68.

Електронният термостат е оборудван с външен (по-
дов) температурен сензор и може да се монтира на 
стена. Има функция за задържане на температурата 
(50C под нагласената температура) чрез дистанционен 
таймер. Обхватът, в който се настройва температура-
та е (+5…+450C), 16A, IP 21.

Electronic thermostat designed for the control of ice and 
snow melting systems. DIN- rail mounting. The maximum 
output is 16A, IP 21. The thermostat consists of combined 
ground or gutter moisture sensors and ambient temperature 
sensors ETF-744 / 99.

The temperature sensor is used for roof gutters and 
downpipes frost protection, IP68.

The electronic thermostat is equipped with external (floor) 
temperature sensor and can be mounted on the wall. It 
has setback temperature function (50C below the set tem-
perature) by remote timer. The temperature setting range is 
(+5…+450C), 16A, IP 21.

ETR2-1550 термостат

ETF-744/99 
сензор за околна температура

C 101 термостат

ETR2-1550 thermostat

ETF-744/99 
ambient temperature sensor

C 101 thermostat

7.5

7.6

7.7

7.5

7.6

7.7
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Електронният  термостат е оборудван с външен (по-
дов) температурен сензор и може да се монтира на 
стена. Обхватът, в който се настройва температурата 
е (+5…+350C), 10A, IP 30.

Електронният термостат е оборудван с външен (по-
дов) или вграден (стаен) температурен сензор. Може 
да се монтира на стена. Има функция за задържане 
на температурата (50C под нагласената температура) 
чрез дистанционен таймер. Обхватът, в който се на-
стройва температурата е (+5…+400C), 14A, IP 21.

Електронният термостат с течен кристален дисплей  
(LCD) е оборудван с външен (подов) или вграден (ста-
ен) температурен сензор. Може да се монтира на сте-
на. Има функция за задържане на температурата (50C 
под нагласената температура) чрез дистанционен тай-
мер. Обхватът, в който се настройва температурата е 
(0…+400C), 16A, IP 21.

The electronic thermostat is equipped with external (floor) 
temperature sensor and can be mounted on the wall. The 
temperature setting range is (+5…+350C), 10A, IP 30.

The electronic thermostat is equipped with external (floor) 
temperature sensor or built-in (room) temperature sensor. It 
can be mounted on the wall. Thermostat has setback tem-
perature function (50C below the set temperature) by remote 
timer. The temperature setting range is (+5…+400C), 14A, 
IP 21.

The electronic thermostat with Liquid Crystal Display (LCD) is 
equipped with external (floor) temperature sensor or built-in 
(room) temperature sensor. It can be mounted on the wall. 
Thermostat has setback temperature function (50C below the 
set temperature) by remote timer. The temperature setting 
range is (0…+400C), 16A, IP 21.

C 500 термостат

C 501 термостат

C 502 термостат

C 500 thermostat

C 501 thermostat

C 502 thermostat
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Програмируемият термостат е оборудван с външен (по-
дов) температурен сензор. Може да се монтира на сте-
на. Термостатът е фабрично програмиран. Програмата 
е адаптирана да работи на най-икономичния режим в 
съответствие с климата и седмичния график. Програ-
мируемият термостат има твърда памет, мониторинг на 
енергийната консумация и възстановяване на фабрични-
те настройки. Обхватът, в който се настройва температу-
рата е (+5…+400C), 16A, IP 21.

Електронният термостат с безжичен инфрачервен (IR)  
сензор може да се монтира на стена. IR сензорът може 
да се монтира самостоятелно на желаното място. Сен-
зорът измерва температурата на подовата повърхност 
чрез инфрачервена светлина и осъществява безжична 
връзка с термостата. Обхватът, в който се настройва 
температурата е (0…+400C), 16A, IP 21. C 502 IR термос-
тат е оптимална алтернатива на традиционният, монти-
ран на пода сензор.

Най-тънкият термостат (само 20 mm) може да се монтира 
на стена. Часовников термостат с вграден стаен сензор и 
подов граничен сензор могат да се изберат чрез програми-
ране на термостата. Термостат С 511 Т е фабрично про-
грамиран. Програмата е адаптирана да работи на най-ико-
номичния режим в съответствие с климата и седмичния 
график. Програмируемият термостат има голям графичен 
дисплей, адаптивен контрол, мониторинг на енергийната 
консумация и календар с резервно захранване. Обхватът, 
в който се настройва температурата е (+5…+400C), 16A, IP 
21. В сравнение със съществуващите подови сензори C 
511 T е най-добрият термостат при реконструкции.

The programmed thermostat is equipped with external (floor) 
temperature sensor. It can be mounted on the wall. The 
thermostat has factory settings. The program is adopted to 
work at the most economy regime according to the climate 
and week schedule. The programmed thermostat has a hard 
memory, energy consumption monitoring and reset of the fac-
tory settings. The temperature setting range is (+5…+400C), 
16A, IP 21.

The electronic thermostat with wireless infra-red (IR) sen-
sor can be mounted on the wall. IR sensor can be placed 
separately on the required place. The sensor measures the 
temperature of the floor surface using infrared light and com-
municates with thermostat by wireless connection. The tem-
perature setting range is (0…+400C), 16A, IP 21. C 502 IR 
thermostat is an optimal alternative of the traditional embed-
ded floor sensor.

The thinnest thermostat (only 20 mm) can be mounted on 
the wall. Clock thermostat with built-in room sensor and floor 
limit sensor should be chosen by programming the thermo-
stat. Thermostat C 511 T has already been programmed in 
the factory. The program is adopted to work at most econ-
omy regime according to the climate and the week sched-
ule.  Programmed thermostat has large graphical display, 
adaptive control, monitoring of energy consumption and 
calendar with power backup. The temperature setting range 
is (+5…+400C), 16A, IP 21. Compatibility with existing floor 
sensors makes C 511 T the best thermostat for renovation 
purposes.

C 510 термостат

C 502 IR термостат

C 511T термостат

C 510 thermostat

C 502 IR thermostat

C 511T thermostat
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8 Софтуер за Проектиране на СиСтеми за Подгряване – evolution
the complete heat tracing system design software - evolution

Програмата е разработена с насоченост към потребителските изисква-
ния. За разлика от други подобни не е ограничена откъм изчисления и 
избор на продукти. Включва управление на цялата информация, отнася-
ща се до клиента, ценообразуване, складови наличности на продуктите, 
библиотека на продуктите и оформлението на документите.

Всяко запитване, въведено в програмата може да се проследява, запомня 
и контролира за срокове за изпълнение.

Проектната част включва въвеждане на предварителна информация от-
носно избора на аксесоари и начин на монтаж на кабелите. Програмата 
дава възможност за избор на вида на използваните кабели, използване 
на налични на склад кабели и сертифицирани за работа във взривоопас-
ни зони.

Всяко едно запитване се разделя на групи в зависимост от параметрите 
на тръбопроводите отнасящи се до:

• захранващо напрежение
• околна температура 
• скорост на вятъра
• изисквания за взривозащитеност
• управление на температурата
• диаметри на тръбите
• вид на изолацията 

При следващата стъпка се въвеждат дължините на отделните линии, на-
личните вентили, фланци и др. Програмата дава възможност за ръчно из-
биране на нагревателните кабели и за промяна на въведените параметри 
на всяка отделна линия. Индикира необходимостта от специални мерки, 
свързани с управлението и защитите.

Програмата изчислява необходимите материали и извежда информация за 
всички продукти, включени в проекта. Автоматично се генерират справки за:

• необходими материали – общо и по групи
• описание на материалите
• общо количество нагревателни кабели
• входяща информация
• технически изчисления
• управление на температурата
• графики за максималните температури

Evolution has been written with our customers in mind. Unlike other software 
Evolution is not limited to calculations and product selection. It contains 
management of the whole information concerning the customer, pricing 
structures, product stock records, graphical product libraries, and a document 
designer. 

An inquiry entered into Evolution can be traced, saved and controlled for critical 
terms of execution.

The Design Selections include preliminary information for accessories 
selections and allows the user to define the method in which the heating cable 
is applied. The program gives the opportunity to select the type of the cables 
used; select cables only from stock and cables that are approved for work in 
hazardous areas.

Each inquiry may be split into different sections depending on different pipe 
parameters in reference with:

• supply voltage 
• ambient temperature
• wind speed
• hazardous area section  
• temperature maintenance 
• pipe size
• insulation thickness 

The next step is selection of pipe dimensions of different pipe lines, the existing 
valves, flanges etc. The program gives the option for manual selection of the 
heating cables and to update many parameters of a single pipe line. Indicates 
the necessity of special measures connected with management and safety. 

Evolution calculates the necessary products and collates information for all 
user’s product and cable selections. Automatically generates reports for:

• product reports – a summary of all products or in groups
• product datasheets
• heater quantity summary
• design input data
• technical calculations
• temperature control
• graphics of the maximum temperatures
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НОМЕНКЛАТУРА НА НАГРЕВАТЕЛНИ КАБЕЛИ И АРМАТУРА / LIST OF HEATING CABLES AND ACCESSORIES
Код / Code Номенклатурен номер / Article number Описание / Description Стр. / Page
АРМАТУРА ЗА НАГРЕВАТЕЛНИ КАБЕЛИ / ACCESSORIES FOR HEATING CABLES
339801020 209811002510  PPS/A - перфорирана лента, 25 м                              22
339801011 209811003310  FT/HTP - фиксираща лента PVC, 33 м                           
339801010 209811005010  FT/HTS - фиксираща лента, стъкловлакно, 50 м                  
339801005 209811507010  Алуминиева лента, самозалепваща, Magus, 10 м х 50 мм, 70 µ 
339801006 209811507040  Алуминиева лента, самозалепваща, Magus, 40 м х 50 мм, 70 µ  
339801032 209812000010  Муфа за нагревателен кабел с кръгла клема в комплект с крайна тапа        
339801033 209812000020  IAL5SS - Захранващ комплект с крайна тапа                              21
339801034 209812000021  IAL5SA - Захранващ комплект без крайна тапа                            21
339801035 209812000022  IAL5ST - Захранващ / разклонителен комплект                            21
339801086 209812000040  JB 9000/EX - Кутия свързваща                                 21

339801036 209813000010  IAL5SE - Крайна тапа                                         21

339801070 209813000021  BES 1  - Крайна тапа, червена, 10 mm, за FSM2-CT и SM2A   22
339801071 209813000022  BES 2  - Крайна тап,а червена, 16 mm за FSLe2, FSS2 и GTe2     22
339801072 209813000023  BES 3  - Крайна тапа, червена, 20 mm за FSR2, FSE2,FSU2 и SM2B 22
339801250 209813000030  RTV Силикон, тубичка, 14 гр.                                   
339801087 209814000010  DJB9000/EX - Кутия свързваща                                 21
339801075 209814000021  DS 1  - Уплътнител за щуцер                                  22
339801076 209814000022  DS 2  - Уплътнител за щуцер                                  22
339801077 209814000023  DS 3  - Уплътнител за щуцер                                  22
339801078 209814000024  DS 4  - Уплътнител за щуцер                                  22
339801079 209814000025  DS 5  - Уплътнител за щуцер                                  22
339801088 209814000030  Тапа BP/JB9000 за кутия DJB9000                              22
339801180 209814000041  BPS 1 Кабелна глава за FSM2, FSLe2 и SM2A                    
339801182 209814000042  BPS 2 Кабелна глава за FRS2, FSP2, FSE2, FSS2 и FSU2         
339801183 209814000043  BPS 3 Кабелна глава за AHT и SM2B                            
339801241 209814000051  PFS100 Метална кабелна превръзка                                
339801240 209814000052  PFSO50 Метална кабелна превръзка                                
339801220 209814000061  CL Етикет                                                    
339801200 209814000071  DESTU Кабелен крайщник                                       21
339801090 209814201520  Щуцер, взривозащитен EEx 20x1,5 BM-X2                         
339801089 209814201530  Щуцер, взривозащитен EEx 20x1,5 BM-X3                         
339801125 209815100010  IRPT100ExCF10000 Високотемпературен датчик +2000 C EEx PT100  
339801126 209815100011  IRPT100Ex3 Tемпературен датчик EEx PT100                     
339801130 209815100021  ETOR-55 - сензор за влага за олуци                           24
339801140 209815100022  ETF-744/99 - сензор за температура                           24
339801150 209815100023  ETOG-55 - сензор за влага за земя                            24
339801160 209815100024  ETO2-4550 - контролер за система за размразяване                24
339801166 209815100031  MS8131NTC Контролер в комплект със сензор NTC, -40oC до 125oC       23
339910030 209815100032  Регулатор VECON 10/12 с датчик Pt 100, с кабел 10 м            23
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САМОРЕГУЛИРАЩИ СЕ НАГРЕВАТЕЛНИ КАБЕЛИ / SELF REGULATING HEATING CABLES
339802030 209821220950  SM2B - СНК 220 V, 95 W/m за пътища, рампи, стълбища          12
339802050 209822220360  GTe2 - СНК 220 V за олуци                                    13
339802190 209823220100 10FSR2-CT - СНК  с термопластична обвивка 220 V, 10 W/m 7
339802234 209823220101 10FSR2-CF - СНК  с флуорополимерна обвивка 220 V, 10 W/m 7
339802200 209823220110  11FSM2-CT - СНК с термопластична обвивка 220 V, 11 W/m       7
339802235 209823220111 11FSM2-CF - СНК с флуорополимерна обвивка 220 V, 11 W/m 7
339802203 209823220120 12FSLE2-CT - СНК с термопластична обвивка 220 V, 12 W/m 7
339802236 209823220121 12FSLE2-CF - СНК с флуорополимерна обвивка 220 V, 12 W/m 7
339802237 209823220150 15FSS-CF - СНК с флуорополимерна обвивка 220 V, 15 W/m 8
339802205 209823220170  17FSM2-CT - СНК с термопластична обвивка 220 V, 17 W/m       7
339802210 209823220171  17FSLE2-CT - СНК с термопластична обвивка 220 V, 17 W/m      7
339802212 209823220172 17FSE2-CT - СНК с термопластична обвивка 220 V, 17 W/m 8
339802238 209823220173 17FSM2-CF - СНК с флуорополимерна обвивка 220 V, 17 W/m 7
339802239 209823220174 17FSLE2-CF - СНК с флуорополимерна обвивка 220 V, 17 W/m 7
339802240 209823220175 17FSR2-CF - СНК  с флуорополимерна обвивка 220 V, 17 W/m 7
339802241 209823220176 17FSE2-CF - СНК с флуорополимерна обвивка 220 V, 17 W/m 8
339802215 209823220230  23FSLE2-CT - СНК с термопластична обвивка 220 V, 23 W/m      7
339802243 209823220231 23FSLE2-CF - СНК с флуорополимерна обвивка 220 V, 23 W/m 7
339802220 209823220250 25FSR2-CT - СНК с термопластична обвивка 220 V, 25 W/m       7
339802251 209823220300 30FSS-CF - СНК с флуорополимерна обвивка 220 V, 30 W/m 8
339802225 209823220310 31FSLE2-CT - СНК с термопластична обвивка 220 V, 31 W/m      7
339802255 209823220311 31FSLE2-CF - СНК с флуорополимерна обвивка 220 V, 31 W/m     7
339802226 209823220312 31FSR2-CT - СНК с термопластична обвивка 220 V, 31 W/m 7
339802227 209823220313 31FSE2-CT - СНК с термопластична обвивка 220 V, 31 W/m 8
339802229 209823220400 40FSR2-CT - СНК с термопластична обвивка 220 V, 40 W/m       7
339802263 209823220401 40FSR2-CF - СНК с флуорополимерна обвивка 220 V, 40 W/m 7
339802270 209823220402 40FSS2-CF - СНК с флуорополимерна обвивка 220 V, 40 W/m      8
339802230 209823220450 45FSEw2-CT - СНК с термопластична обвивка 220 V, 45 W/m 8
339802272 209823220451 45FSEw2-CF - СНК за импулсни линии 220 V, 45 W/m 8
339802291 209823220452 45FSU2- NF - СНК  високотемпературен 220 V, 45 W/m 9
339802271 209823220550  55FSS2-CF - СНК с флуорополимерна обвивка 220 V, 55 W/m      8
339802232 209823220600 60FSEw2-CT - СНК с термопластична обвивка 220 V, 60 W/m 8

ПОСТОЯННО СЪПРОТИВИТЕЛНИ НАГРЕВАТЕЛНИ КАБЕЛИ / CONSTANT WATTAGE HEATING CABLES
339802348 209824220150 15 AHT2 - Постоянносъпротивителен нагревателен кабел 220 V, 15 W/m 16
339802349 209824220300 30 AHT2 - Постоянносъпротивителен нагревателен кабел 220 V, 30 W/m 16
339802352 209824221500 150 AHT2 - Постоянносъпротивителен нагревателен кабел 220 V, 150 W/m 16
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                           Избор на нагревателен кабел за поддържане на температура във водопровод против замръзване на вода.                              Минимална околна температура -25°С; поддържана температура +5°С
                                                                 Selection of heating cable for temperature maintenance of pipework and freeze protection.                              Min. ambient temperature -25°С; Maintain temperature +5°С

Диаметър на тръбата
Pipe diameter

Дебелина на изолацията, mm
Isolation thickness, mm

Външен, mm
Outer, mm

Вътрешен, mm
Inner, mm

Вътрешен, inch
Inner, inch 5 7 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

10,3 3 1/8 17FSM2 11FSM2 11FSM2 X X X X X X X X X X X X X

13,7 6 1/4 17FSM2 11FSM2 11FSM2 X X X X X X X X X X X X X

17,1 10 3/8 17FSM2 17FSM2 11FSM2 11FSM2 X X X X X X X X X X X X

21,3 12 1/2 23FSLe2 17FSM2 17FSM2 11FSM2 11FSM2 X X X X X X X X X X X

26,7 20 3/4 31FSLe2 23FSLe2 17FSM2 11FSM2 11FSM2 X X X X X X X X X X X

33,4 25 1 31FSLe2 23FSLe2 17FSM2 17FSM2 11FSM2 11FSM2 X X X X X X X X X X

42,2 32 1 1/4 40FSR2 31FSLe2 23FSLe2 17FSM2 17FSM2 11FSM2 11FSM2 X X X X X X X X X

48,3 38 1 1/2 40FSR3 31FSLe2 23FSLe2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 11FSM2 11FSM2 X X X X X X X X

60,3 50 2 2x31FSLe2 40FSR2 31FSLe2 23FSLe2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 11FSM2 11FSM2 X X X X X X X

73 63 2 1/2 2x31FSLe2 2x23FSLe2 31FSR2 23FSLe2 23FSLe2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 11FSM2 11FSM2 X X X X X X

88,9 75 3 3x23FSLe2 2x31FSLe2 40FSR2 31FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 11FSM2 11FSM2 X X X X

101,6 87 3 1/2 2x40FSR2 2x31FSLe2 2x23FSLe2 31FSR2 31FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 11FSM2 11FSM2 X X X

114,3 100 4 3x31FSLe2 3x23FSLe2 2x31FSLe2 40FSR2 31FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 11FSM2 11FSM2 X X

141,3 125 5 4x31FSLe2 2x40FSR2 2x31FSLe2 40FSR2 31FSR2 31FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 11FSM2 11FSM2 X

168,3 150 6 3x40FSR2 4x31FSLe2 3x23FSLe2 2x31FSLe2 40FSR2 31FSR2 31FSLe2 31FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 11FSM2

195,7 177 7 X 4x31FSLe2 2x40FSR2 2x31FSLe2 2x23FSLe2 40FSR2 31FSLe2 31FSLe2 31FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 17FSM2

219,1 200 8 X X 3x31FSLe2 2x40FSR2 2x31FSLe2 40FSR2 31FSR2 31FSLe2 31FSLe2 31FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 17FSM2

273 250 10 X X 4x31FSLe2 2x40FSR2 2x31FSLe2 2x31FSLe2 40FSR2 40FSR2 40FSR2 31FSLe2 31FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 17FSM2 17FSM2

323,8 300 12 X X X 3x31FSLe2 3x23FSLe2 2x31FSLe2 2x31FSLe2 40FSR2 40FSR2 31FSLe2 31FSLe2 31FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 17FSM2

355,6 350 14 X X X 4x31FSLe2 2x40FSR2 2x31FSR2 2x31FSLe2 2x23FSLe2 40FSR2 40FSR2 31FSLe2 31FSLe2 31FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 23FSLe2

406,4 400 16 X X X 4x31FSLe2 3x31FSLe2 3x23FSLe2 2x31FSLe2 2x31FSLe2 2x23FSLe2 40FSR2 40FSR2 31FSLe2 31FSLe2 31FSLe2 23FSLe2 23FSLe2

457 450 18 X X X X 4x31FSLe2 2x40FSR2 3x23FSLe2 2x31FSLe2 2x31FSLe2 2x23FSLe2 40FSR2 40FSR2 31FSR2 31FSLe2 31FSLe2 23FSLe2

508 500 20 X X X X 4x31FSLe2 3x31FSLe2 2x40FSR2 2x40FSR2 2x31FSLe2 2x31FSLe2 2x23FSLe2 40FSR2 31FSLe2 31FSLe2 31FSLe2 31FSLe2

ЛЕГЕНДА:
X - икономически несъобразно 
3x31FSLe2- на всеки линеен метър тръба да се монтират три метра нагревателен кабел 31FSLe2 - препоръчително спирален монтаж
17FSM2 - на всеки линеен метър тръба да се монтира по един метър нагревателен кабел 17FSM2 - монтаж по дължината на тръбата 
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                           Избор на нагревателен кабел за поддържане на температура във водопровод против замръзване на вода.                              Минимална околна температура -25°С; поддържана температура +5°С
                                                                 Selection of heating cable for temperature maintenance of pipework and freeze protection.                              Min. ambient temperature -25°С; Maintain temperature +5°С

Диаметър на тръбата
Pipe diameter

Дебелина на изолацията, mm
Isolation thickness, mm

Външен, mm
Outer, mm

Вътрешен, mm
Inner, mm

Вътрешен, inch
Inner, inch 5 7 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

10,3 3 1/8 17FSM2 11FSM2 11FSM2 X X X X X X X X X X X X X

13,7 6 1/4 17FSM2 11FSM2 11FSM2 X X X X X X X X X X X X X

17,1 10 3/8 17FSM2 17FSM2 11FSM2 11FSM2 X X X X X X X X X X X X

21,3 12 1/2 23FSLe2 17FSM2 17FSM2 11FSM2 11FSM2 X X X X X X X X X X X

26,7 20 3/4 31FSLe2 23FSLe2 17FSM2 11FSM2 11FSM2 X X X X X X X X X X X

33,4 25 1 31FSLe2 23FSLe2 17FSM2 17FSM2 11FSM2 11FSM2 X X X X X X X X X X

42,2 32 1 1/4 40FSR2 31FSLe2 23FSLe2 17FSM2 17FSM2 11FSM2 11FSM2 X X X X X X X X X

48,3 38 1 1/2 40FSR3 31FSLe2 23FSLe2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 11FSM2 11FSM2 X X X X X X X X

60,3 50 2 2x31FSLe2 40FSR2 31FSLe2 23FSLe2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 11FSM2 11FSM2 X X X X X X X

73 63 2 1/2 2x31FSLe2 2x23FSLe2 31FSR2 23FSLe2 23FSLe2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 11FSM2 11FSM2 X X X X X X

88,9 75 3 3x23FSLe2 2x31FSLe2 40FSR2 31FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 11FSM2 11FSM2 X X X X

101,6 87 3 1/2 2x40FSR2 2x31FSLe2 2x23FSLe2 31FSR2 31FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 11FSM2 11FSM2 X X X

114,3 100 4 3x31FSLe2 3x23FSLe2 2x31FSLe2 40FSR2 31FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 11FSM2 11FSM2 X X

141,3 125 5 4x31FSLe2 2x40FSR2 2x31FSLe2 40FSR2 31FSR2 31FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 11FSM2 11FSM2 X

168,3 150 6 3x40FSR2 4x31FSLe2 3x23FSLe2 2x31FSLe2 40FSR2 31FSR2 31FSLe2 31FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 11FSM2

195,7 177 7 X 4x31FSLe2 2x40FSR2 2x31FSLe2 2x23FSLe2 40FSR2 31FSLe2 31FSLe2 31FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 17FSM2

219,1 200 8 X X 3x31FSLe2 2x40FSR2 2x31FSLe2 40FSR2 31FSR2 31FSLe2 31FSLe2 31FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 17FSM2 17FSM2 17FSM2 17FSM2

273 250 10 X X 4x31FSLe2 2x40FSR2 2x31FSLe2 2x31FSLe2 40FSR2 40FSR2 40FSR2 31FSLe2 31FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 17FSM2 17FSM2

323,8 300 12 X X X 3x31FSLe2 3x23FSLe2 2x31FSLe2 2x31FSLe2 40FSR2 40FSR2 31FSLe2 31FSLe2 31FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 17FSM2

355,6 350 14 X X X 4x31FSLe2 2x40FSR2 2x31FSR2 2x31FSLe2 2x23FSLe2 40FSR2 40FSR2 31FSLe2 31FSLe2 31FSLe2 23FSLe2 23FSLe2 23FSLe2

406,4 400 16 X X X 4x31FSLe2 3x31FSLe2 3x23FSLe2 2x31FSLe2 2x31FSLe2 2x23FSLe2 40FSR2 40FSR2 31FSLe2 31FSLe2 31FSLe2 23FSLe2 23FSLe2

457 450 18 X X X X 4x31FSLe2 2x40FSR2 3x23FSLe2 2x31FSLe2 2x31FSLe2 2x23FSLe2 40FSR2 40FSR2 31FSR2 31FSLe2 31FSLe2 23FSLe2

508 500 20 X X X X 4x31FSLe2 3x31FSLe2 2x40FSR2 2x40FSR2 2x31FSLe2 2x31FSLe2 2x23FSLe2 40FSR2 31FSLe2 31FSLe2 31FSLe2 31FSLe2

LEGEND:
X - economically unefficient
On each pipe running meter is installed three meters heating cable - 31FSLe2, advisable spiral installation 
On each pipe runing meter is installed one meter heating cable 17FSM2, lengthwise installation 
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contact us

FILKAB JSCo
92, Komatevsko shosse Str.
BG 4004 Plovdiv

tel.:               +359 (032) 277 171; 608 881
fax:               +359 (032) 671 133
e-mail:           office@filkab.com 
website:         www.filkab.com  

CABLE ACCESSORIES
tel.:              +359 (032) 277 140, 277 280
fax:              +359 (032) 697 103 
e-mail:          access@filkab.com 

контакти

Филкаб АД 
ул. "Коматевско шосе" № 92 
4004 Пловдив 

тел.:               (032) 277 171; 608 881
факс:             (032) 671 133
e-mail:            office@filkab.com 
website:          www.filkab.com  

KАБЕЛНА АРМАТУРА 
тел.:              (032) 277 140, 277 280
факс:            (032) 697 103 
e-mail:           access@filkab.com 

БЕЛЕЖКИ / NOTES






