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Instrukcja instalacji pętli indukcyjnych

Pętle indukcyjne

Układanie pod kostką betonową

Połączenie

Typy pętli

Układanie pod asfaltem

Drogi ze zbrojeniem stalowym

Haben Sie noch Fragen ?

?jaki typ pętli wybrać...

Bezproblemowe układanie
Wcześniej prawie niemożliwe było ułożenie pętli 
indukcyjnej bez naruszania podbudowy kostki 
betonowej. Z gotowymi pętlami SFS/HFS problemy z 
tym spotykane zostały rozwiązane.

Trwałość
Bardzo dobra stabilność, w połączeniu z wysoką 
elastycznością, umożliwiają łatwe ułożenie gotowych 
pętli i ich długoletnią eksploatację.

Podbudowa
Należy zapewnić stabilną i równą podbudowę pod pętlą 
indukcyjną, np. układając ją na warstwie piasku lub 
żwiru. Warstwa piasku pomiędzy pętlą a kostką 
betonową powinna wynosić minimalnie 1 cm, a 
maksymalnie 5 cm.

Układanie gotowych pętli jest łatwe nawet na 
pochylonych podjazdach.

 

Gotowe pętle indukcyjne mogą zostać wyprodukowane 
w różnych rozmiarach standardowych lub zgodnie ze 
specjalnymi życzeniami.

Każda pętla jest dostarczona z  przewodem 
połączeniowym o długości 10 m, który na zamówienie 
może zostać wykonany w innej długości

Układanie
Gotowa pętla indukcyjna przed ułożeniem ostatniej 
warstwy asfaltu jest mocowana do podbudowy 
przy pomocy specjalnych zacisków.

Połączenie
Przewód łączący pętlę z detektorem pętli również 
jest układany pod ostatnią warstwą asfaltu. Dla 
dodatkowej ochrony przewód połączeniowy 
ułożony zostaje w rurze osłonowej.

Warstwa ścieralna asfaltu
Po ułożeniu gotowej pętli można rozkładać ostatnią 
warstwę asfaltu. W efekcie pętla indukcyjna 
ułożona jest w sposób niewidoczny.

Układanie pętli na drogach ze zbrojeniem stalowym 
wymaga stosowania się do pewnych zasad.

Gotowe pętle indukcyjne SFS/HFS nadają się do 
takiego zastosowania, zapewniając jednocześnie 
maksymalną niezawodność.

Więcej informacji o sposobach układania pętli 
można uzyskać u naszych doradców.  
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Typ SFS 01
Standardowa pętla indukcyjna
 - do montażu pod kostką brukową

lub betonem (ze zbrojeniem stalowym)
 - zakres temperatur roboczych

wynosi -40° C do +100° C

Typ HFS 01
Pętla indukcyjna odporna na wysoką 
temperaturę
 - do montażu pod asfaltem
 - zakres temperatur roboczych

wynosi -40° C do +200°C
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