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1. Bevezetés
A  Tűzjelző  hőérzékelő  kábelek  című  Promatt  segédlet  célja,  hogy  a  Notifier  -  System  Sensor  tűzjelző 
rendszerekben, illetve más alkalmazásokban egyszerűbbé tegye a hőérzékelő kábelek alkalmazását, telepítését,  
karbantartását.

Felhívjuk  a figyelmet,  hogy tűzjelző illetve tűzoltó rendszerek  tervezése, telepítése,  szerelése és karbantartása 
felelősségteljes, szakmai felkészültséget igénylő, tűzvédelmi szakvizsga birtokában végezhető tevékenység.

Reméljük, leírásunk nagyban megkönnyíti a tervezési, kivitelezési, karbantartási feladatok ellátását.

Sikeres munkát kívánunk! Köszönjük, hogy cégünket választotta!

2. A hőérzékelő kábelekről

2.1. A hőérzékelők

A hőérzékelők működése az anyagok valamely olyan tulajdonságának megváltozásán alapul,  amely arányos a 
hőmérséklet  változással.  Ilyen  tulajdonság  lehet  az  anyag  kiterjedésének,  nyomásának,  ellenállásának, 
halmazállapotának,  fénytörésmutatójának  megváltozása.  Ezek  a  fizikai  jelenségek  sokféle,  egyszerűbb  vagy 
bonyolultabb  működésű  hőérzékelő  kialakítását  tették  lehetővé.  Nem  is  csoda,  hogy  az  első  tűzérzékelők  is  
hőérzékelők voltak. Segédletünkben a hőérzékelők egy speciális fajtájáról, a hőérzékelő kábelekről lesz szó.

2.2. A hőérzékelő kábelek

A  hőérzékelő  kábelek  térbeli  működésük  alapján  vonali 
hőérzékelőnek tekinthetők, hiszen egy hosszú vonal, maga 
a kábel mentén érzékelik a tűzből felszabaduló energiát.

A  hőmérséklet  mérés  során  két   fajta  érzékelő  típussal 
találkozhatunk.  Az  egyik  esetben   a  hőérzékelők  a 
hőmérséklet  abszolút  értékét  mérik,  és  jelzik  egy  előre 
megadott hőmérséklet (pl. 60 °C, 105 °C) meghaladását: az 
ilyen érzékelők a  küszöbhőmérséklet érzékelők.

A  másik  csoport  esetében  a  hőmérséklet   változásának 
gyorsaságát  (dT/dt)  mérik  az  eszközök.  Az  ilyen,  ún. 
hősebesség  érzékelők szokásos  komparálási  értéke 
10 °C/perc. Ha a hőmérséklet változási sebesség a küszöbérték alatt marad, az érzékelő nem jelez. Ez utóbbi  
érzékelők általában küszöbhőmérséklet érzékelőként is működnek (lásd 1. ábra).

A tűzjelző hőérzékelő kábelek általában küszöbhőmérséklet  érzékelők,  de vannak olyan kábelek is, amelyek a 
hőmérséklet emelkedésének folyamatos mérésére is alkalmasak.

Anyagtulajdonságaik  alapján vannak tűz esetén  reverzibilisen (visszaálló) és  irreverzibilisen (nem visszaálló) 
megváltozó hőérzékelő kábelek. Az előbbiek, ha csak el nem égnek vagy szakadnak, nem mennek tönkre egy 
jelzéstől, így több mérésre is lehetőséget adnak, míg az utóbbiak csak egyszer használhatóak, mérés után a hibás 
(jelző) kábelszakaszt mindig ki kell cserélni. Ezeknél a jelzés a kábel tönkremenetele, általában zárlata.

2.3. A hőérzékelő kábelek működési elve

A) Reverzibilis hőérzékelő kábelek (visszaálló)

Félvezetős
A  félvezetős  kábelek  működése  azon  alapul,  hogy  a  kábel  ellenállása  a  hőmérséklet  hatására 
megváltozik  (növekszik  (PTC)  vagy csökken (NTC)).  Az ellenállás-változást  egy központi  kiértékelő 
egység méri. Ha az ellenállás változás gyorsasága, vagy mértéke meghaladja a küszöbértéket, a kábel 
tüzet jelez.

Hőérzékelő kábelek alkalmazása 3. oldal

1. ábra
Hőmaximum és hősebesség érzékelő működése
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Optikai elvű hőérzékelő kábel
Ez  a  kábel  típus  tulajdonképpen  egy  speciális  üvegszál.  A  méréshez  a  száloptikának  azt  a 
tulajdonságát használják fel, hogy az üvegszál szórási és visszaverődési tulajdonságai a hőmérséklet 
függvényében  megváltoznak,  ezáltal  a  kibocsájtott  fény  fizikai  tulajdonságai  is  megváltoznak.  Az 
üvegszálba belépő fénysugár  fizikai  megváltozása,  az üvegszál  tulajdonságai  illetve  a  hőmérséklet 
változás hatására jól definiálható, és mérhető. Az igen precíz optikai kiértékelő egység még a tűz helyét 
is meg tudja határozni akár 4 km hosszon belül 0,5 m-es pontossággal.

B) Irreverzibilis hőérzékelő kábelek ( nem visszaálló)

Működésük egyszerű: egy adott hőmérséklet (HDC kábelek 
esetében  68 oC  vagy  105 oC)  elérésekor  az  érzékelő 
kábelek  előfeszített  belső  vezetékeinek  szigetelése 
megolvad,  a  vezetékek  rövidre  záródnak,  azaz  a  kábel 
irreverzíbilis módon megváltozik. Így a kábelek működése 
egy  kapcsoló  működéséhez  hasonlítható.  Az  ilyen 
működésű  kábelek  alkalmazása,  tervezése  egyszerű  és 
telepítésük gazdaságos. 

Továbbikban csak a nem visszaálló, HDC típusú hőérzékelő kábelekről 
lesz szó.

3. A HDC hőérzékelő kábelek

3.1. A HDC kábelek műszaki adatai

HDC-68 HDC-105
VEZETÉK

Ónozott rézzel bevont acélszál, 0,95 mm átmérővel, a két szigetelt vezeték előfeszítve 
csavarva.

TÍPUS Nem visszaálló
MŰKÖDÉS: A jelzési hőmérséklet elérésekor az adott szakaszon zárlat keletkezik.
ÉRSZIGETELÉS 68 °C-on olvadó speciális polimer 105°C-on olvadó speciális polimer
KÖPENY extrudált termoplasztik extrudált PVC
SZÍN piros fekete
KÜLSŐ ÁTMÉRŐ 4,3 mm 4,5 mm
SÚLY: KG/KM 25 26
ELLENÁLLÁS @ 20 C˚ ≤ 290 Ohm/km/ér
MŰKÖDÉSI FESZÜLTSÉG 100 Vdc
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET 10 C˚ -+38 C˚
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET -30 C˚ - +40 C˚ -30 C˚ - +60 C˚
MINIMÁLIS ALKALMAZÁSI HOSSZ 3 méter
MINIMÁLIS HAJLÍTÁSI SUGÁR min. 7 cm és max. 90˚-ig
BELÓGATÁS min. 4 cm, max. a belmagasság 5%-a vagy 30 cm

3.2. A HDC hőérzékelő kábelek alkalmazási lehetőségei

A HDC hőérzékelő kábelek előnyösen alkalmazhatók a tűzjelzéstechnika számos területén berendezések közvetlen 
védelmére (túlmelegedésből, elektromos kábelek túlterheléséből eredő tüzek jelzésére) és térvédelemre (gyúlékony 
anyagot  tároló  tartályok,  raktárak,  garázsok  tüzének  jelzésére)  egyaránt.  Külső  hatásoknak  tartósan  ellenálló 
kialakításuk és egyszerű működésük miatt széles körben használhatók. Olyan mostoha környezeti feltételek (kosz,  
por,  nedvesség,  pára,  korrózió  stb.)  közepette  is  alkalmazhatók,  ahol  más  érzékelő  típusok  esetén  magas 
karbantartási  költségekkel,  jelentősen  csökkent  üzemidővel  és  gyakori  téves  jelzésekkel  kellene  számolni. 
Megfelelő leválasztással pedig robbanásveszélyes környezetbe is tervezhetők, telepíthetők.

4. oldal Hőérzékelő kábelek alkalmazása

2. ábra
HDC típusú hőérzékelő kábell

← köpenyszigetelés

érszigetelés →
↓
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A hőérzékelő kábelek alkalmazásának hátrányai:
✗ Az egyszer már tüzet jelzett kábelt vagy kábelszakaszt cserélni kell.

✗ Körültekintőbb kezelést kívánnak, mint más vezetékek.  Tárolásuk, szállításuk esetén kerülni kell a kábelt 
érő  mechanikus  (megtörés,  rálépés)  és  termikus  hatásokat:  radiátor,  hősugárzó,  lámpa  melletti  vagy 
tartósan 38˚C feletti hőmérsékleten tárolást, szállítást (pl. nyáron ne a gépkocsi platójára dobva vigyük a 
telephelyre).

Ugyanakkor a hőérzékelő kábelek alkalmazása mellett számos előny szól:
✔ Egyszerű  szerelhetőség,  üzembe  helyezés  és  karbantartás  (nem  igényel  különösebb  szaktudást, 

szerszámot vagy kalibráló eszközt, a tönkrement szakasz könnyen cserélhető).

✔ Folyamatos, megbízható, téves jelzésektől mentes működés minimális karbantartási igény mellett, ezáltal 
olyan helyekre is felszerelhető, melyek üzem közben már nehezen hozzáférhetők vagy megközelíthetők.

✔ A tűz lehetséges keletkezési helyéhez közvetlenül telepíthető.

✔ Érzékenysége nem függ sem a hosszától, sem a környezeti tényezők (pl. hőmérséklet) változásától.

✔ Jelzést attól függetlenül tud adni, hogy mekkora részét éri hőhatás.

✔ Külső  köpenye  ellenáll  víznek  (tartályok  hűtőberendezése,  oltóvíz),  olajnak  (gép  hűtőberendezése, 
kenőolaj) egyaránt.

✔ Magas EMC (elektromágneses) és RFE (rádiófrekvenciás) immunitás.

✔ Bármilyen oltóközponthoz, tűzjelző vagy épületfelügyeleti rendszerhez könnyen csatlakoztatható.

3.3. Alkalmazási példák

✔ kábelalagutak

✔ garázsok

✔ csővezetékek

✔ kábeltálcák

✔ repülőgép hangárok

✔ raktárak (bálázott, polcos, hűtő)

✔ bányák, hidak

✔ alagutak (közút, vasút)

✔ trafók, kapcsolószekrények

✔ tartályok

✔ szállítószalagok (könnyűipar)

✔ liftek, felvonók

4. Hőérzékelő kábeles védelem tervezése

4.1. Bevezetés

Hőérzékelőket alkalmazunk erősen hőtermelő, nyílt,  lángfázissal induló tüzek jelzésére illetve olyan területeken, 
ahol a füstérzékelők valamilyen oknál fogva nem alkalmazhatók. A hőérzékelők által védhető terület és telepítési  
magasság  kisebb, mint a füstérzékelőké egyrészről a  hőterjedési módok (radiáció – sugárzás' és konvekció – 
'áramlás'),  másrészről  a tűz lángoló szakaszában való gyors fejlődése miatt.  A kisebb telepítési  magasság és  
védhető terület  biztosítja az elfogadhatóan gyors jelzést.

Tűzjelzés  szempontjából  a  hőérzékelő  kábel  nem  más,  mint  sok,  egymás  mellé  szerelt  pontszerű 
küszöbhőmérséklet  érzékelő  együttese,  melyben  hő  hatására  kiolvad  az  erek  közti  szigetelés,  irreverzíbilisen 
megváltoztatva ezáltal adott szakasz állapotát.

(Mivel az érzékelőnek két működési állapota van, nyugalom és tűzjelzés, ezért szokták digitális hőérzékelőnek is 
hívni.)

Hőérzékelő kábelek alkalmazása 5. oldal
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4.2. Védelmi módok

A hőérzékelő kábeleket alkalmazhatjuk  helyi védelemre,  egy-egy veszélyes technológia, berendezés védelmére 
(pl. szállítószalag, kábeltálca, kapcsolószekrény stb.), és mint vonali hőérzékelőt alkalmazhatjuk  térvédelemre is 
beltérben (pl. raktár, parkoló, alagút stb.).

4.3. Helyi védelem

Helyi védelem esetén a hőérzékelő kábelt  közvetlenül a kockázati  helyre, a 
védendő berendezés  fölé  vagy annak  felületére  szereljük,  így biztosítva  az 
abnormális  állapot  gyors  jelzését.  A  berendezés  fölé  telepített  hőérzékelő 
kábeleket a tűz esetén felszabaduló forró égésgázok rövid úton elérhetik, így a 
jelzés  és  beavatkozás  is  kellően  gyors  lehet  (vészjelzés,  gépleállítás, 
áramtalanítás, oltás). Ez a védelmi mód alkalmas egy eszköz, gép, berendezés 
túlmelegedésének  jelzésére  is,  még  mielőtt  a  melegedés  a  berendezés 
meghibásodását, netalántán kigyulladását okozná.

Tipikus  példája  ennek  az  elektromos  kapcsoló-  és  elosztószekrényekbe 
tervezett  hőérzékelő  kábeles  védelem,  ahol  egy esetleges  elektromos  hiba 
miatt (zárlat, túlterhelés, kilazult kötések stb.) hő fejlődhet és tűz keletkezhet. 

Nagyobb  kapcsolószekrényekben  tekerjük  körbe  hőérzékelő  kábellel  az 
elektromos  egységeket,  és  különálló,  szelektív  jelzésként  csatlakoztassuk  a 
tűzjelző  rendszerhez.  Több  kisebb  szekrény  esetén  célszerű  az  egyik 
szekrényből a másikba haladva átfűzni a hőérzékelő kábelt,  és ezekből egy 
jelzési zónát szervezni.

Figyelem:  Mindkét  esetben legalább 3  méter  hosszú  hőérzékelő  kábelt  kell  használnunk,  mivel  ennél  kisebb  
szakaszt levágva a kábel működésképtelenné válhat (szétugorhatnak az előfeszített acélszálak)!

4.4. Térvédelem

Térvédelem esetén  a  hőérzékelő  kábelt  a  pontszerű  hőérzékelőkhöz  hasonlóan  a  védett  tér  mennyezetére 
szereljük.  Tűz  esetén  a  hőenergia  konvekció  (áramlás  a  füstgázokkal,  égéstermékekkel  együtt)  és  radiáció 
(hősugárzás)  útján jut  el  a  mennyezetig és  éri  el  a hőérzékelő  kábelt.  Ahogy fejlődik  a  tűz,  úgy növekszik  a 
mennyezet alatti gázréteg hőmérséklete, mely egy idő után meghaladja az érzékelő „riasztási szintjét”, majd az erek 
közti  szigetelés elolvad.  Sajnos a jelzés csak  elég későn, a tűz későbbi fázisában, lángfázisban történik  meg, 
általában a telepítési magasság kb. harmadát elérő lángok kialakulásakor. Bizonyos anyagok jelenlétében poros, 
szennyezett  környezet)  és  környezeti  körülmények  között  (pára,  extrém  hideg  vagy  meleg)  ez  az  egyetlen 
megbízható, téves jelzés mentes tűzjelzési módszer.

A hőkábeles térvédelem tervezésekor  figyelembe veendő 
szempontok:  védhető  terület  nagysága,  kábelszakaszok 
közötti távolság, födém tetszőleges pontjától való távolság, 
egyéb  befolyásoló  tényezők  (falak,  belmagasság, 
mennyezet kialakítása, szellőzés stb.). Ide vonatkozó külön 
szabvány hiányában a pontszerű hőérzékelőkre vonatkozó 
előírásokat  tekintjük  iránymutatónak,  bel-  és  kültéri 
alkalmazás esetén egyaránt. Egy pontszerű hőérzékelővel 
átlagosan  30 m2-es  terület védhető, a mennyezet bármely 
pontja  pedig 3,9 m-es  távolságon belül  kell,  hogy legyen 
(lásd 4. ábra).

6. oldal Hőérzékelő kábelek alkalmazása

4. ábra
Pontszerű hőérzékelők kiosztása

a hőérzékelő kábelhez képest
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3. ábra
Villamos elosztó védelme

hőkábelhőkábel
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4.5. Beltéri elhelyezési tudnivalók

4.5.1. A védhető terület maximális nagysága
A hőkábeleknél a védhető terület nagyságát úgy kapjuk, 
mintha  a  kábel  minden  centimétere  egy-egy  pontszerű 
hőérzékelő lenne. Így a védhető terület nagysága a kábel 
teljes  hosszában  kétszer  3,9  méter  széles  sávként 
értelmezhető (lásd 5. ábra).

Ebből következik,  hogy a kábelszakaszok (nyomvonalak) 
közötti  legnagyobb  vízszintes  távolság  a  legnagyobb 
védősáv kétszerese: 

➢ S= 2 x 3,9 m = 7,8 m
ahol „S” a párhuzamosan futó kábelek
közötti legnagyobb távolság

Ettől eltérni csak negatív irányba lehet, ha az indokolt (pl. 
nagyobb  biztonság  érdekében,  a  helyiség  belső 
elrendezése,  a  beépített  berendezési  tárgyak 
elhelyezkedése miatt, vagy nagyobb légmozgású helyen).

4.5.2. Maximális felszerelési magasság
Tűz esetén a felfelé áramló füst-  és gázoszlop a minden 
oldalról beáramló hideg levegővel keveredve hígul és hűl, 
ezért, ahogy növekszik a helyiség belmagassága, úgy kell 
csökkenteni  a  felszerelni  kívánt  hőérzékelők  jelzési 
küszöbszintjét. Maximális felszerelési magasság: 

➢ 68˚C-os kábel esetén: 7,5 m (ajánlott 6 m)

➢ 105˚C-os kábel esetén: 6 m (ajánlott 4,5 m)

4.5.3. Vízszintes tetősík
A sima, tagolatlan mennyezeten vízszintes tetősík esetén a 
kábelek  közötti  legnagyobb  távolság  S=7,8 m.  Ettől  eltérni  csak  gerendákkal  tagolt  mennyezet  esetén  kell. 
A következő előírásokat magyar ajánlás híján az amerikai tűzjelzős szabványból, az NFPA-721-ből vettük:

➢ Sűrű bordás mennyezet
A sűrű  bordás  mennyezetről  akkor  beszélhetünk, 
ha  a  mennyezetet  10 cm-nél  magasabb  tömör 
bordák  tagolják.  Ezeknek  a  középvonala 
maximálisan  0,9 m  egymástól.  A  bordák 
magasságát a továbbiakban „B”-vel jelöljük.

• 46 cm > B > 10 cm

• Az  érzékelő  kábelt  a  bordák  aljára  kell 
felszerelni.

• A  bordákra  merőleges  szerelés  esetén  a 
kábelek távolsága S = 7,8 m

• A  bordákkal  párhuzamos  szerelés  esetén  a 
kábelek távolsága S' = S/2 = 3,9 m
A kábel és a fal távolsága értelemszerűen ennek a fele 1,95 m
Ebben  az  esetben  azért  csökken  a  védhető  terület  nagysága,  mert  a  bordák  hosszanti  irányban 
elvezetik a meleg levegőt. (Lásd ehhez a 7. ábrát)

1 NFPA-72: National  Fire Protection Association,  azaz 'Nemzeti  Tűzvédelmi Szövetség'  által  kiadott  szabvány,  ez foglalkozik a beépített  
tűzjelző berendezésekkel

Hőérzékelő kábelek alkalmazása 7. oldal

5. ábra 
A hőérzékelő kábel „védősávjai” 
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6. ábra
A 105˚C és 68˚C-os hőérzékelő kábelek

ajánlott és maximális felszerelési magassága

6m

105˚C105˚C

4,5m

6m*

68˚C68˚C

7,5m*

Belógás:
 min. 4cm
 max. BM 5%-a
 vagy 30cm

Belógás:
 min. 4cm
 max. BM 5%-a
 vagy 30cm

 

7. ábra
Elhelyezés sűrű bordás mennyezet esetén
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➢ Nagyobb gerendákkal tagolt mennyezet
Mivel  a  tömör  födémgerendák,  kötényfalak akadályozzák a  felszálló égéstermékek  és a  meleg levegő 
terjedését,  ezért  ilyen  mennyezet  esetén  a  védhető  terület  nagyságát  csökkenteni  kell!  Ezeknek  a 
gerendáknak a távolsága nagyobb, mint a sűrű bordás mennyezet esetén, tehát nagyobb, mint 0,9 m!
(„B” a gerendák belógása a mennyezetről)

• 0 cm < B < 10 cm
Az érzékelő kábelt úgy kell elhelyezni, mint teljesen sík mennyezet esetén. S/2 = 3,9 m

• 10 < B < 46 cm
A védhető sáv szélessége az eredeti szélesség kétharmada: S'/2 = 3,9 m x 2/3 = 2,6 m
Ha  B< 30 cm, és a gerendák távolsága kisebb, mint 2,4 m, akkor az érzékelő kábel a gerendák alsó 
síkjára is rögzíthető.

• 46 cm < B és a gerendák közötti távolság nagyobb, mint 2,4 m
Ebben az esetben a gerendákkal határolt tér önálló térrésznek tekinthető, és mindegyik teret külön kell  
védeni.

• Egyéb esetekben irányadóak lehetnek a pontszerű hőérzékelők osztott födémmezőkbe telepítésének 
szabályai: CEN/EN54-14:2004

4.5.4. Dőlt tetősík
Dőlt tetősík esetén három esetet lehet megkülönböztetni

➢ A tető dőlésszöge: α < 15˚
Ebben az esetben a tető vízszintes síkúnak tekinthető.

➢ A tető dőlésszöge: 15˚ < α < 30˚
A födém dőlése elősegíti a füst és hő oromzat felé áramlását, ezért a védelem tervezésekor ezt figyelembe 
lehet venni.  A mérsékelt  dőlésű födémnél (15˚ < α < 30˚) a mennyezet meredeksége (α)  fokonként egy 
százalékkal növelheti a hőkábel védősávjának méretét, maximum 25 %-ig. 
Pl.:  teljesen  sík  (α = 0˚)  födém  esetén  3,9 m;  10%-os  lejtésűnél:  3,9 m x 0,1 ≅ 0,4 m;  0,4 m + 3,9 m = 4,3 m  lehet  a  védősáv 
szélességének a fele.

➢ A tető dőlésszöge: 30˚ < α 
Ilyenkor a tető erős dőlésűnek számít. A tetőgerinc közelébe, a csúcstól 1 m-es vízszintes távolságon belül 
be kell  tervezni plusz egy nyomvonalat is,  de a csúcs közelébe, 10 cm-en belül hőérzékelő kábel nem 
kerülhet!

4.5.5. Szigeteletlen mennyezet, belógatás
A  szigeteletlen  mennyezetű  helyiségekben  (padlások,  hangárak,  raktárak  stb.)  főként  nyáron  a  napsugárzás 
hatására a tető tartószerkezete erősen felmelegszik. Ezért a hőérzékelő kábel felszerelésénél olyan tartóelemet kell  
használni, ami nem adja át a tető tartószerkezetének hőjét (műanyag). Ezen felül figyelni kell arra is, hogy eleve 
magasabb jelzéspontú kábelt, adott esetben valamivel nagyobb belógatással kell alkalmazni. A belógatás mértéke 
hőérzékelő kábelnél maximum a belmagasság 5 %-a, de legfeljebb 30 cm lehet a födém síkjától.

Hasonlóan kell eljárni felülvilágító ablakok alatt, fűtéscsövek közelében, fűtőtestek előtt stb. is, ahol szintén magas 
lehet a környező levegő hőmérséklete.

Figyelem: ezeknek a problémáknak nem a hőérzékelő kábel hőszigetelése a megoldása!

4.5.6. Egyéb telepítési szabályok
➢ Oldalfaltól, térelválasztótól, gerendától, építészeti, gépészeti vagy más berendezési tárgytól mért legkisebb 

vízszintes távolság: 0,5 m;
Falnak számít a mennyezetet 30 cm-nél jobban megközelítő polcra tett áru is, továbbá a mennyezetről  80 cm-nél  
vagy a belmagasság 10 %-ánál jobban lelógó gerenda, kötényfal, légcsatorna stb. is! Ha a mennyezeti mezőben lévő  
szerkezeti  elemek  elhelyezkedése  akadályozza  az  érzékelő  szabad  felszerelését,  azok  alatt  egy  kifeszített  
acélsodronyhoz kell a kábelt rögzíteni.

➢ A  hőkábel  körül szabad  légáramlást  kell  biztosítani.  Egyrészt,  hogy  az  égésgázok  körüljárhassák, 
másrészt  nehogy  a  kábellel  kapcsolatban  levő  berendezési  tárgy  elvezesse  a  hőt  az  érzékelőtől 
megnövelve ezáltal a jelzési időt. Ezért mennyezeti szerelés esetén a kábel és a födém között min. 4 cm-es 
távolságot kell tartani.

8. oldal Hőérzékelő kábelek alkalmazása
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➢ Telepítés a sarkok közelében
A helyiség falának és mennyezetének találkozásának közelében lévő telepítéseknél arra kell vigyázni, hogy 
a  sarokban  a  levegő  mozgása  sokkal  nehézkesebb.  Ezért  az  érzékelő  kábelt  akár  vízszintes,  akár  
függőleges irányban minimum 10 cm-re kell felszerelni a saroktól.

➢ Szellőzés 
Természetes szellőzőktől,  mesterséges mennyezeti  elszívásoktól  legalább 0,5 m távolságot kell  tartani. 
Mennyezeti befúvástól legalább 1 m, oldalfali befúvástól pedig min. 1,5 m távolságtartás az előírt. Ötszörös 
légcsere felett csökkenteni kell a hőérzékelő kábellel védett terület nagyságát.

4.6. Zónázás

A  hőérzékelő  kábellel  védett  terek  általában  jól  különválaszthatók  az 
egyéb érzékelőkkel védett terektől, ezért a legtöbb esetben célszerű külön 
jelzési zónaként (zónákként) kialakítani az ilyen helyiségeket.

A védelem speciális volta mellett a külön zónába sorolást az is indokolja, 
hogy hőérzékelő kábel alkalmazása esetén sok esetben viszonylag nagy 
területről  jön  egyetlen  jelzés.  A  jelzési  zónákat  a  védelem  módjától 
függően kell kialakítani, de ügyelni kell a megfelelő jelzésszelektivitásra is. 
Nem  célszerű  egy  túl  hosszú  vagy  sok  kisebb  kábelszakaszt  egy 
jelzésként a központhoz illeszteni, mert akkor egyrészt egy esetleges tűz 
esetén nehéz behatárolni az esemény helyét, másrészt hiba esetén nehéz 
megtalálni  a  rossz kábelszakaszt.  Ennek megfelelően legfeljebb 200 m 
hőérzékelő kábelnek kell egy jelzést jelentenie. Térvédelem esetén, ha lehet helyiségenként, egybefüggő tereknél 
max.  1600 m2-enként  külön  zónát  kell  kialakítani,  berendezés  védelem  esetén  ugyanez  egységenként  vagy 
gépcsoportonként javasolt.

4.7. Tűzjelző rendszerhez illesztés
A hőérzékelő  kábelt  hagyományos  tűzjelző  rendszerek  esetén  a  központ  egyik  szabad zónabemenetére,  míg 
intelligens rendszer esetén egy kontaktus illesztő monitor modul bemenetére kell csatlakoztatni. Mindkét esetben 
abból kell kiindulni, hogy a kábel tulajdonképpen egy hagyományos kétállapotú tűzjelző eszköz, ezért illesztése is 
ennek megfelelően történik. A hőérzékelő kábel a hagyományos eszközök közül legjobban egy kézi jelzésadóhoz 
hasonlítható. Amikor a jelzésadót működtetik, kontaktusa zár, tehát zárlatot okoz.
A kábelnek úgy kell működnie, hogy nyugalmi állapotban a hőkábel szakadása hibajelzést-, riasztásjelzése (zárlata)  
pedig  tűzjelzést  eredményezzen  a  központon,  ezen  felül  a  hőérzékelő  kábelt  a  monitormodullal  vagy  a 
hagyományos tűzjelző központtal összekötő kábel zárlata és szakadása is hibajelzés legyen. Azért, hogy minden 
állapotot meg lehessen különböztetni, az érzékelő áramkörbe megfelelő helyre ellenállásokat kell elhelyezni. Erről  
bővebben az „5.4. A HDC kábelek illesztése tűzjelző rendszerekhez” c. fejezetben lesz szó.
Mivel a rendszer működési állapotai ellenállással vannak beállítva, ezért fontos ismerni a kábel ellenállását is:

R  = L x 0,6 [Ohm]
ahol „R” a kábel 2 erének ellenállása, [Ohm]

„L” pedig a vezeték (érpár) hossza [m]

A hőérzékelő kábeleket csak a védett térben és csak érzékelőként célszerű használni,  jelzéstovábbításra nem 
(ehhez drága is). Helyette legalább 2*1,0 mm2-es rézvezetékkel kell kábelezni a központ (vagy illesztőmodul) és a 
védett tér határán elhelyezett kötődoboz között, és csak onnan induljon a hőkábel.

Hőérzékelő kábelek alkalmazása 9. oldal

„n” zóna

„n+1” zóna

800 m2

800 m2
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5. HDC hőérzékelő kábelek szerelése, telepítése

5.1. Általános rész

• Ellenőrizzük,  hogy a  környezeti  feltételek  megfelelőek-e  (lásd  a  műszaki  adatok  táblázat),  szereléskor 
legalább fagypont felett legyen a környezeti hőmérséklet. 

• Kerülni kell a kábelt esetlegesen érő, annak tönkremeneteléhez vezető káros hatásokat!
• A  téves  jelzések  elkerülése  végett  tilos  a  kábelt  fűtéscsövek,  hősugárzók,  lámpák,  napsugárzás 

következtében felmelegedő tárgyak stb. mellé vagy az előírt tárolási hőmérsékletet meghaladó környezetbe 
szerelni. Gépre, berendezési tárgy felületére vagy annak közelébe csak akkor szabad felszerelni, ha annak 
hőmérséklete  15 C˚-kal  kisebb, mint  a hőkábel névleges jelzési  szintje.  (Bár a HDC-105 jelzési szintje 
kellően magas a kültéri, közvetlen napsugárzásnak kitett alkalmazáshoz is, de mivel köpenye nem UV álló, 
így azt sem árt valamilyen felülettel leárnyékolni).

• A kábelre 230 V-os hálózati feszültséget rákapcsolni tilos.
• A kábelt lefesteni tilos.
• Felszerelés előtt ellenőrizzük, hogy nem sérült-e meg a vezeték, a külső köpenyt szemrevételezéssel, a 

belső szigetelés épségét ellenállásméréssel. (Tipp: telepítéskor a kábel hosszát és a mért ellenállás értéket 
írjuk fel a kötődoboz belső oldalára!)

• Szereléskor ne hagyjuk a földön a kábelt, mert ráléphet valaki vagy ráteszi a létrát, mely sérülések kívülről  
nem lesznek láthatók, később pedig téves jelzéshez vezethetnek.

5.2. Vezetékezés

A hőérzékelő kábel felügyelt működése érdekében egyenes vonalú, folytonos vezetékezést kell készíteni, „T”- és 
„Y”-elágazás vagy a kábel mennyezetről történő függőleges belógatása nem megengedett.

Nyílt, egyenes szakaszon 20-30 méterenként vagy a helyiség oldalainál lévő fordulópontoknál ajánlott felszakítani 
a  kábelt  és  kötődobozban (vízzáró  kivitel,  szakszerűen  toldás, 
nehogy a kötés  beázása miatt  legyen téves  jelzés)  elhelyezni.  A 
kötődobozok egyrészt a mechanikai felfogatást biztosítják, másrészt 
jelzést követően nem kell a teljes kábelszakaszt egyben kicserélni, 
csak  a  kötődobozok  közötti  sérült  részt  (nem  beszélve  a  hiba 
könnyebb  megtalálásáról).  A  kötődobozok  közötti  szakaszokon 
biztosítani  kell  a  kábel  lehajlás  elleni  rögzítését  (lásd  következő 
fejezet).

Előfordulhat, hogy a hőérzékelő kábel nyomvonalát olyan területen 
kell  keresztülvezetni,  melynek  védelméről  nem  kell  gondoskodni 
vagy a környezet a kábel működése szempontjából veszélyes (pl. 
forró  (fűtő)test  mellett,  felülvilágító  ablak  alatt).  Ilyenkor  fel  lehet 
szakítani  a  hőérzékelő  kábeles  zónát  és  két  kötődoboz  között 
tűzjelző vezetékkel helyettesíteni.

Megeshet az is, hogy egy helyiségen belül eltérő jelzési hőmérsékletű kábelt kell alkalmazni (lásd 8. ábra). Ilyenkor 
is célszerű az átvezetés két oldalán egy-egy kötődobozt elhelyezni, s köztük a kábelt tűzjelző vezetékre cserélni  
vagy a felső kötődoboztól már a magasabb jelzéspontúval kábelezni.

5.3. Rögzítés, toldás

A hőérzékelő kábelt...

• nem  szabad  szögelni,  csavarozni,  túl  szorosan  és/vagy 
megfeszítve rögzíteni.

• legalább  1-1,5 m-enként  rögzíteni  kell  a  túlzott  lelógás  miatti 
sérülésveszély elkerülése érdekében.

• hajlítani min. 7 cm-es sugárral max. 90˚-ig szabad.

• mennyezetre  szerelve  célszerű  gyenge  hővezető  képességű 
mechanikai szerelvényeket alkalmazni.

• csak a javasolt rögzítőelemekkel (vagy azokkal egyenértékűvel) 
szabad felszerelni.
(Tipp: A HILTI szalag egyszerű és olcsó távtartó elem, ∅6-os furatokkal, melyekbe a megfelelő műanyag 

10. oldal Hőérzékelő kábelek alkalmazása

9. ábra: Rögzítés mennyezeten és sodronyon

8. ábra
Kétféle kábel alkalmazása egy helyiségen belül

4,5m

6m

105˚C

68˚C

átvezetés
védőcsőben

helyes rögzítés

helytelen rögzítés

helyes rögzítés

1-1,5m 1-1,5m
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rögzítők bepattinthatók. De a SALGO polcrendszer  ∅9-es furatai is hasonlóképp felhasználhatók polcos 
raktár védelme esetén.)

• nagy kiterjedésű terek védelménél 
célszerű  egy,  a  két  szemközti  fal 
között  kifeszített  kábelsodronyra 
rögzíteni.  A  kábelt  1,5 m-ként 
rögzítőelemmel  rögzítjük  az 
átfeszített  acélsodronyhoz.  Kültéri 
átfeszítés  esetén  fel  kell  készülni 
az  esetleges  szélfúvás, 
hólerakódás,  jégcsapképződés 
hatásaira! Ne rögzítsük a kábelt a 
befüggesztett  világítótestek  sodronyához,  ha a sodrony és a világítótest  között  kevesebb,  mint 
50 cm van! 

• kizárólag  sorkapocsban  szabad  toldani,  kötni,  forrasztani  tilos!  Kúpos  vagy  késes  kötőelemek  nem 
javasoltak.  Majd gondosan szigeteljünk és megfelelő védettségű (attól függően hogy kültér,  beltér vagy 
robbanásveszélyes környezet) kötődobozban helyezzünk el.

• A kötődobozba a hőkábeleket  lehetőleg tömszelencén keresztül  vezessük  be,  mely egyrészt  rögzíti  az 
érzékelőt, másrészt megakadályozza a szennyeződések kötődobozba jutását. A kötődobozokon jelölni kell, 
hogy a tűzjelző rendszer részegységei.

A nem megfelelő rögzítés miatti kábelsérülésre semmilyen forgalmazó
nem vállal garanciát, a vezetékeket pedig eladás előtt bemérik!

5.3.1. Rögzítőelem típusok
Furatba pattinthatók: Gerendára rögzíthetők: Felcsavarozhatók:

5.4. A HDC kábelek illesztése tűzjelző rendszerekhez

5.4.1. Hagyományos tűzjelző rendszerhez
A  hőérzékelő  kábelt  egy  sorba  kötött  „R”  áramkorlátozó  ellenálláson  keresztül  kell  a 
hagyományos központ zónabemenetére illeszteni.  Notifier tűzjelző központoknál „R” értéke 
470  Ohm,  melyet  abba  a  kötődobozba  kell  elhelyezni,  amelyikben  a  tűzjelző  központ 
bemenetéről vezetett tűzjelző rézkábel a hőkábellel először találkozik. A teljes áramkör (zóna) 
felügyeletét  (szakadás hiba  jelzését)  a  hőkábel  végén elhelyezett  vonal  végi  lezáró  elem 
(EOL)  biztosítja,  melynek központfüggő értékét*  az „R”  áramkorlátozó ellenállás értékével 
csökkenteni  kell!  Ezzel  a  bekötéssel  a  rézvezeték  zárlata,  szakadása  esetén  a  központ 
zónahibát jelez, míg a hőérzékelő kábel zárlata riasztást, szakadása zónahibát fog jelenteni.

5.4.2. Intelligens tűzjelző rendszerhez
Amint  azt  az előző fejezetekben láttuk,  a hőérzékelő  kábelnek  is  van 
mérhető saját  ellenállása.  Ezért  a hőkábel  illesztésénél csak  arra  kell 

Hőérzékelő kábelek alkalmazása 11. oldal

10. ábra: Szabályos vezetéktoldás (szigetelés, zsugorfóliázás előtt)

HDC-68 HDC-68

HDC-68 HDC-68

RR

ZÓNA #1 ZÓNA #1 
BEMENETBEMENET

EOLEOL

Tűzjelző kábel a Tűzjelző kábel a 
központ és az első központ és az első 
kötődoboz közöttkötődoboz között

Hőérzékelő kábel, max. 200m / zóna, Hőérzékelő kábel, max. 200m / zóna, 
szakaszokra bontva, kötődobozban szakaszokra bontva, kötődobozban 
szakszerűen toldvaszakszerűen toldva

R: 470 Ohm-os jelzőellenállásR: 470 Ohm-os jelzőellenállás EOL: központfüggő lezáró ellenállásEOL: központfüggő lezáró ellenállásHAGYOMÁNYOS HAGYOMÁNYOS 
TŰZJELZŐ KÖZPONTTŰZJELZŐ KÖZPONT

++
--

*EOL értéke:

AM200 @ 2,7 kΩ

NFS2-8 @ 4,7 kΩ

CX-32 @ 3,3 kΩ

CFP1224 @ 2,7 kΩ

Az M210E csatlakozókiosztása

1 Címzőhurok '-' elmenő oldal

2 Címzőhurok '+' elmenő oldal

3 Címzőhurok '-' bejövő oldal

4 Címzőhurok '+' bejövő oldal

5 Címzőhurok '+' elmenő oldal*

6 Felügyelt bemenet '-'

7 Felügyelt bemenet '+'

8-12 Nem használt
* Izolátor nélküli bekötés esetén
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figyelni,  hogy  a  zárlati  ellenállásnál  mindig  kisebb  legyen  a  hőérzékelő  kábel  saját  ellenállása.  Nehogy 
előfordulhasson az az extrém eset, hogy a hőérzékelő kábel zárlata esetén a nyugalmi áram körüli áram folyjon a 
felügyelt áramkörben (ez egyébként igen valószínűtlen, mert a pl. a System Sensor monitormodulok 47 kOhm-mal  
vannak lezárva, zárlati ellenállásuk 35 kOhm).  200 m hőérzékelő kábel ellenállása:

0,6 Ohm x 200 m = 120 Ohm

A zárlati ellenállás legyen e felett. Sajnos, az illesztőmodul és a hőkábel közötti vezetékszakasz zárlata is tűzjelzést 
eredményez, ezért a modult mindig a lehető legközelebb kell telepíteni a hőérzékelő kábeles szakasz kezdetéhez,  
célszerű  a  kábelt  közvetlen  a  modulba  kötni.  Ilyen  illesztőmodul  esetén  nincs  szükség  soros  áramkorlátozó 
ellenállásra, csak a modul típusának megfelelő lezáró elemre (ellenállásra vagy kondenzátorra), melyet szintén a 
jelzővonal végén (a hőkábel legtávolabbi végén) kell elhelyezni. Ilyen típusú eszköz a System Sensornál az M210E 
modul is, ahol az áramkör felügyeletét egy 47 kOhm-os lezáró ellenállás biztosítja.

5.5. Alkalmazás robbanásveszélyes környezetben

A tűzjelző központok érzékelőhurok (zóna) meghajtó-fogadó áramkörei nem teljesítik a robbanásveszélyes térben 
előírt  gyújtószikra  mentes  védelem  követelményeit,  ezért  a  gyújtószikra  mentes  érzékelőket  (esetünkben  a 
hőérzékelő  kábelt)  Zener-gátakon  vagy  galvanikus  izolátoron  keresztül  kell  a  központhoz  (illesztőmodulhoz) 
kapcsolni.  Ezek  révén  biztosítható,  hogy  a  robbanásveszélyes  térben  lévő  érzékelők  felé  a  megengedettnél 
nagyobb áram ne folyjon, valamint a megengedettnél nagyobb feszültség ne legyen az erek között, illetve az erek 
és a védőföld között.

5.5.1. Hagyományos tűzjelző rendszerben
A hagyományos Notifier tűzjelző rendszerekben pozitív Zener-gátak (pl. RZ-26-P) alkalmazása esetén a központok 
védőföldzárlat hibát jeleznek. Megoldást csak a földzárlat figyelés központon történő kikapcsolása (ez nem helyes), 
vagy földfüggetlen ún. galvanikus izolátorok (pl. MTL5061) alkalmazása jelent. Az MTL5061 galvanikus leválasztó 
alkalmazásával  egyszerre  két  robbanásveszélyes  zóna  is  illeszthető  a  tűzjelző  rendszerhez,  a  galvanikus 
leválasztás révén pedig nincs szükség védőföldre kötésre.
A galvanikus  izolátort  a veszélyes területen kívüli  normál  térben, egy megfelelő  védettségű kötődobozban kell 
elhelyezni (a „+” és a „–” oldali vezetéket is megszakítva), a robbanásveszélyes térbe már csak a leválasztás utáni 
vezetékeket  szabad  bevezetni.  Soros  áramkorlátozásra  nincs  szükség,  mert  a  galvanikus  leválasztó  soros 
ellenállása   600 Ohm.  A  hőérzékelő  kábeles  szakasz  végén,  az utolsó  kötődobozban kell  a  vonalvégi  lezáró 
ellenállást elhelyezni, melynek értékét a galvanikus izolátor ellenállásával, 600 Ohm-mal csökkenteni kell.

5.5.2. Intelligens tűzjelző rendszerben
Intelligens  tűzjelző  központra gyújtószikra  mentes  érzékelőket  (zónát)  csak  illesztő  modulon  keresztül 
kapcsolhatunk. Notifier rendszerekben az M512ME típusú hagyományos zónaillesztő modult alkalmazzuk e célra. 
Az  illesztőmodul  hagyományos  érzékelőket  fogadó  oldala,  (a  hagyományos  zónabemenet)  áram-feszültség 
viszonyai  lényegében  hasonlóak  a  hagyományos  tűzjelző  központok  zónabemenetének  áram-feszültség 
viszonyaihoz. Ezért az illesztőmodul és a robbanásveszélyes térben lévő hőkábel (gyújtószikra mentes érzékelők) 
közé itt is Zener-gátakat vagy galvanikus izolátort kell helyezni.
Az M512ME-ben a  címzőhurok  áramkörei  és  a  zónabemenet  galvanikusan  el  vannak  választva,  de  a  modul 
működéséhez szükséges külső 24 V-os tápfeszültségnek a központhoz képest földfüggetlennek kell lennie (egy 
helyi szünetmentes tápegységet kell  használni),  hogy a Zener-gátak földelése miatt ne jöhessen létre földzárlat 
hibajelzés.  A  bemeneten  soros  áramkorlátozásra  a  Zener-gátak  belső  ellenállásai  (2x300  Ohm)  miatt  nincs 
szükség. Az M512ME illesztő modul a Zener-gátak mögött a bemenetére kötött hőérzékelő kábel zárlata (jelzése) 
esetén tűzjelzést-, szakadás vagy a tápfeszültség kimaradása esetén hibajelzést ad.

12. oldal Hőérzékelő kábelek alkalmazása

M210E / M220E

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

CÍMZETT CÍMZETT 
KONTAKTUS KONTAKTUS 

ILLESZTŐ ILLESZTŐ 
MODULMODULEOLEOL

Tűzjelző kábel a modul és az Tűzjelző kábel a modul és az 
első kötődoboz közöttelső kötődoboz között

Hőérzékelő kábel, max. 200m / modul, Hőérzékelő kábel, max. 200m / modul, 
szakaszokra bontva, kötődobozban szakaszokra bontva, kötődobozban 
szakszerűen toldvaszakszerűen toldva

EOL: modulfüggő lezáró ellenállásEOL: modulfüggő lezáró ellenállás
CÍMZŐHUROK 
BEJÖVŐ ÉS 
ELMENŐ 
OLDAL
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Hőérzékelő kábelek alkalmazása 13. oldal

1

2

3

 
4

9

8

7

6

5

M512ME

CÍMZŐHUROK 
BEJÖVŐ ÉS 
ELMENŐ 
OLDAL

Külső 
táp

24V
DC

CÍMZETT CÍMZETT 
ZÓNA- ZÓNA- 

ILLESZTŐ ILLESZTŐ 
MODULMODUL

RZ-26-P
3(+)
4(-)

1(+)
GND
2(-)

RZ-26-P
3(+)
4(-)

1(+)
GND
2(-)

EOLEOL
Hőérzékelő kábel, max. 200m / modul, Hőérzékelő kábel, max. 200m / modul, 
szakaszokra bontva, kötődobozban szakaszokra bontva, kötődobozban 
szakszerűen toldvaszakszerűen toldva

EOL: modulfüggő lezáró ellenállásEOL: modulfüggő lezáró ellenállás

ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRROBBANÁSVESZÉLYES TÉR

Tűzjelző kábel a modul és a Tűzjelző kábel a modul és a 
Zener gátak, illetve a Zener Zener gátak, illetve a Zener 
gátak és az első kötődoboz gátak és az első kötődoboz 
közöttközött

CÍMZŐHUROK 
BEJÖVŐ ÉS 
ELMENŐ 
OLDAL

1

2

3

 
4

9

8

7

6

5

M512ME
CÍMZETT CÍMZETT 

ZÓNA- ZÓNA- 
ILLESZTŐ ILLESZTŐ 

MODULMODUL

ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRROBBANÁSVESZÉLYES TÉR

Tűzjelző kábel a modulok és a Tűzjelző kábel a modulok és a 
galvanikus leválasztó, illetve a galvanikus leválasztó, illetve a 
galvanikus leválasztó és az első galvanikus leválasztó és az első 
kötődobozok közöttkötődobozok között

1

2

3

 
4

9

8

7

6

5

M512ME
CÍMZETT CÍMZETT 

ZÓNA- ZÓNA- 
ILLESZTŐ ILLESZTŐ 

MODULMODUL

EOLEOL
Hőérzékelő kábel, max. 200m / modul, Hőérzékelő kábel, max. 200m / modul, 
szakaszokra bontva, kötődobozban szakaszokra bontva, kötődobozban 
szakszerűen toldvaszakszerűen toldva

EOL: modulfüggő lezáró ellenállásEOL: modulfüggő lezáró ellenállás

EOLEOL
Hőérzékelő kábel, max. 200m / modul, Hőérzékelő kábel, max. 200m / modul, 
szakaszokra bontva, kötődobozban szakaszokra bontva, kötődobozban 
szakszerűen toldvaszakszerűen toldva

EOL: modulfüggő lezáró ellenállásEOL: modulfüggő lezáró ellenállás

TÁP

TÁP
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Ha az MTL5061 galvanikus leválasztóval használjuk az M512ME modult, akkor nincs szükség a földfüggetlen külső 
tápegységre, az illesztőmodul tápellátása ilyen esetben a központ 24 Vdc-s tápkimenetéről is biztosítható.

Figyelem! Az érzékelők felszerelése során az áramkörnek mindvégig feszültségmentesnek kell lennie!

6. Alkalmazási példák, javaslatok

6.1. Transzformátor/generátor védelem

A  túlmelegedés  vagy  tűzkeletkezés  veszélye  még  egy  megfelelően 
árnyékolt,  földelt,  villámvédelemmel  ellátott  és  rendszeresen 
karbantartott berendezésnél is előfordulhat. Veszélyforrások lehetnek: 
hűtőfolyadék  túlmelegedése  /  begyulladása,  szigetelés 
túlmelegedése/begyulladása,  szigetelés  sérülése  miatti  zárlat, 
villámcsapás.  Jó  megoldás  lehet  a  hőérzékelő  kábel  által  biztosított 
folyamatos  védelem,  mely  helyileg  képes  detektálni  a  berendezés 
túlmelegedését,  még a nehezen hozzáférhető helyeken is  (ráadásul 
ember a trafó közelébe nem is igen mehet). A kábel jelzésére azonnal 
áramtalanítható  a  berendezés  (és  indítható  az  oltás).  Az  érzékelő 
felszerelése  történhet  közvetlenül  a  berendezés  veszélyeztetett 
felületére  (kizárólag  műanyag,  de  tűzálló  rögzítőkkel),  a  beépített 
oltórendszer csővezetékeire vagy teljes körű átfogó védelem is kialakítható a berendezés minden oldalának, illetve 
alsó és felső részének behálózásával. 

6.2. Szállítószalagok védelme

Széntüzelésű  erőművekben,  bányákban 
gyakran,  de  a  különféle  logisztikai 
üzemekben  (alkatrész  raktár,  élelmiszer 
raktár  stb.)  is  előfordulnak  szállítószalag 
tüzek.  Előbbi  esetben  a  tűzveszélyt  a 
szalagra/görgőkre  kerülő,  a  szállítás 
közben  a  súrlódástól  felmelegedő  és 
meggyulladó éghető anyag jelenti.

Ilyen  esetben  a  hőérzékelő  kábelt  a 
szállítószalag  fölé  max.  2,5 m-re,  azzal 
párhuzamosan  haladva  kell  felszerelni  a 
mennyezetre  vagy  egy  acélsodronyra. 
(Kiegészítő  védelemként  még 
lángérzékelők vagy speciális gázérzékelők 
alkalmazhatók.)

14. oldal Hőérzékelő kábelek alkalmazása

görgők

szalag

hőérzékelő 
kábel

hőérzékelő 
kábel

RZ-26-P csatlakozói A két csatornás MTL5061 csatlakozói

1(+) Bemenet 1(-) 1. csat. Kimenet 8(-) 2. csat. Bemenet

2(-) védőföld 2(+) 1. csat. Kimenet 9(+) 2. csat. Bemenet

GND védőföld 4(-) 2. csat. Kimenet 11(-) 1. csat. Bemenet

3(+) Kimenet 5(+) 2. csat. Kimenet 12(+) 1. csat. Bemenet

4(-) védőföld 3,6,7 nem használt 10 nem használt
 

Robbanásveszélyes térben alkalmazott kábelek 
paraméterei (94/9/EC ATEX, BASEEFA):

Gáz csoport IIA IIB IIC

Kapacitás 2,15 uF 0,69 uF 0,083 uF

Induktivitás 24,4 mH 9,15 mH 3,05 mH

L/R arány 333 uH/Ohm 158 uH/Ohm 42 uH/Ohm
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Más esetben a csapágyak, szalagvezető görgők és a rájuk rakódott szennyeződés túlmelegedése miatt alakul ki  
tűzeset.  Ilyenkor  a  csapágyazáshoz közel  telepített  hőérzékelő  kábellel  lehet  hatékonyan jelezni  az esetleges 
hőfejlődést,  jelzésükkel  a  szállítás  leállítható  (nem  terjed  szét  a  tűz),  egy  helyi  oltórendszert  indítva  pedig 
megelőzhető a szállítószalagok tönkremenetele.

6.3. Kábeltálcák, kábelalagutak védelme

A  hőérzékelő  kábeleket  áramfejlesztő  és  áramelosztó 
rendszerek  vezetékeinek  védelmére  használták  először, 
biztosítva  a  túlmelegedés  közvetlen  és  gyors  érzékelését. 
Tüzet  okozhat  a  kábelek  túlterhelése,  a  rövidzárlat  miatti 
túláram,  a  kábel  csatlakoztatások  túlmelegedése  valamint 
külső emberi beavatkozás miatti  hatások:  karbantartáskor  a 
kábelekhez  közel  rakott/felejtett  forrasztó  szerszám  vagy 
halogénlámpa, kábellétrán lerakódott szemét meggyulladása 

stb.  Hőkábel  felszerelésével  megelőzhető  egy  kifejlett  tűz 
miatti üzemkiesés, megspórolható a sérült kábelek javításának, cseréjének költsége valamint elkerülhető az emberi  
élet és az ingóságok veszélyeztetése. A hőkábel vízszintes és függőleges tálcákra, létrákra, csatornákba, csövekbe 
is  szerelhető.  Javasolt  felszerelési  magassága:  15-20  cm-rel  a  kábelek  felett,  így  azok  továbbra  is  
kezelhetők/hozzáférhetők maradnak. Védett tálcaszélesség egy szállal: 60cm, ennél szélesebb tálca esetén 2 vagy 
több hőkábel szál kell tálcánként. A legalsó tálca alá mindig kerüljön hőkábel, mert sok esetben a tálca alatti szemét 
vagy zsíros, olajos anyag gyullad meg. A hőkábelek futhatnak a vezetékekkel párhuzamosan, vagy cikk-cakkosan  
is behálózhatják a tálcát.

6.3.1. Kábeltálcák átfogó védelme
Kábeltálcák átfogó védelme alatt a tálcán futó vezetékek fölé átlós irányban helyezett hőérzékelő kábeles védelmét  
értjük.  Nagyobb tálcaszélességeknél (>40 cm)  ezzel a módszerrel  hatékonyabb védelem biztosítható kevesebb 
kábel felhasználásával. 

A következő táblázat a szükséges kábelhossz kalkulálásában nyújt segítséget:

Kábeltálca 
szélessége
[S]

Szorzó-tényező
[k]

S<120 cm 1,75

S<90 cm 1,50

S<60 cm 1,25

S<50 cm 1,15

S<40 cm 1,00

Lhőérzékelő=Lkábeltálca x k
Szükséges hőérzékelő kábel = kábeltálca hossza x szorzótényező

pl.  a tálca szélessége S=80 cm,  a szorzó-tényező így k=1,5. Ha a tálca hossza 
L=15  méter,  akkor  az  átfogó  védelemhez  szükséges  hőkábel  mennyisége: 
15 m x 1,5 = 23 m.

Mivel a kábelt méterenként rögzíteni szükséges, a rögzítők száma pont „L”.

Hőérzékelő kábelek alkalmazása 15. oldal
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6.4. Mozgólépcsők és liftek védelme

Sok esetben a mozgólépcsők védelmét elhanyagolják a szakemberek, mivel 
azok csak  nagyon kis  részét  teszik  ki  pl.  egy bevásárlóközpont védendő 
területeinek (ugyanígy a liftek is) és nincs is olyan sok belőlük egy helyen, 
hanem  csak  szétszórva.  Pedig  tűz  még  a  legmodernebbeknél  is 
keletkezhet:  műszaki  meghibásodás  miatt  túlmelegedő  motor,  szemetet, 
koszt és port gyűjtő lépcső alatti tálcák vagy a liftakna aljának begyulladása. 
A hőérzékelő kábelek létjogosultsága itt megint a nehezen megközelíthető 
helyeken biztosított állandó és karbantartás mentes védelmükben van.

6.5. Raktárak védelme

Raktárak,  logisztikai 
elosztóközpontok  tipikusan  olyan  helyek,  ahol  a  tűz 
kialakulásához  szükséges  minden  feltétel  adott:  emberi 
tényező,  éghető  csomagolóanyagok,  visszamaradt 
ömlesztett  áruk,  elektromos  motorok  kiegészítve  a 
szükséges  hűtőberendezésekkel,  erősáramú  kábelek  és 
villás  targoncák.  Gyorsan  és  megbízhatóan  kellene  ilyen 
helyeken  jelezni  egy  tűz  kialakulását,  de  a  mennyezeti 
pontérzékelés önmagában nem elegendő, a lángérzékelők, 
aspirációs érzékelők pedig viszonylag drágák. A raktárakban 
problémát  jelenthet,  hogy  az   anyagmozgató  gépek  által 
keltett  füst  téves  jelzést  okozhat,  a  füstérzékelők  gyakori 
karbantartást igényelhetnek a koszos, poros környezet miatt, 
a helyiségek fűtetlensége, az alacsony hőmérséklet gyakori a 
páralecsapódás.

A hőérzékelő kábelek raktárak többszintű védelmére és/vagy 
a  füstérzékelés  kiegészítő  védelmére  előnyös tulajdonságainak  ismeretében jól  használhatók  elsősorban  csak 
kiegészítő védelemként. Önálló alkalmazásuk csak egy bizonyos szintű szelektivitás biztosításával fogadható el. 
Fontos  kitétel  raktárak  esetén,  hogy  a  hőérzékelő  kábelek  előírás  szerinti  max.  felszerelési  magasságának 
meghaladását többszintű (köztes szintű) védelemmel kell kompenzálni.

Polcos  tárolás  esetén a  hőkábeleket  egyszerűen  a 
polcokra/polcokba lehet szerelni egy- vagy több szinten, attól 
függően,  hogy  milyen  magas  a  polcrendszer  (4,5 m-ig  egy 
szinten, 9 m-ig 2 szinten, és így tovább). Arra kell  ügyelni a 
kábelek felszerelési  helyének magválasztásakor,  hogy se az 
áruk pakolása esetén ne sérüljenek meg, se az anyagmozgató 
gépek ne érjenek hozzájuk, ne okozzanak bennük kárt.

Ömlesztett  tárolás  esetén a  hőérzékelő  kábeleket  a 
mennyezetre kell  szerelni (12. ábra), így sajnos eléggé távol 
esnek a kockázati helytől, de be lehet velük hálózni az egész 
mennyezetet,  sőt  még  az  oldalfalra  is  szerelhetők.  Indokolt 
lehet  ilyen  környezetben  a  belmagasság  függvényében  a 
védőtávolság csökkentése.

16. oldal Hőérzékelő kábelek alkalmazása
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6.6. Többszintes, nyitott garázsok védelme

A nyitott, fűtetlen parkolóházakban a pontszerű füstérzékelők vagy más aktív 
elektronikát tartalmazó érzékelők alkalmazása ellen több érv is szól: ártalmas 
környezeti hatások (nyáron forróság és magas, a pontszerű érzékelők aljzatát 
is károsító páratartalom, télen fagypont alatti hőmérséklet, állandó szél és szél 
által  hordott  kosz,  por  stb.),  kipufogógázok,  változó  mennyezetkialakítás 
(sűrűbordás  mennyezet  vagy  mélyen  lelógó  áthidaló  gerendák),  alacsony 
belmagasság és „nyers” kialakítás (falon kívüli szerelés, így illetékteleneknek is 
hozzáférhetők  a  tűzjelző  rendszer  vezetékei),  megnövekedett  szabotázs 
lehetősége  és  a  nyilvános  parkolókban  gyakori  vandalizmus.  Ilyen 
környezetben  a  hőérzékelő  kábelek  azonban  megállják  a  helyüket, 
egyszerűségükkel ideális védelmet nyújtva a parkoló autóknak.  Elhelyezésük 
mindkét esetben több sorban javasolt a telepítési elveknek megfelelően.

Ahol a szabotázs valószínűsége kisebb (pl. őrszolgálattal működő garázsok), ott esetleg lehet növelni a hőkábeles 
védelem hatékonyságát úgy, hogy a mennyezetet alátámasztó betonoszlopokra is kábelt szerelnek, így az érzékelő 
közelebb kerülhet a lehetséges tűzkeletkezési helyhez (lásd 13. ábra). Az ajánlott legkisebb szerelési magas-ság 
így  is  min.  2 méter  (így  a 
járművek  teteje  és  a 
gyerekek sem érik el).

6.7. Tartályok védelme

Az  olaj,  üzemanyag  vagy 
más  folyékony  éghető  anyag  tárolására 
használt  kültéri,  úszó  tetejű,  állóhengeres 
acéltartályok  védelmét  gyakran  hőérzékelő 
kábelekkel  oldják  meg,  mivel  ezek 
ellenállnak  a  mostoha  körülményeknek, 
hosszú  ideig  működőképesek,  karbantartás 
mentesek  és  gyakorlatilag  magába  a 
tartályba szerelhetők.  A hőérzékelő kábelek 
jelzésével  szinte  minden  esetben  beépített 
oltórendszert hoznak működésbe. Probléma 
akkor van, ha a tető szigetelés és a tartály 
fala  között  (sérülés  vagy  elhasználódás 
következtében)  a  tetőre  feljutó  folyadék 
meggyullad.  A  hőérzékelő  kábelek 
elhelyezése a fedél széléhez, a szigetelések 
felett indokolt úgy, hogy se a tartályon, sem 
annak  oltórendszerén  végzett  karbantartási 
munkák  során  ne  sérüljön  meg  illetve  ne 
akadályozza  azok  elvégzését.  Továbbá 
kerülni  kell  a  közvetlen  napsugárzás  általi 
felmelegedést is.

Hőérzékelő kábelek alkalmazása 17. oldal
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Tapasztalatok szerint ezzel a módszerrel a tartályok fedelén kialakuló tűz jelzése és az oltás megindítása a felület 
kevesebb, mint negyed részének begyulladása előtt  megtörténhet. Ilyenkor a tartályok tetejének és palástjának 
hűtésével valamint az égő anyag habbal elárasztásával megelőzhető a nagyobb káresemény. A gyors beavatkozás 
hiányában  (ha  kiterjedt  fedéltűz  van)  már  az  égő  tartályt  megmenteni  nem  lehet,  ilyenkor  a  szomszédos 
berendezések, szerkezetek hűtése és megvédése a feladat.

7. A HDC kábelek karbantartása
A hőérzékelő kábelek egyik előnye, hogy hosszú az élettartamuk (hozzávetőlegesen 10 év), ugyanakkor szinte 
semmilyen karbantartást nem igényelnek. Külső szigetelésük véd a káros környezeti hatásoktól, így a külső köpeny 
épsége az érzékelő épségét, működőképességét is jelenti egyúttal. A következő karbantartási eljárást javasoljuk 
hőérzékelő kábelek esetében:

7.0.1. Rendszeres karbantartás: (legalább félévente)
✔ ellenállásmérés és a mért eredmények rögzítése (összehasonlítása)
✔ rögzítőpontok állékonyságának ellenőrzése
✔ szemrevételezéssel sérülések keresése (nem dörzsöli-e ki a kábelt a kábeltálca sorjás széle stb.)
✔ környezetben  végbement  változások  keresése  (nem  szereltek-e  föl  valami  új  berendezést,  csövet, 

belsőépítészeti elemet vagy bármit túl közel a kábelhez)

7.0.2. Rendkívüli karbantartás:
Soron  kívüli  karbantartást indokol,  ha  tűzeset,  emberi  mulasztás  vagy  nem  rendeltetésszerű  használat  miatt 
meghibásodik  a  jelzővezeték.  Akár  zárlat  (tűzjelzés),  akár  szakadás  (hibajelzés)  esetén  meg  kell  találni  a 
rendellenesség helyét és el kell hárítani a hibát. Ha kisebb szakaszokra van bontva a hőérzékelő kábel zónája, vagy 
szabad rálátás  van  a  vezetékre,  úgy a  hibakeresés  is  leegyszerűsödik:  gyakorta  pusztán  szemrevételezéssel 
lokalizálható a hiba. Ha viszont nem szakaszolták a kábelt, vagy rejtett, nehezen hozzáférhető helyre szerelték, 
célszerű műszeres méréssel behatárolni a hiba helyét.

Zárlat esetén digitális multiméterrel mérjük meg a vezeték ellenállását! Az első kötődoboznál csatlakoztassuk le a 
tűzjelző központ (vagy modul) felől érkező rézvezetéket, és mérjük meg a zárlatos szakasz ellenállását. Segíti a  
munkánkat (és a pontosabb számítást), ha telepítéskor pontosan felírtuk, hány méter vezetéket szereltünk fel az 
adott helyen és mekkora volt az ellenállása. Általános adat, hogy ~0,29 Ohm/m a HDC ereinek ellenállása, így ha a 
műszeren látott Ohm értéket elosztjuk a 0,29 Ohm kétszeresével (mivel a két ér között mérünk), hozzávetőlegesen 
megkapjuk, hogy a kötődoboztól hány méterre keressük a zárlatot.
(Példa: Lteljes=400 [m], Rteljes=232 [Ohm]; Rmért=123 [Ohm], Lhiba=123 [Ohm] / (0,29 [Ohm] x 2)=212 [m]; A mérés helyétől tehát kb. 212 méterre 
kell keresni a hibát.)

Szakadás esetén  a  szemrevételezésen  kívül  csak  szakaszos  folytonosságméréssel  vagy  speciális 
nyomvonalkövető készülék segítségével (pl. Fluke 2042T Cable locator) lehet megtalálni a hiba helyét.
Mindkét esetben a sérült vezetékszakaszt ki kell cserélni úgy, hogy legalább 3 méteres szakaszt (hiba helyétől min. 
1,5-1,5  méterre)  eltávolítunk  és  szabályos  kötéssel  (kötődobozban,  sorkapoccsal,  szigetelve)  egy  új 
vezetékszakaszt betoldunk. Célszerű a helyreállító munka után ellenőrizni a vélhetően ép szakaszok állapotát is 
(szemrevételezéssel, ellenállásméréssel).

18. oldal Hőérzékelő kábelek alkalmazása
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