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тяло с изолационни свойства, около което е навит съпро-
тивителен проводник. Тъмните излъчватели представ-
ляват съпротивителен проводник, монтиран в тръба, запъ-
лнена с инфузорна пръст. За да се концентрира топлин-
ният поток в определена посока, се използва рефлектор
от полирани метали.

Използването на електрически инфрачервени из-
лъчватели има редица предимства. Те могат да се мон-
тират върху стени, таван или под чадъри. Лесно се ин-
сталират и работят безшумно.

От газовите инфрачервени излъчватели широко изпол-
звани са отоплителите тип гъба. Конструкцията им е
сравнително елементарна. В основата на излъчвателя се
намира стандартна газова бутилка, която обикновено
може да осигури непрекъсната работа на излъчвателя в
продължение на едно денонощие. Под отражателя на
излъчвателя е разположена газова горелка, която осигу-
рява топлина. Предназначени са за работа предимно с
пропан-бутан (втечнен газ). Свързването на горелката
с бутилката е директно. Разходът им обикновено е 1,5
kg/h. Излъчвателят е снабден и с регулатор на мощнос-
тта, с който се регулира разходът на газ и се осигурява
поддържането на точната температура.

Горелката, разположена в корпуса от перфорирана
ламарина, създава необходимата топлина, която се пре-
дава през самата ламарина и алуминиевия рефлектор.
Добре е да се има предвид, че е необходимо маркучът за
газ да се подменя периодично на 5 години. При монтаж е
необходимо уредът да се постави здраво върху стабилна
основа, на равно място, без наклон или със съвсем слаб
наклон (максимум 5°). Тези уреди са предназначени за
работа на открито или в добре проветриви вентилирани
помещения, като отворената площ трябва да е най-мал-
ко 25% от обкръжаващата повърхност (стенна
повърхност) на помещението.

За изработването на излъчвателя обикновено се из-
ползва неръждаема стомана, поради което той е устой-
чив на атмосферни влияния. Може да се премества лесно
поради неголямото му тегло.

При температура на въздуха +10 °С уличните инфра-
червени излъчватели са способни да отопляват
повърхност в радиус от 6 m до температура 25 оС.

Лъчисто отопление на открити площи
Този вид отопление е предназначено за загряване на

улици и паркинги, места за кацане на вертолети, входове
на гаражи, пешеходни зони и др. Може да работи с топ-
лоносител вода или да се захранва с електрическа енер-
гия. Предимствата на водното отопление са: значител-
но спестяване на разходи - както експлоатационни, така
и за поддръжката на системата; ниски работни темпе-
ратури. За загряване на водата може да се използват тер-
мопомпени или соларни инсталации. Препоръчва се про-
ектирането на такъв тип системи да се извършва от
компетентни специалисти, които да предложат оптимал-
но решение за конкретен обект. Важно при проектиране-
то на подовото отопление е, че то задължително рабо-
ти с гликол, следователно при изчисляване загубата на
налягане е необходимо да се вземе предвид влиянието на
гликола върху нарастването на загубата на налягане.

При монтаж тръбите се монтират в бетонната пло-
ча, по-рядко в пясъчен слой (например при алеи) и се
свързват към разпределителен колектор. По принцип не
се полага топлоизолация под плочата, като по този на-
чин се повишава инертността на отоплението на откри-
тата площ, което на практика означава непрекъснат
режим на работа. Предимството на това решение е, че
топлината се акумулира от почвата. Тръбите се пола-

гат, като се използва паралелно подвеждане на тръбни-
те серпентини и полагането им във формата на меандър.
Специфичното в тази система, както и задължително
условие, е използването на качествени материали, кои-
то да отговарят на тежките атмосферни условия при
работа в зимен режим, като за препоръчване е да се
използват еднослойни тръби от омрежен полиетилен РЕХ.
Материалът, от който са произведени тези тръби, ще
даде сигурност и надеждност за нормалното функциони-
ране на системата.

Сред възможните приложения  е отопление на тревни
площи – стадиони, като по този начин игрището се пред-
пазва от заледяване и задържане на сняг.

Нагревателни кабели
За подгряване и поддържане на определена темпера-

тура на открити и закрити площи често използвани са
и нагревателните кабели. Те са подходящи за монтаж
върху покриви, канавки, улуци, което ги превръща в осно-
вен елемент от противообледенителните системи, пред-
назначени за разтопяване на сняг и лед по покривите и
предотвратяване образуването на висулки. Освен по
покривите, тези кабели, са подходящи за разтопяване на
снега и предпазване от замръзване на площадки, рампи,
стълбища, тротоари и пешеходни пътеки.

Поради спецификите на работните им условия нагрева-
телните кабели следва да отговарят на определени изис-
квания с оглед на безопасната им експлоатация. Например
нагревателните кабели, монтирани върху покривите,
трябва да са високоустойчиви на атмосферните влияния
и слънчевата радиация. Също така към външната обвивка
на кабела се поставят изисквания за висока механична
износоустойчивост по цялата им дължина.


