
Roth Gatevarmesystem
Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning
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Roth SnowFlex®
Et komplett gatevarmesystem som holder 
 utendørsarealer snø- og isfrie

Tekniske egenskaper

Egenskap                             Verdi
Pigmentinnhold                    <1%
Densitet                                0,932 g-cm3

Spenning ved strekkgrense   16,5 N-mm2

Bruddstyrke                          >800%
Max. Driftstrykk                    10 bar, 20°
Max. Driftstemperatur          50°, 7 bar

  Oppvarming av utendørsområder, 
innkjørsler, lasteramper, fl y- op p stil lings -
plas ser, gågater, fot ball ba ner og lignende 
slik at disse kan holdes snø- og isfrie om 
vin te ren. Man ge benbrudd og rygg ska der 
skjer ofte når is og snø har lagt seg og fordi 
snøryd ding og strøing ikke kom mer fort nok 
i gang. Med et gate var me sy stem skjer opp-
varmingen på det ak tu el le om rå det før snø 
og is får lagt seg. Ved å ut nyt te spillkraft 
eller spillvarme fra in du stri er og var me verk 
etc. blir driftskost na den for holds vis lav. 
Sam funns-øko no misk blir derfor et gate-
 var me sy stem en god in ve ste ring.

Kaos, er ofte et uttrykk som brukes år et ter 
år etter at snøfallet så over ra sken de kom-
 mer. Unngå overraskelser med å in stal le re et 
gatevarmesystem fra Roth Scan di na via som 
holder uten dørs arealer snø- og isfrie.

Roth Scandinavia har mangeårig er fa ring 
med prosjektering av gate var me an legg. 
Kontakt oss for hjelp med di mensjo ne ring, 
beregning, ma te ri al spe si fi kasjon og teg-
 nin ger for akkurat deres behov.

  Roth SnowFlex® Gatevarmerør 
25 x 2,3 mm 

Roth Gatevarmerør er produsert av poly-
etylen PE-RT. Denne rørkvalitet in ne bæ rer 
at anlegget får en meget lang le ve tid, enk-
 le re montering på grunn av rø rets fl ek si ble 
egenskaper samt hold barhet mot høye 
trykk- og tem pe ra tur va rias jo ner.
Gatevarmerør har normalt ikke dif fus jons -
sper re og brukes ofte i for bin del se med en 
var me veks ler.
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Roth SnowFlex®

  Fordeler i PEH 

Fordeleren til gatevarmesystemet består 
av PEH PN 10, inklusive koblinger for 25 
x 2,3 mm gate var me rør. Fordelerne kom-
 plet te res med løsfl enser og endekapper. Vi 
kan også levere ferdigbygde fordelere etter 
ønskemål.

Egenskaper:

• Høy holdbarhet mot sprekkdannelser
• Lett og fl eksibelt
• Ingen korrosjon
• Ingen giftige tilsetninger

  Fordeler i messing 

Fordeleren kan også leveres som kom plett 
fordeler i messing, inkludert av steg nings-
 ven ti ler, for de ler ku p lin ger og oppheng.

Denne form for regulering gir en ve sent lig 
re du se ring av driftskostnadene sam men -
lig net med vanlige termostatstyrte eller 
manuelle system.

 

  Økonomi

Vannbåren gatevarme – det øko no mi ske 
alternativet. Dette gir mulighet til å veksle 
mellom forskjellige energibærere og 
der med utnytte det billigste al ter na ti vet. 
Ved å ut nyt te de sto re meng der på 
spill var me fra in du stri er, var me verk etc. 
kan store sum mer spa res. Med Roth’s 
re gu le rings sy stem aktiveres anlegget kun 
etter be hov.
Årlig energiforbruk kan ligge fra 100 
kwh/m² til 500 kwh/m² avhengig av 
re gu le rings sy tem samt stedlige og 
kli ma mes si ge for hold.

Denne leveres som en komplett enhet 
med re gu le rings sent ral og følere for tem-
 pe ra tur og fukt samt snø og is. Disse kom-
 po nent ene mu lig gjør en intelligent styring 
som kun starter gate var me sy ste met når det 
er nødvendig.

  Styring & regulering
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Planlegging

  Dimensjonering
Dimensjonerende effekt kan ligge fra 150 w/m² til 350 w/m² av hen gig 
av klimamessige forhold og behovet for rask fjerning av snø og is. 
Normalt beregnes 250 w/m².  

  Prinsippskisse
Fordelen med et gatevarmesystem er at tem pe ra tu ren er re la tivt 
lav. Tur vann stem pe ra tu ren ligger i de fl este til fel ler på 35- 40°C 
som gjør at fl ere ulike var me kil der kan benyttes. Fra en valgfri var-
mekilde veks les pri mær me di ets varme over til gate var me sy ste met. 
En pumpe på se kun dær si den sir ku le rer det varme me di et. Auto-
 ma tik ken sørger for å holde are al ene snø- og isfrie kun ved be hov, 
for å spare energi. 

For å unngå frysing over veksleren kan re tur tem pe ra tu ren på se-
 kun dær si den styres via frostsikringsventilen.

       1.    Reguleringsventil
       2.    Varmeveksler
       3.    Manometer
       4.    Ekspansjon og sikkerhetsventil
       5.    Slamfi lter
       6.    Luftutskiller
       7.    Glykolpåfylling
       8.    Sirkulasjonspumpe
       9.    Sirkulasjonspumpe
     10.    Frostsikringsventil
     11.    Reguleringssentral
     12.    Is- og snøføler
     13.    Temperatur- og fuktføler
     14.    Rørfordeler

  Reguleringsutstyr
Følgende komponenter inngår i Roth Re gu le rings sy stem for 
snøs mel ting.

     11.    Reguleringssentral
     12.    Is- og snøføler
     13.    Temperatur- og fuktføler

Maks arbeidstrykk

Trykkfallsdiagram for
SnowFlex® rør 25 x 2,3 mm (Tm=60 °C)

Sortiment

Artikkel                                            Dimensjon

Roth SnowFlex® Gatevarmerør                  25 x 2,3              mm

Fordelere i PEH PN 10                                40 x 3,7             mm
Fordelere i PEH PN 10                                75 x 6,8             mm
Fordelere i PEH PN 10                               110 x 6,6            mm
Fordelere i messing                                   1 ½“ x 25            mm

Leggeskinne                                                  25                  mm
Diverse kuplinger                                           25                  mm
Reguleringsutstyr                                             
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  Roth Gatevarmesystem i forskjellige konstruksjoner
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Montering

  Håndtering
SnowFlex®- røret kan ikke under lengre tid oppbevares i di rek te 
sollys. Ta derfor ikke bort den sorte em bal lasjen før mon te rin gen 
påbegynnes. 

Røret er ikke diffusjonstett som innebærer at systemet ikke kan 
sammenkobles til andre varmesystem dersom det ikke er skilt ut 
med en varmeveksler. 

SnowFlex®- røret leveres som standard i kveiler på 220 m og 1020 
m. Andre lengder kan spesialbestilles ved store prosjekter. 

  Montering
SnowFlex®- røret kan direkte overdekkes med asfalt ved en maks 
temperatur på + 120° C. Dette under foru t set ning av at kaldt vann 
sirkulerer igjennom rørene med et mottrykk i rø re ne.

Røret kan også legges i sand og deretter dekkes med asfalt, heller, 
stein og lignende. Naturligvis kan også rø ret støpes inn i betong.

Ved gatevarme skal røret ligge fra 110 - 130 mm under fer dig 
overfl ate og med en cc- i henhold til prosjek te rin gen som i de fl este 
tilfeller ligger på 250 mm. Ma te ri al for bruk ca. 4,0 m/m².

Rørene legges i henhold til beskrivelser som er gjort av kon su lent 
eller Roth Scandinavia. Rørene fi kseres under mon te ring med leg-
gemaler som tas bort når rørene er dekte. Rø re ne fylles med vann 
og trykktestes innen rø re ne dekkes. (0,2 Mpa inn ven dig trykk). 
Glem ikke tils trek ke lig med forstveske. 

OBS! Ved hardt belastede arealer skal ansvarlig statiker god kjen ne 
konstruksjonen.

Rørene tildekkes med sand/ naturgrus 0- 18

  Trykkprøving
Trykkprøv systemet i henhold til anleggets beskrivelse, el-
ler tils trek ke lig for å  være sikker på at anlegget er tett. Vær 
op p mer k som på ekspansjon ved op p var ming, og at dette kan 
med fø re va rias jo ner i trykket. 

  Utlegging




