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1. Applications
ELEKTRA SelfTec®PRO heating cables with heat output
10, 20 and 33 W/m are intended for
1. Anti-frost protection of
• water fixtures,
• sprinkler systems,
• fat drainage pipelines,
2. maintaining required temperature of transported
agent in pipes and pipelines,
3. prevention of snow and ice deposition
• in gutters,
• in downpipes, roof edges and roof runners,
• in roof drains,
additionally, ELEKTRA SelfTec®PRO 33 W/m heating cables
can be applied in linear drainage of drives.

ELEKTRA SelfTec®PRO TC heating cables are intended for
1. the anti-frost protection of central heating pipelines or process
heat pipelines during periods of breaks in operation,
2. the anti-frost protection of fat drainage pipelines
in case any danger of agent leakage exists,
3. linear drainage of drives, where petroleum derivate
substances are present.
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2. Self-regulation: principle
of operation
Self-regulating cables consist of two copper cores in parallel, connected
with a core of crosslinked polymer with the addition of graphite.
The core is a self-regulating heating element with the resistance value
depending on the ambient temperature. The lower the ambient
temperature, the lower the core’s electrical resistance value and,
consequently, the higher heating power of the cable. The higher the
ambient temperature, the higher the core’s resistance and therefore
the lower the heating power of the cable.
Due to their properties, self-regulating heating cables can touch or
cross freely, with no danger of spot overheating. Another significant
advantage is the possibility to have cables cut into segments of any
required length.
Still, the max. permissible length of a heating circuit must be
observed, as estimated in table 2.
6
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1

Construction of
the ELEKTRA SelfTec®PRO heating cable
1
2
3
4
5
6

Tin-coated multi-wire copper conductor core
Self-regulating conductive polymer
Modified polyolefin insulation
PET covered AL foil shield
Tinned copper braiding shield
UV resistant halogen free outer sheath
5
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Advantages of self-regulating heating cables:
• they can be cut on construction site into segments of required lengths
(max. permissible length values are given in table 2). This feature facilitates
the selection of the adequate self-regulating cable's length during
planning stage, as well as the process of installation,
• the ambient temperature's drop will cause the automatic increase of the
cable's heating power,
• they can touch or cross with no danger of overheating.

Note:
In ambient temperatures above 0°C, self-regulating heating cables
will not switch off, and will continue operation according to the
characteristics shown in the diagram.

Heating power of the ELEKTRA SelfTec®PRO self-regulating cables
in the function of ambient temperature

Heating power [W/m]
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3. Characteristics and technical
properties
Heating power of ELEKTRA SelfTec®PRO heating cables
• 10 W/m
• 20 W/m
• 33 W/m
• ELEKTRA SelfTec®PRO TC – 30 W/m
Heating power of self-regulating heating cables is the function of
temperature, the data from the diagram on page 6 give the heating power
value at +10°C. Self-regulating heating cables are available on spools,
terminated with a heat shrink cap to protect the cable against moisture.
The cable remaining on spool after the adequate cable segment has been
cut off, also requires protection by terminating it with the cap.
Self-regulating heating cables applied for installation of the heating system
must be terminated and connected to the power supply conductor. To do
this, installation joint sets EC-PRO or ECM25-PRO type can be used
(installation instructions included in packages).
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table 1

type/unit power
(10°C)

SelfTec®PRO
10 W/m

SelfTec®PRO
20 W/m

rated voltage
external dimensions of the cable
min. installation temperature

~ 7 x 11 mm

~ 7 x 13 mm

~ 6 x 13.5 mm

-25°C

-30°C

-50°C

65°C

max. exposure temperature

85°C

core cross-section
insulation

outer sheath

min. cable bending radius

power supply off

100°C
135°C

power supply off

self-regulating, shielded, single-side power supply
tin-coated copper
1.1 mm2

nickel plated copper
1.3 mm2

modified polyolefin

XLEVA

UV resistant
halogen free polyolefin

HFFR

3.5 D

6D

SelfTec®PRO TC – heating cables resistant against exposure to petroleum derivate substances
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SelfTec®PRO TC
30 W/m

230 V ~ 50/60 Hz

max. operation temperature

type of heating cable

SelfTec®PRO
33 W/m

ELEKTRA SelfTec®PRO heating cables feature:
• EAC product certificate,
• IQNET, PCBC system certificate according to ISO 9001,
• CE product marking.
SelfTec®PRO 20
20 W/m

SelfTec®PRO 10
10 W/m

table 2

SelfTec®PRO 33
33 W/m

SelfTec®PRO TC 30
30 W/m

type C protection
10A

16A

20A

10A

16A

min.
installation
temperature

20A

16A

20A

32A

40A

16A

20A

-30°C

switch on
temperature
-20°C

32A

32A

40A

-50°C

max. circuit length [m]
85

125

180

45

65

90

120

50

65

85

100

69

91

103

103

-15°C

100

145

190

50

75

105

125

55

70

90

105

73

94

103

103

0°C

115

170

205

60

90

120

135

60

75

95

110

80

100

106

106

+10°C

130

205

-

80

110

135

-

70

70

110

120

96

109

109

109

–

–

–

40

55

70

85

40

55

70

90

–

–

–

–

0°C in ice
water
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For protection of self-regulating heating cables, it is recommended to use
circuit breakers with type C characteristics.
Because of the inrush current which can significantly exceed the nominal
current value, max. lengths of the heating circuits should comply with the
lengths given in table 2. The values have been assessed for the min.
ambient temperature.

4. General information
Protecting pipelines against freezing
When protecting pipelines against freezing, or when maintaining agent
temperature, it is necessary to estimate the value of heat output per
1 metre of the pipeline of a particular diameter. The heat output should
balance heat losses of the pipeline. The heat losses depend from local
climate conditions, i.e.:
• min. ambient temperature,
• thickness of insulation mounted on the pipeline,
• the value of maintained temperature (in case of protection water
pipelines against freezing, +5°C is assumed).

Note:
Each heated pipeline must be equipped with thermal insulation.
Installation of heating cables should commence after hydraulic
pressure tests have been concluded.

10

table 3 Heat losses
diameter of the pipeline

["]
[mm]

thickness of mineral wool insulation
l = 0.035W/mK

10

20

30

40

50

ÄT
[°C]

½
15

20

20
30
40
50
60
20
30
40
50
60
20
30
40
50
20
30
40
50
60
20
30
40
50
60

7.3
11.0
14.7
18.3
22.0
4.8
7.2
9.6
11.9
14.3
3.9
5.8
7.7
9.6
3.4
5.0
6.7
8.4
10.1
3.0
4.6
6.1
7.6
9.1

9.0
13.4
17.9
22.4
26.9
5.7
8.5
11.3
14.1
17.0
4.5
6.7
9.0
11.2
3.9
5.8
7.7
9.6
11.6
3.5
5.2
6.9
8.7
10.4

¾

1

1

1½

25

32

40

10.6
15.8
21.1
26.4
31.7
6.5
9.7
13.0
16.2
19.5
5.1
7.6
10.1
12.7
4.3
6.5
8.7
10.8
13.0
3.9
5.8
7.7
9.6
11.6

12.8
19.2
25.6
32.0
38.4
7.7
11.5
15.3
19.1
23.0
5.9
8.8
11.8
14.7
5.0
7.4
9.9
12.4
14.9
4.4
6.6
8.8
11.0
13.1

15.3
23.0
30.6
38.3
45.9
9.0
13.4
17.9
22.4
26.9
6.8
10.2
13.5
16.9
5.7
8.5
11.3
14.1
17.0
5.0
7.4
9.9
12.4
14.9

2

3

4

5

6

8

10

12

100

150

200

250

300

50

65

80

18.4
27.7
36.9
46.1
55.3
10.6
15.8
21.1
26.4
31.7
7.9
11.8
15.7
19.7
6.5
9.7
13.0
16.2
19.5
5.7
8.5
11.3
14.1
17.0

23.1
34.7
46.3
57.9
69.4
12.9
19.4
25.9
32.4
38.8
9.5
14.2
19.0
23.7
7.7
11.6
15.5
19.3
23.2
6.7
10.0
13.3
16.7
20.0

27.8 34.0 49.6 65.1 80.7 96.2
41.7 51.1 74.4 97.7 121.0 144.3
55.6 68.1 99.2 130.3 161.3 192.4
69.5 85.1 124.0 162.8 201.7 240.5
83.5 102.1 148.8 195.4 242.0 288.6
15.3 18.4 26.3 34.0 41.8 49.6
23.0 27.7 39.4 51.1 62.7 74.4
30.6 36.9 52.5 68.1 83.7 99.2
38.3 46.1 65.7 85.1 104.6 124.0
45.9 55.3 78.8 102.1 125.5 148.8
11.1 13.2 18.4 23.7 28.9 34.0
16.6 19.8 27.7 35.5 43.3 51.1
22.2 26.4 36.9 47.3 57.7 68.1
27.7 33.0 46.1 59.2 72.1 85.1
9.0 10.6 14.5 18.4 22.4 26.3
13.4 15.8 21.8 27.7 33.5 39.4
17.9 21.1 29.0 36.9 44.7 52.5
22.4 26.4 36.3 46.1 55.9 65.7
26.9 31.7 43.6 55.3 67.1 78.8
7.7
9.0 12.2 15.3 18.4 21.6
11.5 13.4 18.2 23.0 27.7 32.4
15.3 17.9 24.3 30.6 36.9 43.2
19.1 22.4 30.4 38.3 46.1 53.9
23.0 26.9 36.5 45.9 55.3 64.7
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ÄT –

difference of ambient temperature and required agent temperature
(e.g. water) inside the pipeline

lenght of
=
the heating cable

pipeline heat losses
(according to table 3)

heating cable power

x

lenght of
the pipeline

(10, 20, 33 W/m)

For losses smaller than e.g. 10 W/m, assume 10 W/m.
For protection of valves, elbows, T-joints or flanges, it is required to add
extra approx. 0.5 m of the heating cable per each element.

Protection of gutters and downpipes against
snow and ice deposition
In the systems of protection against snow and ice deposition, self-regulating
ELEKTRA SelfTec®PRO 20 and 33 heating cables are applied which prevent:
• snow and ice deposition on roofs,
• water freezing in gutters and/or downpipes,
• formation of damp patches on building facades,
• formation of icicles.

To ensure max. effectiveness of operation of the heating system, heating
power value needs to be assessed depending from local climatic conditions
(i.e. min. ambient temperature, snowfall intensity and wind operation).
Recommended heating power values are given in table 4:

12

table 4

heating power
ambient
temperatures

> -5°C

-5°C ÷ -20°C

gutters

20 W/m

20 – 40 W/m

40 – 60 W

60 W

downpipes

20 W/m

20 – 40 W/m

20 – 40 W/m

40 W/m

200 – 250 W/m2

250 – 300 W/m2

350 W/m2

roof runners
roof edges

200 W/m2
2

2

-20°C ÷ -30°C

2

< -30°C

~150 W/m

~250 W/m

~300 W/m

~350 W/m2

~250 W/m2

~300 W/m2

~350 W/m2

~500 W/m2

roof area
extending beyond
the building outline
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The values given above refer to a gutter of the Ø100-125 mm diameter.
Gutters of larger diameters require application of the 20 W/m higher heat
output.
Flat roofs, or when roof snow barriers are installed, which would cause
snow deposition, require increase of the given values with approx. 15%.
Selection of the optimal power range depends from the climate zone the
building is located in.
Heating gutters and downpipes of the width (diameter) 150 mm installed in
a building located in the climate zone with mild winters requires single-led
installation of ELEKTRA SelfTec®PRO 20 or 33 heating cable. For wider
gutters (of a diameter larger than 150 mm), double-led installation of
ELEKTRA SelfTec®PRO 20 or 33 heating cable is recommended.

Note:
If the downpipe water is led directly to a drainage channel, it is
necessary also to heat the downpipe segment from the ground level
to the frost penetration depth.

In regions that receive large amounts of snowfall, it is recommended to
additionally heat the roof edge adjacent to the heated gutter (suggested
width of the heated roof surface is approx. 500 mm).

14

Examples of installation of self-regulating heating cables
in gutters and downpipes

Single-led installation in a gutter
or downpipe

Double-led installation in a gutter
with single-led installation
in a downpipe

Double-led installation in a gutter
and downpipe

15
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5. Controls
Properly selected controls will ensure efficient and at the same time
economical operation of the heating system. Self-regulating heating cables
always consume some amount of electric power, even in temperatures
above 0°C, therefore application of a controller will ensure switch off of the
heating circuit, when required. Controllers maintain the heating system on
stand-by, switching it on only when necessary.

Note:
Due to a high value of inrush current of self-regulating heating cables,
it is recommended to provide power supply to heating circuits through
a contactor.

5.1. Controls of pipeline heating systems
When heating pipelines with heating cables, it is recommended to apply
temperature controllers equipped with temperature sensors mounted on the
pipeline surfaces. The controllers below will optimally serve this purpose:

ELEKTRA UTR60-PRO controller
for on-pipe mounting, load 16A,
the maximum total power of directly
connected self-regulating heating cables
is 1200 W. The controller is equipped
with a temperature sensor for on-pipeline
mounting, operating within the range of
-40°C up to +120°C.
Adjustable hysteresis allows to define
precision of temperature measurements.

16

ELEKTRA ETV-1991 controller
for DIN bus mounting, load 16A,
recommended total power of directly
connected self-regulating heating cables
is 1200 W. The controller is equipped
with a temperature sensor for
on-pipeline mounting.

ELEKTRA ETI-1552 controller
for DIN bus mounting, load 10A,
recommended total power of directly
connected self-regulating heating cables
is 800 W. The controller is equipped
with a dedicated sensor operating within
the range of -40°C up to +120°C.

ELEKTRA ETN-4 controller
for DIN bus mounting, load 16A,
recommended total power of directly
connected self-regulating heating cables
is 1200 W. The controller can cooperate
with two temperature controllers,
where the second one acts as
a limiting sensor. Adjustable hysteresis
allows to define precision of temperature
measurements. Equipped with an “on/off”
switch.
17
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ELEKTRA TDR 4020-PRO controller
for DIN bus mounting in electric switchboards,
applied in extended and complex heating
systems, two relays, load 8A each,
recommended total power of directly
connected self-regulating heating cables
is 600 W. The controller allows to set two
temperature levels and to adjust hysteresis.
Features an option of cooperation with a BMS
system with a relay indicating alarm situations.

5.2. Controls of gutter, downpipe and roof
heating systems
The most efficient and economical heating system will be controlled with
a device equipped with a temperature and moisture sensor. The system
will be then switched on only when both sensors indicate snowfall,
freezing rain or icing. Depending on the size of the system and number of
zones to be heated, ELEKTRA ETR2 controllers are recommended with one
moisture sensor, or ELEKTRA ETO2 controllers with one or two moisture
sensors and an external temperature sensor.

ELEKTRA ETOR2 controller
for DIN bus mounting, load 3x16A,
factory-equipped with one temperature
and moisture sensor, allows to connect
the second auxiliary moisture sensor
for protection of two heated zones.

18

ELEKTRA ETR2 controller
for DIN bus mounting, load 16A,
recommended total power of directly
connected self-regulating heating cables
is 1200 W. Designed for smaller heating
systems, will service one heated zone.
Factory-equipped with one temperature
and moisture sensor.

6. Materials and tools
required for cable installation on pipes
• ELEKTRA SelfTec®PRO self-regulating heating cable
• ELEKTRA KF 5045-PRO power supply junction box
• ELEKTRA ECM25-PRO termination joint set with M25 gland
for installation in the power supply junction box
• ELEKTRA EC-PRO heat shrink termination joint set
• self-adhesive installation tape (available as accessory)
• self-adhesive AL foil min. thickness 0.06 mm, width approx. 50 mm
(available as accessory)
• thermal insulation for pipes
• temperature controllers
and
• diagonal cutting pliers
• fitter’s knife
• wire stripping pliers
• long nose pliers
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• slotted screwdriver
• tube compressor
• hot air blower
• insulation resistance meter

required for cable installation in gutters
and downpipes
materials and tools as above, minus self-adhesive installation tape
and self-adhesive AL foil, plus:
• gutter and downpipe holder or spacing wire with clips
(available as accessory)
• spacing wire support bar (available as accessory)
• downpipe spacing wire holder
• copperplate (Cu) or galvanized sheet (ZnTi) installation holder
(protection for tiled or tar paper roofs – available as accessory)
• self-adhesive installation tape (protection for metal sheet roofs
– available as accessory)

7. Installation
Protection of pipelines against freezing
Depending from the selected cable length, the cable should be installed:
• single-led along the pipeline
• spirally
• single-led (multi-led) along the pipeline

20

temperature sensor

45o

heating cable
Heating cable
single-led

Heating cable
double-led

spiralling
ratio
Heating cable spirally led along the pipeline

Spiralling ratio for the heating cable
will be assessed after the following
formula:

p (D + d) LR
p =

2

LP – LR

where:
D – diameter of the pipe
d – dimension of the heating cable
LP – length of the heating cable
LR – length of the pipe

2

21

Installation Manual Self-regulating Heating Cables

ELEKTRA SelfTec PRO
®

• ELEKTRA SelfTec®PRO
heating cables should be
mounted on the pipeline
with fiberglass
installation tape fixed
every 30 cm.

• For plastic pipelines,
fix additionally AL tape
along the heating cable.
This will improve
the temperature
distribution on the surface
of the pipeline.

• Heating cables should be mounted along the heated pipeline in the
bottom part of its cross-section. Temperature controller should be placed
on the pipe under insulation, max. away from the cable.
• After the installation of the heating cable and sensor has been completed,
thermal insulation should be placed on the pipeline.

22

Installation of a self-regulating heating cable on a valve
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Protection of gutters and downpipes against
deposition of snow and ice
Before the installation works on the heating system commence, it is
necessary to measure length of gutters and downpipes. Length of the
heating cable should be selected according to the local climate
conditions, according to table 2 (p. 9).
Gutters
Heating cables should be fixed with holders (holder spacing
should not exceed 30 cm) or a wire with clips.

Gutter holder

24

Gutter spacing wire with clips

Cable fixing in the gutter
with a wire with clips

Single-led heating cables – do not require fixing if the length of the heated
downpipe does not exceed 6 m.
Double-led heating cables – to be fixed with holders (holder spacing should
not exceed 40 cm) or a wire with clips. Wire with clips are applied when
the length of the heated downpipe exceeds 6 m.

Downpipe spacing clip

Downpipe spacing
wire with clips

25
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Leading the cables in gutters
and downpipes

Protect the joining spot of the gutter
and downpipe with a flexible cable
support to prevent possible damage
to the cable.

If the downpipe water is led directly to a drainage channel, it is necessary
also to heat the downpipe segment from the ground level to the frost
penetration depth.

26

Roof edges
Heating cables need to be fixed to the roof surface with copper or titanium
zinc installation holders, depending on the roof finishing type.

If the roof covering is
metal sheet, the holders can be:
• glued to the roof surface,
• fixed with screws
(fixing spots needs to be
carefully sealed with silicone),
• suspended on the insulated
structural wire.

If the roof covering is tiles,
the holders can be:
• fixed to the battens,

27
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• fixed both to the battens
and the structural wire.

Roof runners
Heating cables need to be fixed in roof runners with plastic installation band
or AL installation tape underlaid with self-adhesive tape.

Plastic installation
band

28

Installation tape
underlaid with special
self-adhesive
tape

8. Power supply and termination
Power supply for heating cables can be delivered in two ways:
• through a power supply conductor mounted to the heating cable with
ELEKTRA EC-PRO termination joint set,
• by leading the heating cable to a power supply junction box ELEKTRA
KF 5045-PRO with with ELEKTRA ECM25-PRO termination joint set.
Both sets are equipped with dedicated elements for terminating heating
cables.

Note:
Remember to leave cable excess to execute the connection with
the power supply conductor (“cold tail”), approx. 0.5 m in total.

Note:
For heating pipelines, the connecting joint of the heating cable
and power supply conductor should be positioned on the heated
pipeline, under the insulation.

Junction box made of halogen free
thermoplast with IP66 protection
index

29
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Additional connection accessories available in ELEKTRA’s offer:

ELEKTRA ECM25-PRO termination joint set
with M25 gland for installation in the
power supply junction box

ELEKTRA EC-PRO heat shrink
termination joint set

BT-PRO mounting bracket
for the UTR 60-PRO controller

BKF-PRO mounting bracket

CL-PRO self-adhesive
caution label

CAUTION!
ELECTRIC HEATING

EK-PRO insulation entry kit
for self-regulating heating cables

For thermal insulation protected with a layer of processed metal,
the heating cable and temperature sensor’s wire should be fed through
EK-PRO to provide protection against mechanical damage to the sheath.
30

www.elektra.eu

for the KF 5045-PRO junction box

9. Power supply system
• Each power supply system for heating cables should be equipped with the
residual current device of the sensitivity Ä Ł 30mA, for anti-shock
protection. One RCD device should protect electric circuits no longer than
500 m each.
• To protect the power supply system against short circuits, it is required to
apply type C characteristics circuit breakers.
• Application of contactors is recommended for the systems with large
current load. This will protect controllers and prolong fault-free operation
of those devices.

10. Check of the ready system
After the heating cable and thermal insulation have been laid, perform the
measurements of the heating cable insulation’s resistance, and test-run the
heating circuits to assess the correctness and safety of the system’s
operation.

The heating cable insulation’s
resistance, as measured with
an appliance of the rated
voltage 1000 V
(megaohmmeter),
should not drop below
50 MÙ.
Enter the results
into the
Warranty Card.
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For heating systems executed on:
• pipelines or steel tanks,
• as well as those equipped with insulation made of processed metal
perform the measurements of resistance of the layer (layer tightness)
between:
• pipeline, tank or insulation layer of processed metal and
• PE conductor/heating cable’s shield to eliminate damage during
installation works on the system, or associated metal processing.

32

11. Warranty Card
ELEKTRA company grants a 5 year-long warranty (from the date of
purchase) for the ELEKTRA SelfTec®PRO heating cables.
Warranty Conditions
1. Acknowledging the Warranty claims requires:
a. that the heating system has been executed in full accordance with
the Installation Manual herein,
b. that the installation has been executed by an authorised electrician,
c. presentation of the properly completed Warranty Card,
d. presentation of the proof of purchase of the heating cable under
complaint.
2. The Warranty loses validity if any attempt at repair has been undertaken
by an installer without the authorisation of ELEKTRA company.
3. The Warranty does not cover the damages inflicted as a result of:
a. mechanical fault,
b. incompatible power supply,
c. lack of adequate overload and differential protection measures,
d. discord of the domestic heating circuit with the current regulations
in force.
4. Within the Warranty herein, ELEKTRA company undertakes to bear
exclusively the costs required to cover the necessary repairs to the heating
cable itself or the costs required to exchange the cable.

Note:
The Warranty claims must be registered with the Warranty Card and
proof of purchase, in the place of purchase or the offices of ELEKTRA
company.
33
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Warranty Card

ELEKTRA

HeatingCables

The Warranty Card must be retained by the Client
for the entire warranty period of 5 years.
The Warranty period starts on the date of purchase.

PLACE OF INSTALLATION

The Warranty claims
must be registered with
the Warranty Card and
proof of purchase,
in the place of purchase

Address
Zip code

City/Town

TO BE COMPLETED BY AN INSTALLER
Name and
Surname

Electrical authorisation
certificate No:

Address

E-mail

Zip code

34

City/Town

Phone No:

Fax

Date

Heating cable’s core
and insulation’s resistance

Installer’s signature

after laying the heating
cable, before the insulation
is laid (for pipes and
pipelines)

MÙ

after the insulation is laid
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ELEKTRA SelfTec PRO
®

1. Zastosowanie
Samoregulujące przewody grzejne ELEKTRA SelfTec®PRO
o mocach 10, 20 i 33 W/m służą do:
1. zabezpieczenia przed zamarzaniem:
• instalacji wodociągowych
• instalacji tryskaczowych
• instalacji kanalizacji tłuszczowej
2. do utrzymania wymaganej temperatury transportowanego
medium w rurach i rurociągach
3. ochrony przed śniegiem i lodem:
• rynien
• rur spustowych, krawędzi dachu i koryt dachowych
• wpustów dachowych
ponadto przewody SelfTec®PRO 33 W/m mogą być układane
w odwodnieniach liniowych podjazdów.

Samoregulujące przewody grzejne ELEKTRA SelfTec®PRO TC
służą do:
1. ochrony przed zamarzaniem rurociągów centralnego ogrzewania
oraz rurociągów z ciepłem technologicznym w okresach przerw
w użytkowaniu
2. ochrony przed zamarzaniem instalacji kanalizacji tłuszczowej
w przypadku gdy istnieje niebezpieczeństwo wycieku medium
3. odwodnień liniowych podjazdów, tam gdzie występują
substancje ropopochodne

40

2. Zasada działania przewodów
Przewody samoregulujące zbudowane są z dwóch równolegle ułożonych żył miedzianych, połączonych ze sobą rdzeniem z usieciowanego
polimeru z dodatkiem grafitu. Rdzeń to samoregulujący element
grzejny, którego rezystancja zmienia się w zależności od temperatury.
Wraz ze spadkiem temperatury otoczenia zmniejsza się rezystancja
rdzenia, co powoduje wzrost mocy przewodu grzejnego.
Przy wzroście temperatury otoczenia wzrasta rezystancja rdzenia, a tym
samym zmniejsza się moc przewodu. Ze względu na swoje właściwości
przewody samoregulujące mogą się stykać lub krzyżować i nie grozi im
miejscowe przegrzanie. Istotną zaletą jest możliwość cięcia przewodu na
odcinki o dowolnej długości.
Nie należy jednak przekraczać maksymalnej dopuszczalnej długości
obwodu grzejnego określonej w tabeli nr 2.

6

5

4

3

2

1

Budowa przewodu grzejnego
ELEKTRA SelfTec®PRO
1
2
3
4
5
6

Wielodrutowa żyła z ocynowanych drutów miedzianych
Samoregulujący polimer przewodzący
Izolacja z modyfikowanej poliolefiny
Ekran – folia AL/PET
Ekran – oplot z ocynowanych drutów miedzianych
Powłoka zewnętrzna z odpornego na UV tworzywa
bezhalogenowego
41
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Zalety przewodów samoregulujących:
• możliwość cięcia na placu budowy na wymaganą długość
(max. dopuszczalne długości obwodu grzejnego podaje tabela nr 2).
Cecha ta powoduje łatwość doboru długości przewodu do długości
ogrzewanego elementu podczas projektowania i na etapie instalacji,
• spadek temperatury otoczenia powoduje zwiększenie mocy grzejnej,
przewodu,
• możliwość stykania i krzyżowania bez obawy przegrzania.

Uwaga:
Przewody samoregulujące w dodatnich temperaturach otoczenia
nie ulegają wyłączeniu i pracują z mniejszą mocą zgodną
z charakterystyką przedstawioną na wykresie.

Moc przewodów samoregulujących ELEKTRA SelfTec®PRO
w zależności od temperatury otoczenia.

Moc [W/m]

60

40

20

0
-20

ELEKTRA SelfTec®PRO 33
ELEKTRA SelfTec®PRO 20
ELEKTRA SelfTec®PRO 10
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60

Temperatura [oC]

3. Charakterystyka i dane techniczne
Moc jednostkowa samoregulujących przewodów grzejnych
ELEKTRA SelfTec®PRO
• 10 W/m
• 20 W/m
• 33 W/m
• SelfTec®PRO TC – 30 W/m
Moc przewodów samoregulujących jest funkcją temperatury, powyżej podane
wartości określają moc przewodu w temperaturze +10oC. Samoregulujące
przewody grzejne dostępne są na bębnach. Zakończone są kapturkiem
termokurczliwym w celu zabezpieczenia przewodu przed wilgocią. Przewód
pozostały na bębnie, po odcięciu odcinka przewodu, wymaga również
założenia kapturka termokurczliwego.
Przewody samoregulujące użyte do wykonania instalacji wymagają wykonania
zakończenia przewodu i połączenia z przewodem zasilającym. Do tego celu
służą zestawy montażowe typu EC-PRO oraz ECM25-PRO (instrukcje montażu
w opakowaniu zestawu).
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Tabela nr 1

typ/moc jednostkowa
(10°C)

SelfTec®PRO
10 W/m

SelfTec®PRO
20 W/m

napięcie znamionowe

SelfTec®PRO TC
30 W/m

230 V ~ 50/60 Hz

zewnętrzna średnica przewodu

~ 7 x 11 mm

~ 7 x 13 mm

~ 6 x 13,5 mm

min. temperatura instalowania

-25°C

-30°C

-50°C

max. temperatura pracy

65°C

max. temperatura ekspozycji

85°C

rodzaj przewodu grzejnego

w stanie wyłączonym

100°C
135°C

w stanie wyłączonym

samoregulujący, ekranowany, zasilany jednostronnie
miedź ocynowana
1,1 mm2

miedź niklowana
1,3 mm2

izolacja

poliolefina modyfikowana

XLEVA

powłoka zewnętrzna

poliolefina bezhalogenowa
odporna na UV

HFFR

3,5 D

6D

przekrój żył

min. promień gięcia przewodu
SelfTec®PRO TC – odporny na substancje ropopochodne
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SelfTec®PRO
33 W/m

Samoregulujące przewody grzejne ELEKTRA SelfTec®PRO posiadają:
• Certyfikaty wyrobu:

EAC

• Certyfikacja systemu wg ISO 9001: IQNET, PCBC
• Wyrób oznakowany:

Tabela nr 2

CE
SelfTec®PRO 20
20 W/m

SelfTec®PRO 10
10 W/m

SelfTec®PRO 33
33 W/m

SelfTec®PRO TC 30
30 W/m

zabezpieczenie, typ C
10A

16A

20A

10A

16A

20A

32A

16A

20A

32A

minimalna
temperatura
instalacji

-30°C

temperatura
załączenia

maksymalna długość obwodu [m]

-20°C

85

125

180

45

65

90

40A

16A

20A

32A

40A

-50°C

120

50

65

85

100

69

91

103

103

-15°C

100

145

190

50

75

105

125

55

70

90

105

73

94

103

103

0°C

115

170

205

60

90

120

135

60

75

95

110

80

100

106

106

+10°C

130

205

-

80

110

135

-

70

70

110

120

96

109

109

109

–

–

–

40

55

70

85

40

55

70

90

–

–

–

–

0°C w wodzie
lodowej
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Do zabezpieczenia samoregulujących przewodów grzejnych zalecane jest
stosowanie wyłączników nadprądowych o charakterystyce typu C.
Ze względu na prąd rozruchu, mogący kilkukrotnie przekroczyć wartość
prądu znamionowego, maksymalne długości obwodów grzejnych nie mogą
przekraczać długości podanych w tabeli nr 2. Wartości określono na
podstawie minimalnej temperatury otoczenia.

4. Informacje ogólne
Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem
Przy ochronie rurociągów przed zamarzaniem lub utrzymaniu temperatury
medium należy określić wartość mocy grzejnej na metr rurociągu,
o określonej średnicy. Moc grzewcza powinna zrównoważyć straty ciepła
rurociągu. Straty ciepła zależą od lokalnych warunków klimatycznych,
tzn. od:
• minimalnej temperatury zewnętrznej,
• grubości izolacji zainstalowanej na ogrzewanym rurociągu,
• oraz wartości temperatury utrzymania (w przypadku zabezpieczenia
rurociągów z wodą przed zamarzaniem przyjmuje się temp. 5°C).

Uwaga!
Każdy ogrzewany rurociąg musi posiadać izolację termiczną.
Układanie przewodów grzejnych należy rozpocząć po zakończeniu
prób ciśnieniowych.
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Tabela nr 3 Straty ciepła
średnica rurociągu

["]
[mm]

grubość izolacji z wełny mineralnej
l = 0,035W/mK

10

20

30

40

50

ÄT
[°C]

½
15

20

20
30
40
50
60
20
30
40
50
60
20
30
40
50
20
30
40
50
60
20
30
40
50
60

7,3
11,0
14,7
18,3
22,0
4,8
7,2
9,6
11,9
14,3
3,9
5,8
7,7
9,6
3,4
5,0
6,7
8,4
10,1
3,0
4,6
6,1
7,6
9,1

9,0
13,4
17,9
22,4
26,9
5,7
8,5
11,3
14,1
17,0
4,5
6,7
9,0
11,2
3,9
5,8
7,7
9,6
11,6
3,5
5,2
6,9
8,7
10,4

¾

1

1

1½

25

32

40

10,6
15,8
21,1
26,4
31,7
6,5
9,7
13,0
16,2
19,5
5,1
7,6
10,1
12,7
4,3
6,5
8,7
10,8
13,0
3,9
5,8
7,7
9,6
11,6

12,8
19,2
25,6
32,0
38,4
7,7
11,5
15,3
19,1
23,0
5,9
8,8
11,8
14,7
5,0
7,4
9,9
12,4
14,9
4,4
6,6
8,8
11,0
13,1

15,3
23,0
30,6
38,3
45,9
9,0
13,4
17,9
22,4
26,9
6,8
10,2
13,5
16,9
5,7
8,5
11,3
14,1
17,0
5,0
7,4
9,9
12,4
14,9

2

3

4

5

6

8

10

12

100

150

200

250

300

50

65

80

18,4
27,7
36,9
46,1
55,3
10,6
15,8
21,1
26,4
31,7
7,9
11,8
15,7
19,7
6,5
9,7
13,0
16,2
19,5
5,7
8,5
11,3
14,1
17,0

23,1
34,7
46,3
57,9
69,4
12,9
19,4
25,9
32,4
38,8
9,5
14,2
19,0
23,7
7,7
11,6
15,5
19,3
23,2
6,7
10,0
13,3
16,7
20,0

27,8 34,0 49,6 65,1 80,7 96,2
41,7 51,1 74,4 97,7 121,0 144,3
55,6 68,1 99,2 130,3 161,3 192,4
69,5 85,1 124,0 162,8 201,7 240,5
83,5 102,1 148,8 195,4 242,0 288,6
15,3 18,4 26,3 34,0 41,8 49,6
23,0 27,7 39,4 51,1 62,7 74,4
30,6 36,9 52,5 68,1 83,7 99,2
38,3 46,1 65,7 85,1 104,6 124,0
45,9 55,3 78,8 102,1 125,5 148,8
11,1 13,2 18,4 23,7 28,9 34,0
16,6 19,8 27,7 35,5 43,3 51,1
22,2 26,4 36,9 47,3 57,7 68,1
27,7 33,0 46,1 59,2 72,1 85,1
9,0 10,6 14,5 18,4 22,4 26,3
13,4 15,8 21,8 27,7 33,5 39,4
17,9 21,1 29,0 36,9 44,7 52,5
22,4 26,4 36,3 46,1 55,9 65,7
26,9 31,7 43,6 55,3 67,1 78,8
7,7
9,0 12,2 15,3 18,4 21,6
11,5 13,4 18,2 23,0 27,7 32,4
15,3 17,9 24,3 30,6 36,9 43,2
19,1 22,4 30,4 38,3 46,1 53,9
23,0 26,9 36,5 45,9 55,3 64,7
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ÄT –

różnica temperatury zewnętrznej i wymaganej temperatury medium
(np. wody) wewnątrz rurociągu

Długość przewodu
=
grzejnego

straty ciepła rurociągu
(zgodnie z tabelą nr 3)

moc przewodu grzejnego

x

długość
rurociągu

(10, 20, 33 W/m)

W przypadku strat np. mniejszych niż 10 W/m należy przyjąć 10 W/m.
Do zabezpieczenia zaworów, kolan, trójników lub kołnierzy należy
przewidzieć dodatkowo ok. 0,5 m przewodu grzejnego na każdy element.

Zabezpieczenie rynien i rur spustowych
przed zaleganiem śniegu i lodu
W systemach ochrony przed śniegiem i lodem wykorzystywane są
samoregulujące przewody grzejne ELEKTRA SelfTec®PRO 20 i 33,
które zapobiegają:
• gromadzeniu się śniegu i lodu na dachach,
• zamarzaniu wody w rynnach i rurach spustowych,
• powstawaniu zacieków na elewacjach budynków,
• powstawaniu sopli.

Aby zapewnić skuteczność działania systemu grzejnego, należy określić moc
grzejną zależną od lokalnych warunków klimatycznych (tzn. od minimalnej
temperatury zewnętrznej, intensywności opadów śniegu i siły oddziaływania
wiatru). Zalecaną moc grzejną podano w tabeli nr 4:
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Tabela nr 4

moc grzejna
temperatury
zewnętrzne

> -5°C

-5°C ÷ -20°C

rynny

20 W/m

20 – 40 W/m

40 – 60 W

60 W

rury spustowe

20 W/m

20 – 40 W/m

20 – 40 W/m

40 W/m

200 – 250 W/m2

250 – 300 W/m2

350 W/m2

koryta dachowe
krawędzie dachu

200 W/m2
2

2

-20°C ÷ -30°C

2

< -30°C

~150 W/m

~250 W/m

~300 W/m

~350 W/m2

~250 W/m2

~300 W/m2

~350 W/m2

~500 W/m2

połacie dachowe
wystające poza
lico ściany
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Podane wartości dotyczą rynien o średnicy Ø100-125 mm. Rynny o większej
średnicy wymagają zastosowania większej mocy o 20 W/m.
Na dachach płaskich, oraz przy zastosowaniu barier śniegowych
powodujących gromadzenie się śniegu należy zwiększyć podane wartości
o około 15%.
Dobór odpowiedniej mocy grzejnej zależy od strefy klimatycznej, w której
położony jest obiekt.
Do ogrzewania rynien i rur spustowych o szerokości (średnicy) Ł 15 cm
w strefie klimatycznej o łagodnych zimach stosujemy pojedyncze ułożenie
przewodu grzejnego SelfTec®PRO 20 lub 33. W przypadku rynien
o szerokości (średnicy) > 15cm stosujemy podwójne ułożenie przewodu
SelfTec®PRO 20 lub 33.

Uwaga:
Jezeli woda z rur spustowych jest odprowadzana bezpośrednio
do kanału deszczowego, to odcinek rury spustowej od poziomu terenu
do głębokości przemarzania gruntu też należy ogrzać.

W rejonach o dużych opadach śniegu zalecane jest dodatkowe ogrzewanie
krawędzi dachu przylegającego do ogrzewanej rynny (sugerowana szerokość
ogrzewanej płaszczyzny dachowej ok. 50 cm).
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Przykłady układania samoregulującego przewodu grzejnego
w rynnie i rurze spustowej

Pojedyncze ułożenie
w rynnie i rurze spustowej

Podwójne ułożenie w rynnie
oraz pojedyncze ułożenie przewodu
w rurze spustowej

Podwójne ułożenie
w rynnie i rurze spustowej
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5. Sterowanie
Właściwie dobrana regulacja zapewnia skuteczne, a jednocześnie
ekonomiczne, działanie systemu grzejnego. Przewody samoregulujące
zawsze pobierają pewną ilość energii elektrycznej nawet w dodatnich
temperaturach, dlatego zastosowanie regulatora spowoduje wyłączenie
obwodu grzejnego. Regulatory utrzymują system grzejny w gotowości,
włączając go tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Uwaga!
Ze względu na wysoką wartość prądu rozruchu samoregulujących
przewodów grzejnych zalecane jest zasilanie obwodów grzejnych
przez stycznik.

I Sterowanie systemem ogrzewania rurociągów
Przy ogrzewaniu rurociągów przewodami grzejnymi zaleca się stosowanie
regulatorów wyposażonych w czujnik temperatury montowany
na powierzchni rurociągów. Do tego celu służą poniższe regulatory
temperatury:

Regulator ELEKTRA UTR60-PRO do montażu
na rurze – obciążalność 16A
– maksymalna łączna moc bezpośrednio
podłączonych samoregulujących przewodów
grzejnych wynosi 1200 W. Sterownik jest
wyposażony w czujnik temperatury do
montażu na rurociągu, który może pracować
w temperaturze od -40°C do 120°C.
Regulowana histereza pozwala na określenie
dokładności pomiaru temperatury.
52

Regulator ELEKTRA ETV-1991
do montażu na szynie DIN
– obciążalność 16A
– zalecana łączna moc bezpośrednio
podłączonych samoregulujących przewodów
grzejnych wynosi 1200 W.
Regulator wyposażony w czujnik temperatury
do montażu na powierzchni rurociągu.

Regulator ELEKTRA ETI-1552
do montażu na szynie DIN
– obciążalność 10A
– zalecana łączna moc bezpośrednio
podłączonych samoregulujących przewodów
grzejnych wynosi 800 W.
Sterownik wyposażony jest w specjalnie
skonstruowany czujnik, który może pracować
w temperaturze od -40°C do +120°C.

Regulator ELEKTRA ETN-4
do montażu na szynę DIN
– obciążalność 16A
– zalecana łączna moc bezpośrednio
podłączonych samoregulujących przewodów
grzejnych wynosi 1200 W.
Sterownik może współpracować z dwoma
zewnętrznymi czujnikami temperatury,
gdzie drugi pełni rolę czujnika limitującego.
Regulowana histereza pozwala na określenie
dokładności pomiaru temperatury.
Wyposażony w wyłącznik.
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Regulator ELEKTRA TDR 4020-PRO
do montażu w rozdzielni elektrycznej
na szynie DIN stosowany w zaawansowanych
i skomplikowanych instalacjach
– dwa przekaźniki, obciążalność po 8A
– zalecana łączna moc bezpośrednio
podłączonych samoregulujących przewodów
grzejnych wynosi 600 W.
Umożliwia ustawienie dwóch poziomów
temperatury i regulację histerezy.
Posiada możliwość współpracy
z systemem BMS za pomocą przekaźnika
sygnalizującego sytuacje alarmowe.

II Sterowanie systemem ogrzewania rynien,
rur spustowych oraz dachów
Najbardziej skuteczny i ekonomiczny jest system sterowany regulatorem
wyposażonym w czujnik temperatury i wilgoci. System jest załączany
tylko wtedy, gdy zarówno czujnik temperatury jak i wilgoci sygnalizują
opady śniegu, marznącego deszczu oraz występowanie oblodzenia.
W zależności od wielkości systemu oraz ilości stref grzejnych stosowane
są regulatory ETR2 z jednym lub ETO2 z jednym lub dwoma czujnikami
wilgoci oraz z zewnętrznym czujnikiem temperatury.

Regulator ELEKTRA ETOR2
do montażu na szynie DIN
– obciążalność 3x16A.
Stosowany w dużych instalacjach.
Standardowo wyposażony w jeden czujnik
temperatury i wilgoci. Do sterownika można
podłączyć drugi dodatkowy czujnik wilgoci,
co pozwoli na ochronę dwóch stref grzejnych.
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Regulator ELEKTRA ETR2R
do montażu na szynie DIN
– obciążalność 16A
– zalecana łączna moc bezpośrednio
podłączonych samoregulujących przewodów
grzejnych wynosi 1200 W.
Przeznaczony do mniejszych instalacji,
obsługuje jedną strefę.
Standardowo sterownik wyposażony
jest w jeden czujnik temperatury i wilgoci.

6. Materiały i narzędzia
wymagane do instalacji przewodu na rurach
• samoregulujący przewód grzejny ELEKTRA SelfTec®PRO
• puszka przyłączeniowa KF 5045-PRO
• zestaw przyłączeniowy i zakończeniowy ECM25-PRO z wpustem M25
do montażu w puszce zasilającej
• zestaw połączeniowy i zakończeniowy, termokurczliwy EC-PRO
• samoklejąca taśma montażowa (dostępna w ofercie)
• samoprzylepna folia aluminiowa gr. min. 0,06 mm, szer. ok. 50 mm
(dostępna w ofercie)
• izolacja termiczna do rur
• regulator temperatury
oraz
• szczypce boczne
• nóż monterski
• szczypce do zdejmowania izolacji
• szczypce wydłużone
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• wkrętak płaski
• zaciskarka do tulejek
• dmuchawa gorącego powietrza
• miernik rezystancji izolacji

wymagane do instalacji przewodu w rynnach
i rurach spustowych
Materiały i narzędzia takie jak powyżej oprócz samoklejącej taśmy
montażowej i samoprzylepnej folii aluminiowej oraz
• uchwyty lub linka z uchwytami do rynien i rur spustowych
(dostępne w ofercie)
• płaskownik montażowo-ochronny (dostępny w ofercie)
• wieszak do linki w rurach spustowych
• uchwyty z blachy miedzianej lub ocynkowanej
(ochrona dachu pokrytego dachówką lub papą – dostępne w ofercie)
• listwa montażowa samoprzylepna
(ochrona dachów pokrytych blachą – dostępna w ofercie)

7. Instalacja samoregulujących
przewodów grzejnych
Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem
W zależności od dobranej długości przewodu, przewód układamy:
• pojedynczo wzdłuż rurociągu
• spiralnie lub
• podwójnie (wielokrotnie) wzdłuż rurociągu
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czujnik temperatury

45o

przewód grzejny
Pojedyncze ułożenie
przewodu grzejnego

Podwójne ułożenie
przewodu grzejnego

skok

Spiralne ułożenie przewodu wzdłuż rurociągu

Skok przewodu obliczamy
za pomocą wzoru:

p =

p (D + d) LR
2

LP – LR

2

gdzie:
D – średnica zewnętrzna rury
d – wymiar przewodu grzejnego
LP – długość przewodu grzejnego
LR – długość rury
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• Przewody grzejne
ELEKTRA SelfTec®PRO
do rurociągów mocujemy
za pomocą taśmy
z włókna szklanego
przyklejanej w odstępach
co 30 cm.

• Dodatkowo na rurociągach
z tworzywa sztucznego należy
stosować taśmę aluminiową
naklejoną wzdłuż przewodu
grzejnego w celu poprawy
rozkładu temperatury
na powierzchni rurociągu.

• Przewody grzejne należy montować wzdłuż ogrzewanego rurociągu
w dolnej części jego przekroju poprzecznego. Czujnik temperatury
powinien znajdować się na rurze pod izolacją i powinien być skrajnie
oddalony od przewodu grzejnego.
• Po instalacji przewodu grzejnego i czujnika temperatury, należy
na rurociąg nałożyć izolację termiczną.
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Układanie przewodu samoregulującego na zaworze
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Zabezpieczenie rynien i rur spustowych przed
zaleganiem śniegu i lodu
Przystępując do instalacji systemu grzejnego należy dokonać pomiaru
długości rynien i rur spustowych. Długość przewodu grzejnego należy
dostosować do lokalnych warunków klimatycznych zgodnie z tabelą
nr 2 (str. 45).
Rynny
Przewody grzejne mocuje się za pomocą uchwytów (odstępy między
uchwytami nie powinny przekraczać 30 cm) lub linki z uchwytami.

Uchwyt do rynien
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Linka z uchwytami

Mocowanie przewodów w rynnie
za pomocą linki z uchwytami

Przewód ułożony pojedynczo – nie wymaga mocowania, jeżeli długość
ogrzewanej rury spustowej nie przekracza 6 m.
Przewód grzejny ułożony podwójnie – przewód mocuje się za pomocą
uchwytów (odstępy między uchwytami nie powinny przekraczać 40 cm)
lub linki z uchwytami. Linkę z uchwytami stosujemy wówczas,
gdy długość rury spustowej przekracza 6 m.

Uchwyt do rur spustowych

Linka z uchwytami
do rur spustowych
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Ułożenie przewodów w rynnie
i rurze spustowej

Miejsce połączenia rynny z rurą
spustową należy zabezpieczyć
za pomocą płaskownika
montażowo-ochronnego,
w celu uniknięcia uszkodzeń
mechanicznych.

Jeżeli woda z rur spustowych jest odprowadzana bezpośrednio do
kanalizacji, to odcinek rury spustowej od poziomu terenu do głębokości
przemarzania gruntu również należy ogrzać.
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Krawędzie dachu
Przewód grzejny należy mocować do płaszczyzny dachu za pomocą
uchwytów z blachy miedzianej lub cynkowo-tytanowej w zależności
od rodzaju obróbki blacharskiej.

Jeżeli dach jest kryty
blachą uchwyty można:
• przykleić do
powierzchni dachu,
• przymocować za pomocą
blachowkrętów
(mocowanie należy
uszczelnić silikonem),
• zawiesić na izolowanej
lince nośnej.

Jeżeli dach jest pokryty
dachówką, uchwyty można:
• przymocować do łat,
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• przymocować do łat i linki.

Koryta dachowe
Do montażu przewodów w korytach dachowych stosujemy taśmę
instalacyjną z tworzywa sztucznego lub aluminiową listwę montażową,
podklejoną specjalną taśmą samoprzylepną.
Taśma instalacyjna
z tworzywa
sztucznego
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Listwa montażowa
podklejona
specjalną taśmą
samoprzylepną

8. Zasilanie i zakończenie przewodu
Zasilanie przewodu grzejnego można realizować w dwojaki sposób:
• poprzez przewód zasilający montowany do przewodu grzejnego
za pomocą zestawu EC-PRO,
• poprzez doprowadzenie przewodu grzejnego do puszki przyłączeniowej
KF 5045-PRO – do tego celu służy zestawu EMC 25-PRO.
Oba zestawy posiadają elementy służące do zakończenia przewodu.

Uwaga:
Należy pamiętać o pozostawieniu zapasu przewodu na wykonanie
połączenia z przewodem zasilającym („zimnym”) – łącznie ok. 0,5m.

Uwaga:
Mufa połączeniowa przewodu grzejnego z przewodem zasilającym
(w przypadku ogrzewania rurociągów), musi znajdować się na
ogrzewanym rurociągu pod izolacją.

Puszka przyłączeniowa wykonana
z bezhalogenowego termoplastu
o stopniu ochrony IP 66
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Dodatkowe akcesoria montażowe znajdujące się w ofercie:

Zestaw przyłączeniowy i zakończeniowy
ECM25-PRO z wpustem M25
do montażu w puszce zasilającej

Zestaw połączeniowy i zakończeniowy,
termokurczliwy EC-PRO

BT-PRO - wspornik montażowy
do regulatora temperatury
UTR 60 PRO
BKF-PRO - wspornik montażowy

CL-PRO - samoprzylepna
etykieta informacyjna

UWAGA!
OGRZEWANE
ELEKTRYCZNIE

www.elektra.pl

do puszki przyłączeniowej KF 5045-PRO

EK-PRO - wejście pod izolację dla
samoregulujących przewodów grzejnych

W przypadku izolacji termicznej zabezpieczonej obróbką blacharską przewód
grzejny i przewód czujnika temperatury należy wyprowadzać przez EK-PRO
w celu zabezpieczenia przed mechanicznymi uszkodzeniami powłoki.
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9. Instalacja zasilająca
• Każda instalacja zasilająca przewód grzejny musi być wyposażona
w wyłącznik różnicowoprądowy o czułości Ä Ł 30mA, chroniący
użytkowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Jeden wyłącznik
różnicowo prądowy powinien zabezpieczać obwody nie dłuższe niż 500m.
• W celu ochrony instalacji przed zwarciami wymagane jest zastosowanie
wyłączników nadprądowych o charakterystyce typu C.
• W instalacjach o dużych obciążeniach prądowych rekomenduje się
stosowanie styczników. Rozwiązanie to chroni regulatory i pozwala na
wydłużenie bezawaryjnej pracy tych urządzeń.

10. Kontrola wykonanej instalacji
Po ułożeniu przewodów grzejnych oraz po ułożeniu izolacji termicznej
należy wykonać pomiar rezystancji izolacji przewodów grzejnych oraz
próbnie uruchomić obwody grzejne w celu określenia prawidłowości
działania oraz bezpieczeństwa eksploatacji systemu.

Rezystancja izolacji przewodu
grzejnego zmierzona przyrządem
o napięciu znamionowym 1000 V
(np. megaomomierz)
nie powinna być mniejsza
od 50 MÙ.
Wyniki należy
wpisać do Karty
Gwarancyjnej.
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W przypadku wykonywania instalacji:
• na rurociągach lub zbiornikach stalowych,
• jak również wyposażonych w izolację z obróbką blacharską
należy dokonać pomiaru rezystancji (szczelności) powłoki między
• rurociągiem, zbiornikiem lub obróbką blacharską a
• przewodem ochronnym/ekranem przewodu grzejnego w celu
wyeliminowania uszkodzeń w trakcie wykonywania instalacji
lub obróbki blacharskiej na niej.

68

11. Karta gwarancyjna
ELEKTRA udziela 5-letniej gwarancji (licząc od daty zakupu) na przewody
grzejne ELEKTRA SelfTec®PRO. Okres gwarancji obowiązuje od daty zakupu.

Warunki gwarancji
1. Uznanie reklamacji wymaga:
a) wykonania instalacji grzewczej zgodnie z niniejszą instrukcją
montażu przez instalatora posiadającego uprawnienia elektryczne
b) przedstawienia poprawnie wypełnionej Karty Gwarancyjnej
c) dowodu zakupu przewodu grzejnego
2. Gwarancja traci ważność jeżeli naprawa nie zostanie wykonana
przez instalatora uprawnionego przez firmę ELEKTRA.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych:
a) uszkodzeniami mechanicznymi
b) niewłaściwym zasilaniem
c) brakiem zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych i różnicowoprądowych
d) wykonaniem instalacji elektrycznej niezgodnie z obowiązującymi
przepisami
4. ELEKTRA w ramach gwarancji zobowiązuje się do poniesienia kosztów
związanych wyłącznie z naprawą wadliwego przewodu grzejnego lub jego
wymianą.

Uwaga:
Reklamacje należy składać wraz z Kartą Gwarancyjną oraz dowodem
zakupu w miejscu sprzedaży przewodu grzejnego lub w firmie ELEKTRA.
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PrzewodyGrzejne

Karta Gwarancyjna
Karta gwarancyjna musi być zachowana przez Klienta
przez cały okres gwarancji tj. 5 lat. Okres gwarancji
obowiązuje od daty zakupu.

ELEKTRA

MIEJSCE INSTALACJI

Reklamacje należy
składać wraz z niniejszą
Kartą Gwarancyjną oraz
dowodem zakupu
w miejscu sprzedaży

Adres
Kod pocztowy

Miejscowość

WYPEŁNIA INSTALATOR
Imię i nazwisko

Numer uprawnień
elektrycznych:

Adres

E-mail

Kod pocztowy
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Miejscowość

Tel.

Fax

Rezystancja izolacji przewodu grzejnego

Data

po ułożeniu przewodu
grzejnego,
przed montażem izolacji
(rury i rurociągi)

Podpis instalatora
MÙ

po montażu izolacji
(rury i rurociągi)

MÙ

po ułożeniu przewodu
grzejnego
(pozostałe zastosowania)

MÙ

Pieczątka firmy

Uwaga: Rezystancja izolacji przewodu grzejnego zmierzona megaomomierzem o napięciu
znamionowym 1000 V nie powinna być mniejsza od 50 MW.
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1. Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ
Íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè ELEKTRA SelfTec®PRO ñ íîìèíàëüíîé ìîùíîñòüþ
10, 20 è 33 Âò/ì ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
1. Çàùèòû îò çàìåðçàíèÿ
• âîäîïðîâîäîâ è ðåçåðâóàðîâ,
• ñïðèíêëåðíûõ ñèñòåì,
• æèðî è ìàñëîïðîâîäîâ,
2. ïîääåðæàíèÿ òðåáóåìîé òåìïåðàòóðû æèäêîñòè â òðóáîïðîâîäå,
3. ïðåäîòâðàùåíèÿ ñêîïëåíèÿ ñíåãà è ëüäà â
• æåëîáàõ,
• âîäîñòî÷íûõ òðóáàõ, íà êðîìêàõ êðîâëè è åíäîâàõ,
• ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè.
Äîïîëíèòåëüíî íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü ELEKTRA SelfTec®PRO 33 Âò/ì
ìîæåò èñïîëüçîâàí äëÿ îáîãðåâà äðåíàæà ïîäúåçäíûõ ïóòåé.
Íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü ELEKTRA SelfTec®PRO TC ïðåäíàçíà÷åí äëÿ:
1. çàùèòû îò çàìåðçàíèÿ òðóáîïðîâîäîâ öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ
è îáåñïå÷åíèÿ èõ ïîäîãðåâà ïðè îòêëþ÷åíèè ïîäà÷è òåïëà è ïåðåáîÿõ
â ðàáîòå,
2. çàùèòà îò çàìåðçàíèÿ ìàñëî- è æèðîïðîâîäîâ â ñëó÷àå,
åñëè ñóùåñòâóþò ðèñêè óòå÷êè âåùåñòâà,
3. îáîãðåâà äðåíàæà ïîäúåçäíûõ ïóòåé ïðè íàëè÷èè îñòàòêîâ
òîïëèâà è ìàñåë.
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2. Ïðèíöèï ðàáîòû êàáåëè
Ñàìîðåãóëèðóþùèéñÿ êàáåëü ñîñòîèò èç äâóõ ìåäíûõ ïðîâîäíèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìàòðèöå èç ñøèòîãî ïîëèìåðà ñ äîáàâëåíèåì ãðàôèòà.
Ñîïðîòèâëåíèå ñàìîðåãóëèðóþùåéñÿ ìàòðèöû çàâèñèò îò òåìïåðàòóðû
îêðóæàþùåé ñðåäû. ×åì íèæå òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû, òåì ìåíüøå
ñîïðîòèâëåíèå, è ñëåäîâàòåëüíî, âûøå ìîùíîñòü íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ.
×åì âûøå òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû, òåì âûøå ñîïðîòèâëåíèå
è ìåíüøå òåïëîâûäåëåíèå êàáåëÿ.
Ñ ó÷åòîì îïèñàííîé âûøå îñîáåííîñòè ñàìîðåãóëèðóþùåãîñÿ êàáåëÿ,
êàáåëè ìîãóò ïåðåñåêàòüñÿ èëè ñîïðèêàñàòüñÿ, ïðè ýòîì íå âîçíèêàåò ðèñêà
ïåðåãðåâà êàáåëÿ è âûõîäà åãî èç ñòðîÿ. Äðóãîé îñîáåííîñòüþ ñàìîðåãóëèðóþùåãîñÿ êàáåëÿ ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå îãðàíè÷åíèé ïî ìèíèìàëüíîé äëèíå,
÷òî ïîçâîëÿåò ðåçàòü åãî íà ìåñòå â ïðîöåññå ìîíòàæà.
Âïðî÷åì, ñóùåñòâóþò îãðàíè÷åíèÿ ïî ìàêñèìàëüíîé äëèíå
íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ, êîòîðûå òðåáóåòñÿ ñîáëþäàòü (ñì.Òàáëèöó 2).
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Êîíñòðóêöèÿ íàãðåâàòåëüíîãî
êàáåëÿ ELEKTRA SelfTec®PRO
1
2
3
4
5
6

Ìíîãîïðîâîëî÷íûå ìåäíîëóæåíûå æèëû
Ñàìîðåãóëèðóþùèéñÿ òîêîïðîâîäÿùèé ïîëèìåð
Èçîëÿöèÿ èç ìîäèôèöèðîâàííîãî ïîëèîëåôèíà
Ýêðàí èç àëþìèíèåâîé ôîëüãè
Ýêðàí èç ìåäíîëóæåíîé ïðîâîëîêè
Óñòîé÷èâàÿ ê óëüòðàôèîëåòó, íå ñîäåðæàùàÿ ãàëîãåíîâ îáîëî÷êà
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Ïðåèìóùåñòâà ñàìîðåãóëèðóþùèõñÿ êàáåëåé:
• ñàìîðåãóëèðóþùèåñÿ êàáåëè ìîãóò áûòü îòðåçàíû ïî äëèíå íåïîñðåäñòâåííî íà îáúåêòå (òðåáóåòñÿ ñîáëþäàòü ìàêñèìàëüíûå ìîíòàæíûå
äëèíû, ïðèâåäåííûå â Òàáëèöå 2). Ýòî ïîçâîëÿåò âíîñèòü èçìåíåíèÿ
â ïðîåêò íà ñòàäèè ìîíòàæà,
• ïàäåíèå îêðóæàþùåé òåìïåðàòóðû âûçûâàåò àâòîìàòè÷åñêîå ïîâûøåíèå
òåïëîâûäåëåíèÿ êàáåëÿ (â îòëè÷èå îò ðåçèñòèâíîãî êàáåëÿ,
ãäå òåïëîâûäåëåíèå íåèçìåííî),
• êàáåëè ìîãóò ïåðåñåêàòüñÿ è ñîïðèêàñàòüñÿ áåç ðèñêà ïåðåãðåâà êàáåëÿ.

Ïðèìå÷àíèå:
Ïðè òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåé ñðåäû âûøå 0°C, ñàìîðåãóëèðóþùèéñÿ êàáåëü íå âûêëþ÷èòñÿ, à ïðîäîëæèò ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè
ñî çíà÷åíèÿìè ìîùíîñòè, óêàçàííûìè íà äèàãðàììå íèæå.

Çàâèñèìîñòü òåïëîâûäåëåíèÿ ñàìîðåãóëèðóþùèõñÿ êàáåëåé
ELEKTRA SelfTec®PRO îò òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû

Ìîùíîñòü, Âò/ì

60

40

20

0
-20

ELEKTRA SelfTec®PRO 33
ELEKTRA SelfTec®PRO 20
ELEKTRA SelfTec®PRO 10
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3. Õàðàêòåðèñòèêè è òåõíè÷åñêèå
îñîáåííîñòè
Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü íàãðåâàòåëüíûõ êàáåëåé ELEKTRA SelfTec®PRO
• 10 Âò/ì
• 20 Âò/ì
• 33 Âò/ì
• ELEKTRA SelfTec®PRO TC - 30 Âò/ì
Ïðèâåäåííûå çíà÷åíèÿ ìîùíîñòè íàãðåâàòåëüíûõ êàáåëåé ñîîòâåòñòâóþò
ìîùíîñòè òåïëîâûäåëåíèÿ ïðè òåìïåðàòóðå +10°C, ò.ê. ìîùíîñòü êàáåëÿ
çàâèñèò îò òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû.
Ñàìîðåãóëèðóþùèåñÿ êàáåëè ïîñòàâëÿþòñÿ íà êàòóøêàõ/áàðàáàíàõ,
ïðè ýòîì êîíöû êàáåëÿ çàêðûòû êîëïà÷êîì, çàùèùàþùèì îò ïðîíèêíîâåíèÿ
âëàãè â êàáåëü. Êîíöû îòðåçàííîãî êàáåëÿ, íåïîäëåæàùåãî íåìåäëåííîé
ìóôòîâêå, òàêæå äîëæíû áûòü èçîëèðîâàíû îò ïîïàäàíèÿ âëàãè.
Ïðè ìîíòàæå ñèñòåìû ñàìîðåãóëèðóþùèåñÿ êàáåëè äîëæíû áûòü îêîíöîâàíû
è ïîäêëþ÷åíû ê ïðîâîäó ïèòàíèÿ ñ ïîìîùüþ, íàïðèìåð, êîìïëåêòîâ EC-PRO
èëè ECM25-PRO (èíñòðóêöèè ïî ïîäêëþ÷åíèþ â óïàêîâêå).
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Òàáëèöà 1

òèï/óäåëüíàÿ ìîùíîñòü
(ïðè 10°C)

SelfTec®PRO
10 Âò/ì

SelfTec®PRO
20 Âò/ì

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ
Âíåøíèé äèàìåòð êàáåëÿ
Ìèí.òåìïåðàòóðà óñòàíîâêè
Ìàêñ.ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà
Ìàêñ.äîïóñòèìàÿ òåìïåðàòóðà
Òèï íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
Ñå÷åíèå æèë
Èçîëÿöèÿ

Âíåøíÿÿ îáîëî÷êà

Ìèí.ðàäèóñ èçãèáà êàáåëÿ

SelfTec®PRO TC
30 Âò/ì

220/230 B ~ 50/60 Ãö
~ 7 x 11 ìì

~ 7 x 13 ìì

-25°C

-30°C
65°C
85°C

â âûêë.ñîñòîÿíèè

~ 6 x 13,5 ìì
-50°C
100°C
135°C

â âûêë.ñîñòîÿíèè

Ñàìîðåãóëèðóþùèéñÿ, ýêðàíèðîâàííûé, îäíîñòîðîííåå ïîäêëþ÷åíèå
Ìåäíîëóæåíûå
2

Íèêåëèðîâàííàÿ ìåäü
2

Óëüòðàôèîëåòîñòîéêèé,
íå ñîäåðæàùèé ãàëîãåíîâ

HFFR

3,5 D

6D

1,1 ìì
Ìîäèôèöèðîâàííûé ïîëèîëåôèí

SelfTec®PRO TC – íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü ñ óñòîé÷èâîé ê íåôòÿíûì ïðîäóêòàì îáîëî÷êîé.
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SelfTec®PRO
33 Âò/ì

1,3 ìì
XLEVA

Íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè ELEKTRA SelfTec®PRO:
• Èìåþò ñåðòèôèêàò EAC,
• Èìåþò ñåðòèôèêàòû IQNET, PCBC â ñîîòâåòñòâèè ñ ñèñòåìîé ISO 9001,
• Èìåþò ìàðêèðîâêó CE.

Òàáëèöà 2

SelfTec®PRO 20
20 Âò/ì

SelfTec®PRO 10
10 Âò/ì

SelfTec®PRO 33
33 Âò/ì

SelfTec®PRO TC 30
30 Âò/ì

Çàùèòà (àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü) òèï C

10A

16A

20A

10A

16A

Ìèí.
òåìïåðàòóðà
ìîíòàæà

20A

16A

20A

32A

40A

16A

20A

-30°C

Òåìïåðàòóðà
âêëþ÷åíèÿ
-20°C

32A

32A

40A

-50°C

Ìàêñ.äëèíà öåïè [ì]
85

125

180

45

65

90

120

50

65

85

100

69

91

103

103

-15°C

100

145

190

50

75

105

125

55

70

90

105

73

94

103

103

0°C

115

170

205

60

90

120

135

60

75

95

110

80

100

106

106

+10°C

130

205

-

80

110

135

-

70

70

110

120

96

109

109

109

–

–

–

40

55

70

85

40

55

70

90

–

–

–

–

0°C â òàëîé
âîëå
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Äëÿ ñàìîðåãóëèðóþùèõñÿ êàáåëåé ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü
àâòîìàòè÷åñêèå âûêëþ÷àòåëè òèïà Ñ.
Ïîñêîëüêó ïóñêîâûå òîêè çíà÷èòåëüíî ïðåâîñõîäÿò íîìèíàëüíûå çíà÷åíèÿ,
ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà êàáåëÿ äîëæíà âñåãäà ñîîòâåòñòâîâàòü çíà÷åíèÿì,
óêàçàííûì â Òàáëèöå 2. Çíà÷åíèÿ ïðèâåäåíû äëÿ ìèíèìàëüíûõ òåìïåðàòóð
îêðóæàþùåé ñðåäû.

4. Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
Çàùèòà òðóáîïðîâîäîâ îò çàìåðçàíèÿ
Ïðè çàùèòå òðóáîïðîâîäîâ îò çàìåðçàíèÿ èëè äëÿ ïîääåðæàíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîé òåìïåðàòóðû æèäêîñòè â òðóáîïðîâîäå íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü
òåïëîïîòåðè 1 ìåòðà òðóáû ñ ó÷åòîì åå äèàìåòðà, êîòîðûå íåîáõîäèìî
êîìïåíñèðîâàòü íàãðåâàòåëüíûì êàáåëåì. Òåïëîïîòåðè çàâèñÿò îò ñïåöèôè÷åñêèõ óñëîâèé óñòàíîâêè, â ò.÷.
• ìèí. òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû,
• òîëùèíà òåïëîèçîëÿöèè,
• çíà÷åíèå ïîääåðæèâàåìîé òåìïåðàòóðû (äëÿ çàùèòû
îò çàìåðçàíèÿ ðàñ÷åòíîå çíà÷åíèå ñîñòàâëÿåò +5°C).

Ïðèìå÷àíèå:
Âñå òðóáîïðîâîäû äîëæíû áûòü òåïëîèçîëèðîâàíû. Ìîíòàæ
íàãðåâàòåëüíûõ êàáåëåé íåîáõîäèìî îñóùåñòâëÿòü ïîñëå òîãî,
êàê ïðîâåäåíû ãèäðàâëè÷åñêèå èñïûòàíèÿ ñåòè.
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Òàáëèöà 3. Òåïëîïîòåðè
Äèàìåòð òðóáû
["]
[ìì]
10

Òîëùèíà òåïëîèçîëÿöèè
l = 0,035 Â/ìÊ

20

30

40

50

½

20
30
40
50
60
20
30
40
50
60
20
30
40
50
20
30
40
50
60
20
30
40
50
60

¾

1

1

1½

2

3

4

5

6

8

10

12

100

150

200

250

300

15

20

25

32

40

50

65

80

7,3
11,0
14,7
18,3
22,0
4,8
7,2
9,6
11,9
14,3
3,9
5,8
7,7
9,6
3,4
5,0
6,7
8,4
10,1
3,0
4,6
6,1
7,6
9,1

9,0
13,4
17,9
22,4
26,9
5,7
8,5
11,3
14,1
17,0
4,5
6,7
9,0
11,2
3,9
5,8
7,7
9,6
11,6
3,5
5,2
6,9
8,7
10,4

10,6
15,8
21,1
26,4
31,7
6,5
9,7
13,0
16,2
19,5
5,1
7,6
10,1
12,7
4,3
6,5
8,7
10,8
13,0
3,9
5,8
7,7
9,6
11,6

12,8
19,2
25,6
32,0
38,4
7,7
11,5
15,3
19,1
23,0
5,9
8,8
11,8
14,7
5,0
7,4
9,9
12,4
14,9
4,4
6,6
8,8
11,0
13,1

15,3
23,0
30,6
38,3
45,9
9,0
13,4
17,9
22,4
26,9
6,8
10,2
13,5
16,9
5,7
8,5
11,3
14,1
17,0
5,0
7,4
9,9
12,4
14,9

18,4
27,7
36,9
46,1
55,3
10,6
15,8
21,1
26,4
31,7
7,9
11,8
15,7
19,7
6,5
9,7
13,0
16,2
19,5
5,7
8,5
11,3
14,1
17,0

23,1
34,7
46,3
57,9
69,4
12,9
19,4
25,9
32,4
38,8
9,5
14,2
19,0
23,7
7,7
11,6
15,5
19,3
23,2
6,7
10,0
13,3
16,7
20,0

27,8 34,0
49,6 65,1
80,7 96,2
41,7 51,1
74,4 97,7 121,0 144,3
55,6 68,1
99,2 130,3 161,3 192,4
69,5 85,1 124,0 162,8 201,7 240,5
83,5 102,1 148,8 195,4 242,0 288,6
15,3 18,4
26,3 34,0
41,8 49,6
23,0 27,7
39,4 51,1
62,7 74,4
30,6 36,9
52,5 68,1
83,7 99,2
38,3 46,1
65,7 85,1 104,6 124,0
45,9 55,3
78,8 102,1 125,5 148,8
11,1 13,2
18,4 23,7
28,9 34,0
16,6 19,8
27,7 35,5
43,3 51,1
22,2 26,4
36,9 47,3
57,7 68,1
27,7 33,0
46,1 59,2
72,1 85,1
9,0 10,6
14,5 18,4
22,4 26,3
13,4 15,8
21,8 27,7
33,5 39,4
17,9 21,1
29,0 36,9
44,7 52,5
22,4 26,4
36,3 46,1
55,9 65,7
26,9 31,7
43,6 55,3
67,1 78,8
7,7
9,0
12,2 15,3
18,4 21,6
11,5 13,4
18,2 23,0
27,7 32,4
15,3 17,9
24,3 30,6
36,9 43,2
19,1 22,4
30,4 38,3
46,1 53,9
23,0 26,9
36,5 45,9
55,3 64,7
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ÄT – ðàçíèöà ìåæäó òåìïåðàòóðîé îêðóæàþùåé ñðåäû è òðåáóåìîé
òåìïåðàòóðîé âåùåñòâà (â ò.÷. âîäû) â òðóáå.

Äëèíà
íàãðåâàòåëüíîãî =
êàáåëÿ

Òåïëîïîòåðè òðóáîïðîâîäà
(ïî Òàáëèöå 3)

Ìîùíîñòü êàáåëÿ

x

Äëèíà
òðóáû

(10, 20, 33 Âò/ì)

Äëÿ òåïëîïîòåðü ìåíåå 10 Âò/ì áåðèòå êàáåëü 10 Âò/ì. Äëÿ çàùèòû îò
çàìåðçàíèÿ ôëàíöåâ, êëàïàíîâ, êîëåí, ñîåäèíåíèé òðåáóåòñÿ äîáàâèòü
ïðèìåðíî 0,5 ì íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ íà êàæäûé ýëåìåíò.

Çàùèòà âîäîñòî÷íûõ ñèñòåì îò ñêîïëåíèÿ
ñíåãà è ëüäà
Â ñèñòåìàõ àíòèîáëåäåíåíèÿ êðîâåëü ñàìîðåãóëèðóþùèåñÿ êàáåëè
ELEKTRA SelfTec®PRO 20 è 33 ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ:
• ñêîïëåíèÿ ñíåãà è ëüäà íà êðîâëÿõ,
• çàìåðçàíèÿ âîäû â æåëîáàõ è âîäîñòî÷íûõ òðóáàõ,
• îáðàçîâàíèÿ ïîäòåêîâ íà ôàñàäàõ çäàíèé,
• îáðàçîâàíèÿ ñîñóëåê.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû ïðè ðàñ÷åòå
íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ìåñòíûå êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ (íàïðèìåð,
ìèíèìàëüíóþ òåìïåðàòóðó îêðóæàþùåé ñðåäû, ñíåãîâûå è âåòðîâûå
íàãðóçêè). Ðåêîìåíäóåìûå ðàñ÷åòíûå ìîùíîñòè ïðèâåäåíû â Òàáëèöå 4:
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Òàáëèöà 4

Ìîùíîñòè
Íàðóæíàÿ
òåìïåðàòóðà

> -5°C

-5°C ÷ -20°C

Æåëîáà

20 Âò/ì

20 – 40 Âò/ì

40 – 60 B

60 B

Âîäîñòî÷íûå òðóáû

20 Âò/ì

20 – 40 Âò/ì

20 – 40 Âò/ì

40 Âò/ì

200 – 250 Âò/ì2

250 – 300 Âò/ì2

350 Âò/ì2

Êðîâåëüíûå ëîòêè

200 Âò/ì2
2

2

-20°C ÷ -30°C

2

< -30°C

Êðîìêè êðîâëè

~150 Âò/ì

~250 Âò/ì

~300 Âò/ì

~350 Âò/ì2

Çîíû ïðèìûêàíèÿ
êðîâëè ê ñòåíå
ñîñåäíèõ çäàíèé

~250 Âò/ì2

~300 Âò/ì2

~350 Âò/ì2

~500 Âò/ì2
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Çíà÷åíèÿ ìîùíîñòè, ïðèâåäåííûå â Òàáëèöå, îòíîñÿòñÿ ê æåëîáàì
Ø100-125 ìì. Äëÿ æåëîáîâ áîëüøåãî äèàìåòðà òðåáóåòñÿ ïðèìåíÿòü
ìîùíîñòü íà 20 Âò/ì âûøå.
Ïðè íàëè÷èè ìàíñàðä, à òàêæå ïðè èñïîëüçîâàíèè ñíåãîçàäåðæàíèÿ
íà êðîâëå, êîòîðûå ìîãóò âûçâàòü äîïîëíèòåëüíîå ñêîïëåíèå ñíåãà,
âñå çíà÷åíèÿ ìîùíîñòåé ðåêîìåíäóåòñÿ óâåëè÷èòü ïðèìåðíî íà 15%.
Âûáîð ìîùíîñòè çàâèñèò îò êëèìàòè÷åñêîé çîíû, â êîòîðîé
ðàñïîëàãàåòñÿ çäàíèå.
Äëÿ îáîãðåâà æåëîáîâ è âîäîñòîêîâ ñ øèðèíîé (äèàìåòðîì) 150ìì
â êëèìàòè÷åñêîé çîíå ñ ìÿãêèìè çèìàìè òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü
ñàìîðåãóëèðóþùèåñÿ êàáåëè ELEKTRA SelfTec®PRO 20 èëè 33 â îäíó
íèòü. Äëÿ áîëåå øèðîêèõ âîäîñòîêîâ (ñâûøå 150ìì) ðåêîìåíäóåòñÿ
ìîíòèðîâàòü êàáåëè ELEKTRA SelfTec®PRO 20 èëè 33 â äâå íèòè.

Ïðèìå÷àíèå:
Â ñëó÷àå, åñëè ñòîê âîäû ñ êðîâëè îáåñïå÷èâàåòñÿ èç æåëîáà
â ñèñòåìó ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè, íåîáõîäèìî ïðîãðåòü âîäîñòî÷íóþ
òðóáó è òðóáó ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè âïëîòü äî òî÷êè ïðîìåðçàíèÿ,
âî èçáåæàíèå îáðàçîâàíèÿ ëüäà.
Â ðåãèîíàõ ñ èíòåíñèâíûìè ñíåãîïàäàìè ðåêîìåíäóåòñÿ äîïîëíèòåëüíî
îáåñïå÷èâàòü îáîãðåâ êðîìîê êðîâëè øèðèíîé 500 ìì.
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Ïðèìåðû ìîíòàæà ñàìîðåãóëèðóþùèõñÿ êàáåëåé â æåëîáàõ è âîäîñòîêàõ

Óñòàíîâêà êàáåëÿ â âîäîñòîêå/æåëîáå
â îäíó íèòü

Óñòàíîâêà êàáåëÿ â 2 íèòè â æåëîáå,
â 1 íèòü â âîäîñòîêå

Óñòàíîâêà êàáåëÿ â æåëîáå/âîäîñòîêå
â 2 íèòè
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5. Óïðàâëåíèå ñèñòåìîé
Ïðàâèëüíî ïîäîáðàííûå òåðìîêîíòðîëëåðû îáåñïå÷èâàþò ýôôåêòèâíîå
è â òî æå âðåìÿ ýêîíîìè÷íîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ñèñòåìû îáîãðåâà.
Ñàìîðåãóëèðóþùèåñÿ êàáåëè ïîòðåáëÿþò íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî
ýëåêòðîýíåðãèè âñåãäà, äàæå ïðè òåìïåðàòóðå âûøå íóëÿ, à èñïîëüçîâàíèå
òåðìîêîíòðîëëåðà îáåñïå÷èâàåò îòêëþ÷åíèå íàãðåâàòåëüíîãî êîíòóðà îò
ïèòàíèÿ è âêëþ÷åíèå åãî â íóæíîå âðåìÿ.

Ïðèìå÷àíèå:
Ââèäó âûñîêèõ ïóñêîâûõ òîêîâ ñàìîðåãóëèðóþùèõñÿ êàáåëåé,
ïîäêëþ÷åíèå èõ ê òåðìîêîíòðîëëåðàì ðåêîìåíäóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü
÷åðåç êîíòàêòîð.

5.1. Óïðàâëåíèå ñèñòåìîé îáîãðåâà òðóáîïðîâîäà
Ïðè îáîãðåâå òðóáîïðîâîäîâ ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü òåðìîêîíòðîëëåðû
ñ äàò÷èêàìè, óñòàíàâëèâàåìûìè íà ïîâåðõíîñòè òðóáîïðîâîäîâ.
Òåðìîðåãóëÿòîðû, ïðèâåäåííûå íèæå, îïòèìàëüíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
â ñèñòåìàõ îáîãðåâà òðóáîïðîâîäîâ:
Òåðìîêîíòðîëëåð ELEKTRA UTR60-PRO
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ìîíòàæà íà òðóáå,
ðàññ÷èòàí íà íàãðóçêó 16À, îáùàÿ
ìàêñèìàëüíà ìîùíîñòü ïîäêëþ÷àåìûõ
íàïðÿìóþ ñàìîðåãóëèðóþùèõñÿ êàáåëåé
1200 Âò. Òåðìîñòàò óêîìïëåêòîâàí
äàò÷èêîì òåìïåðàòóðû òðóáû, ðàáîòàþùèì
â äèàïàçîíå -40°C äo +120°C.
Ðåãóëèðóåìûé ãèñòåðåçèñ ïîçâîëÿåò
îáåñïå÷èòü òî÷íîñòü èçìåðåíèé òåìïåðàòóðû.
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Òåðìîêîíòðîëëåð ELEKTRA ETV-1991
äëÿ ìîíòàæà íà DIN-ðåéêó ðàññ÷èòàí
íà íàãðóçêó 16À, ðåêîìåíäóåìàÿ ìîùíîñòü
ïîäêëþ÷àåìûõ íàïðÿìóþ ñàìîðåãóëèðóþùèõñÿ
êàáåëåé 1200 Âò. Òåðìîñòàò óêîìïëåêòîâàí
äàò÷èêîì òåìïåðàòóðû òðóáû.

Òåðìîêîíòðîëëåð ELEKTRA ETI-1552
äëÿ ìîíòàæà íà DIN-ðåéêó ðàññ÷èòàí
íà íàãðóçêó 10A, ðåêîìåíäóåìàÿ ìîùíîñòü
ïîäêëþ÷àåìûõ íàïðÿìóþ ñàìîðåãóëèðóþùèõñÿ
êàáåëåé 800 Âò. Òåðìîñòàò óêîìïëåêòîâàí
äàò÷èêîì òåìïåðàòóðû òðóáû, ðàáîòàþùèì
â äèàïàçîíå -40°C äo +120°C.

Òåðìîêîíòðîëëåð ELEKTRA ETN-4
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ìîíòàæà íà DIN-ðåéêó,
ðàññ÷èòàí íà íàãðóçêó 16À, ðåêîìåíäóåìàÿ
ìîùíîñòü ïîäêëþ÷àåìûõ íàïðÿìóþ
ñàìîðåãóëèðóþùèõñÿ êàáåëåé 1200 Âò.
Òåðìîñòàò ìîæåò ðàáîòàòü îäíîâðåìåííî
ñ äâóìÿ äàò÷èêàìè, ïðè ýòîì îäèí
èç íèõ âûïîëíÿåò ôóíêöèþ ëèìèòèðóþùåãî.
Ðåãóëèðóåìûé ãèñòåðåçèñ ïîçâîëÿåò
îáåñïå÷èòü òî÷íîñòü èçìåðåíèé òåìïåðàòóðû.
Òåðìîñòàò èìååò âûêëþ÷àòåëü (âêë/âûêë).
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Òåðìîðåãóëÿòîð ELEKTRA TDR 4020-PRO
äëÿ ìîíòàæà íà DIN-ðåéêó â ùèò ïðèìåíÿåòñÿ
äëÿ êîìïëåêñíûõ ñèñòåì îòîïëåíèÿ,
ñíàáæåí 2 ðåëå (ïî 8À). Ðåêîìåíäóåìàÿ
ìîùíîñòü ïîäêëþ÷àåìûõ íàïðÿìóþ
ñàìîðåãóëèðóþùèõñÿ êàáåëåé 600 Âò.
Âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè äâóõ óðîâíåé
òåìïåðàòóðû è ðåãóëèðóåìûé ãèñòåðåçèñ.
Âîçìîæíà ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ñ ñèñòåìîé BMS
äëÿ îïîâåùåíèÿ â ýêñòðåííûõ ñèòóàöèÿõ.

5.2. Óïðàâëåíèå ñèñòåìîé îáîãðåâà æåëîáîâ,
âîäîñòîêîâ è êðîâëè
Íàèáîëåå ýêîíîìè÷íûì è ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì óïðàâëåíèÿ ñèñòåìîé
àíòèîáëåäåíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå òåðìîêîíòðîëëåðîâ ñ äâóìÿ
äàò÷èêàìè: òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè. Ñèñòåìà îáîãðåâà âêëþ÷àåòñÿ
òîëüêî â òîì ñëó÷àå, êîãäà çàôèêñèðîâàíû ñíåãîïàä, ëåäÿíîé äîæäü
èëè îáðàçîâàíèå ëüäà.
Â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðà ñèñòåìû è êîëè÷åñòâà êîíòðîëèðóåìûõ çîí
ìîæíî èñïîëüçîâàòü îäíîçîíàëüíûå ELEKTRA ETR2 èëè ÅTO2 ñ äâóìÿ
äàò÷èêàìè òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè.
Òåðìîêîíòðîëëåð ELEKTRA ETOR2
äëÿ ìîíòàæà íà DIN-ðåéêó ðàññ÷èòàí
íà íàãðóçêó 3x16A, îáû÷íî óêîìïëåêòîâàí
îäíèì äàò÷èêîì òåìïåðàòóðû è îäíèì
äàò÷èêîì âëàæíîñòè.
Äîïîëíèòåëüíî ìîæåò áûòü ïîäêëþ÷åíà
åùå ïàðà äàò÷èêîâ äëÿ âòîðîé çîíû.
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Òåðìîêîíòðîëëåð ELEKTRA ETR2
äëÿ ìîíòàæà íà DIN-ðåéêó ðàññ÷èòàí
íà íàãðóçêó 16A, ðåêîìåíäóåìàÿ ìîùíîñòü
ïîäêëþ÷àåìûõ íàïðÿìóþ ñàìîðåãóëèðóþùèõñÿ
êàáåëåé 1200 Âò. Ðàçðàáîòàí äëÿ íåáîëüøèõ
ñèñòåì îáîãðåâà, äëÿ îäíîé çîíû.
Îáû÷íî óêîìïëåêòîâàí îäíèì äàò÷èêîì
âëàæíîñòè è òåìïåðàòóðû.

6. Ìàòåðèàëû è èíñòðóìåíòû
Òðåáóþùèåñÿ äëÿ ìîíòàæà êàáåëÿ íà òðóáàõ
• Ñàìîðåãóëèðóþùèéñÿ êàáåëü ELEKTRA SelfTec®PRO
• Ñîåäèíèòåëüíàÿ êîðîáêà ELEKTRA KF 5045-PRO
• Ñîåäèíèòåëüíûé êîìïëåêò ELEKTRA ECM25-PRO
ïîä ââîä M25 â êîðîáêó
• Ñîåäèíèòåëüíûé êîìïëåêò ELEKTRA EC-PRO
• Ñàìîêëåþùàÿñÿ ìîíòàæíàÿ ëåíòà
• Ñàìîêëåþùàÿñÿ àëþìèíèåâàÿ ëåíòà òîëùèíîé 0,06 ìì
è øèðèíîé 50 ìì
• Òåðìîêîíòðîëëåð
• Òåïëîèçîëÿöèÿ äëÿ òðóá (íå ïîñòàâëÿåòñÿ)
• Áîêîðåçû
• Íîæ ìîíòàæíûé ðàçäåëî÷íûé
• Èíñòðóìåíò äëÿ óäàëåíèÿ èçîëÿöèè êàáåëÿ
• Äëèííîãóáöû
• Îòâåðòêà
• Òåðìîôåí
• Ìåãîììåòð
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Òðåáóþùèåñÿ äëÿ ìîíòàæà êàáåëÿ â æåëîáàõ
è âîäîñòîêàõ
• Âñå ìàòåðèàëû è èíñòðóìåíòû, ïðèâåäåííûå âûøå,
çà èñêëþ÷åíèåì ñàìîêëåþùåéñÿ ìîíòàæíîé è àëþìèíèåâîé ëåíòû,
à òàêæå åùå ïîòðåáóþòñÿ:
• Êëèïñû äëÿ âîäîñòî÷íûõ æåëîáîâ è òðóá èëè òðîñ ñ íèìè
• Êðåïåæíàÿ ëåíòà äëÿ âîäîñòî÷íûõ òðóá
• Ìîíòàæíàÿ ëåíòà äëÿ âîäîñòî÷íûõ æåëîáîâ
• Ìåòàëëè÷åñêèå ñêîáû äëÿ êðîâëè (ìåäü èëè öèíê-òèòàí)
• Ñàìîêëåþùàÿñÿ ìåòàëëè÷åñêàÿ ìîíòàæíàÿ ëåíòà

7. Óñòàíîâêà
Çàùèòà òðóáîïðîâîäîâ îò çàìåðçàíèÿ
Â çàâèñèìîñòè îò äëèíû âûáðàííîãî êàáåëÿ, îí ìîæåò áûòü ñìîíòèðîâàí:
• â îäíó íèòü (âäîëü òðóáû)
• âèòêàìè, ñïèðàëüíî
• â äâå èëè áîëåå íèòåé (âäîëü òðóáû)
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äàò÷èê òåìïåðàòóðû

45o

Êàáåëü â îäíó íèòü

Íàãðåâàòåëüíûé
êàáåëü

Êàáåëü â 2 íèòè

øàã
óêëàäêè
Ìîíòàæ íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ íà òðóáå âèòêàìè

Øàã óêëàäêè íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé
ôîðìóëå:

p =

p (D + d) LR
2

LP – LR

ãäå:
D –
d –
LP –
LR –

äèàìåòð òðóáû
äèàìåòð êàáåëÿ
äëèíà íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
äëèíà òðóáû

2
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• Íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè
ELEKTRA SelfTec®PRO
êðåïÿòñÿ ê ïîâåðõíîñòè
òðóáû ëåíòîé
èç ñòåêîâîëîêíà
÷åðåç êàæäûå 30 ñì.

• Äëÿ ïëàñòèêîâûõ òðóá
äîïîëíèòåëüíî
ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîêëåèòü
êàáåëü àëþìèíèåâûì
ñêîò÷åì ïî âñåé äëèíå.
Ýòî óëó÷øèò
ðàñïðåäåëåíèå òåïëà
ïî ïîâåðõíîñòè òðóáû.

• Íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè ñëåäóåò ìîíòèðîâàòü â íèæíåé ÷àñòè òðóáû.
Òåìïåðàòóðíûé äàò÷èê ìîíòèðóåòñÿ ïîä òåïëîèçîëÿöèåé,
ñ ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíû òðóáû (èëè íà ìàêñèìàëüíîì óäàëåíèè)
îòíîñèòåëüíî êàáåëÿ.
• Òåïëîèçîëÿöèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîñëå ìîíòàæà êàáåëÿ è äàò÷èêà
òåìïåðàòóðû.
94

Ìîíòàæ ñàìîðåãóëèðóþùåãîñÿ êàáåëÿ íà êëàïàíå
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Çàùèòà âîäîñòîêîâ è æåëîáîâ
Ïåðåä óñòàíîâêîé íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ íåîáõîäèìî çàìåðèòü äëèíû
âîäîñòîêîâ è æåëîáîâ. Äëèíà êàáåëÿ ïîäáèðàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ìåñòíûìè êëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè ïî òàáëèöå 2.
Æåëîáà
Íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü ôèêñèðóåòñÿ â æåëîáå êëèïñàìè (ðàññòîÿíèå
ìåæäó íèìè íå äîëæíî ïðåâûøàòü 30 ñì). Òàêæå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí
òðîñ ñ êëèïñàìè.

Êëèïñà äëÿ æåëîáà
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Òðîñ ñ êëèïñàìè äëÿ æåëîáà

Êðåïëåíèå êàáåëÿ
â æåëîáå ñ ïîìîùüþ
òðîñà ñ êëèïñàìè

Ïðè ìîíòàæå êàáåëÿ â îäíó íèòü â âîäîñòî÷íûõ òðóáàõ âûñîòîé ìåíüøå
6 ì äîïîëíèòåëüíûé êðåïåæ íå òðåáóåòñÿ.
Ïðè ìîíòàæå êàáåëÿ â äâå íèòè êàáåëü ðàçäåëÿåòñÿ êëèïñàìè äëÿ
âîäîñòîêîâ (ðàññòîÿíèå ìåæäó êëèïñàìè íå äîëæíî ïðåâûøàòü 40 ñì)
èëè ìîíòèðóåòñÿ íà òðîñå ñ êëèïñàìè äëÿ âîäîñòî÷íûõ òðóá.
Èñïîëüçîâàíèå òðîñà îáÿçàòåëüíî äëÿ òðóá âûñîòîé áîëåå 6 ì.

Êëèïñà äëÿ âîäîñòîêîâ

Òðîñ ñ êëèïñàìè
äëÿ âîäîñòîêîâ
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Ïåðåõîä êàáåëÿ
èç æåëîáà â âîäîñòîê

Íåîáõîäèìî çàùèùàòü êàáåëü
îò òðåíèÿ íà ìåñòå ñòûêà æåëîáà
è âîäîñòîêà ñïåöèàëüíûì àêñåññóàðîì
âî èçáåæàíèå ïîâðåæäåíèÿ êàáåëÿ.

Åñëè ñëèâ èç âîäîñòî÷íîé òðóáû ïîïàäàåò â ëèâíåâóþ êàíàëèçàöèþ,
òî òðåáóåòñÿ îáåñïå÷èòü îáîãðåâ òðóá äî ãëóáèíû ïðîìåðçàíèÿ.
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Êðîìêà êðîâëè
Â çàâèñèìîñòè îò ìàòåðèàëà êðîâëè, íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü ìîæåò áûòü
çàêðåïëåí íà êðîìêå êðîâëè c ïîìîùüþ ìåäíûõ èëè öèíê-òèòàíîâûõ
êðåïëåíèé.

Åñëè êðûøà ïîêðûòà ëèñòîâûì
ìåòàëëîì, êðåïëåíèÿ êàáåëÿ
ìîãóò áûòü:
• ïðèêëååíû ê ìåòàëëó,
• çàôèêñèðîâàíû êðîâåëüíûìè
äþáåëÿìè ñ ïîñëåäóþùåé
ãåðìåòèçàöèåé îòâåðñòèé,
• ïîäâåøåíû íà òðîñå.

Åñëè êðûøà ïîêðûòà ÷åðåïèöåé,
êðåïëåíèÿ ìîæíî:
• çàôèêñèðîâàòü íà ÷åðåïèöå,
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• ïîäâåñèòü íà òðîñå.

Êðîâåëüíûå ëîòêè
Íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè ìîãóò áûòü çàêðåïëåíû â êðîâåëüíûõ ëîòêàõ
ñ ïîìîùüþ ïëàñòèêîâîé ìîíòàæíîé ëåíòû èëè ñàìîêëåþùåéñÿ
àëþìèíèåâîé ìîíòàæíîé ëåíòû.
Ïëàñòèêîâàÿ
ìîíòàæíàÿ ëåíòà

100

Ñàìîêëåþùàÿñÿ
àëþìèíèåâàÿ
ìîíòàæíàÿ
ëåíòà

8. Ïîäêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ è óñòàíîâêà
Ïîäêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ ê íàãðåâàòåëüíîìó êàáåëþ ìîæåò áûòü
îñóùåñòâëåíî äâóìÿ ñïîñîáàìè:
• ïîñðåäñòâîì òåðìîóñàäî÷íîé ìóôòû, âõîäÿùåé â êîìïëåêò
ELEKTRA EC-PRO,
• ïóòåì ââîäà êàáåëÿ â ñîåäèíèòåëüíóþ êîðîáêó ELEKTRA KF 5045-PRO
è ïîäêëþ÷åíèÿ ñ ïîìîùüþ êîìïëåêòà ELEKTRA ECM25-PRO.
Îáà êîìïëåêòà âêëþ÷àþò â ñåáÿ àêñåññóàðû äëÿ îêîíöîâêè êàáåëÿ.

Ïðèìå÷àíèå:
Ïîìíèòå, ÷òî äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ êàáåëÿ ïèòàíèÿ (ò.í. «õîëîäíîãî
êîíöà») íåîáõîäèìî îñòàâëÿòü çàïàñ íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
ïðèìåðíî 0,5ì.

Ïðèìå÷àíèå:
Ïðè îáîãðåâå òðóáîïðîâîäîâ ñîåäèíèòåëüíàÿ ìóôòà äîëæíà
íàõîäèòüñÿ ïîä òåïëîèçîëÿöèåé, íà òðóáå.

Ñîåäèíèòåëüíàÿ êîðîáêà
âûïîëíåíà èç íåñîäåðæàùåãî
ãàëîãåíîâ òåðìîïëàñòà. IP66
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Àêñåññóàðû äëÿ ìîíòàæà â àññîðòèìåíòå ELEKTRA:

Êîìïëåêò ELEKTRA ECM25-PRO
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñîåäèíèòåëüíîé
êîðîáêå, ñ ââîäîì Ì25

Êîìïëåêò òåðìîóñàäî÷íûõ ìóôò
ELEKTRA EC-PRO

BT-PRO îïîðíûé êðîíøòåéí
äëÿ òåðìîêîíòðîëëåðà
UTR 60-PRO

CL-PRO Ñàìîêëåþùàÿñÿ
ïðåäóïðåäèòåëüíàÿ òàáëè÷êà

CAUTION!
ELECTRIC HEATING

EK-PRO óïëîòíèòåëüíûé ïðîõîä
÷åðåç òåïëîèçîëÿöèþ äëÿ
ñàìîðåãóëèðóþùèõñÿ êàáåëåé

Ïðîõîä íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ è äàò÷èêà òåìïåðàòóðû ðåêîìåíäóåòñÿ
îñóùåñòâëÿòü ñ ïîìîùüþ óïëîòíèòåëüíîãî ïðîõîäà ÷åðåç òåïëîèçîëÿöèþ
EK-PRO âî èçáåæàíèå ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé.
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BKF-PRO îïîðíûé êðîíøòåéí
äëÿ ìîíòàæíîé êîðîáêè
KF 5045-PRO

9. Ñèñòåìà ïèòàíèÿ
· Êàæäàÿ ñèñòåìà ïèòàíèÿ íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ äîëæíà áûòü
îáîðóäîâàíà óñòðîéñòâîì çàùèòíîãî îòêëþ÷åíèÿ ñ òîêîì îòñå÷êè 30ìÀ.
Îäíî ÓÇÎ ìîæåò çàùèùàòü ïèòàþùèé êîíòóð äëèíîé íå áîëåå 500 ì.
· Äëÿ çàùèòû ñèñòåìû îò êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ òðåáóåòñÿ èñïîëüçîâàòü
àâòîìàòè÷åñêèå âûêëþ÷àòåëè òèïà Ñ.
· Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü êîíòàêòîðû äëÿ ñèñòåì ñ áîëüøèìè
íàãðóçêàìè. Ýòî çàùèòèò òåðìîêîíòðîëëåðû è ïðîäëèò ñðîê èõ ñëóæáû.

10. Ïðîâåðêà ñèñòåìû
Ïîñëå óñòàíîâêè íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ è òåïëîèçîëÿöèè, íåîáõîäèìî
ïðîèçâåñòè èçìåðåíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ èçîëÿöèè êàáåëÿ è îñóùåñòâèòü çàïóñê
íàãðåâàòåëüíûõ êàáåëåé äëÿ ïðîâåðêè áåçîïàñíîñòè è êîððåêòíîñòü ðàáîòû
ñèñòåìû.
Ïðîâåðêà èçîëÿöèè íàãðåâàòåëüíîãî
êàáåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåãîììåòðà
ïîä íàïðÿæåíèåì 1000 Â.
Ïîêàçàíèÿ äîëæíû áûòü
íå ìåíåå 50 MÙ.
Âíåñèòå èçìåðåíèÿ
â ãàðàíòèéíûé
òàëîí.
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Äëÿ ñèñòåì îáîãðåâà:
· òðóáîïðîâîäîâ èëè ñòàëüíûõ ðåçåâóàðîâ,
· â òîì ÷èñëå îáîðóäîâàííûõ ìåòàëëè÷åñêèì êîæóõîì
íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü èçìåðåíèå ñîïðîòèâëåíèÿ ìåæäó:
· òðóáîïðîâîäîì, ðåçåðâóàðîì, ìåòàëëè÷åñêèì êîæóõîì è
· çàçåìëÿþùèì ïðîâîäíèêîì (PE) /ýêðàíîì íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
äëÿ ïðîâåðêè îòñóòñòâèÿ ïîâðåæäåíèé êîíòóðîâ çàçåìëåíèÿ.

104

11. Ãàðàíòèéíûé òàëîí
Êîìïàíèÿ ELEKTRA ïðåäîñòàâëÿåò 5-ëåòíþþ ãàðàíòèþ (ñ ìîìåíòà
ïðèîáðåòåíèÿ) äëÿ íàãðåâàòåëüíûõ êàáåëåé ELEKTRA SelfTec®PRO.
Óñëîâèÿ ãàðàíòèè
1) Äëÿ ïðèçíàíèÿ ãàðàíòèè íåîáõîäèìî:
a) èñïîëíåíèå óñòàíîâêè íàãðåâàòåëüíîé ñèñòåìû â ñîîòâåòñòâèè
ñ íàñòîÿùåé èíñòðóêöèåé ïî ìîíòàæó
b) ïîäòâåðæäåíèå ôàêòà, ÷òî ìîíòàæ áûë îñóùåñòâëåí
àâòîðèçîâàííûìè ýëåêòðèêàìè
c) çàïîëíåííûé Ãàðàíòèéíûé òàëîí
d) ïîäòâåðæäåíèå ïîêóïêè íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ.
2) Ãàðàíòèÿ íåäåéñòâèòåëüíà â ñëó÷àå ïîïûòêè ðåìîíòà
íåóïîëíîìî÷åííûìè ôèðìîé ELEKTRA ëèöàìè.
3) Ãàðàíòèÿ íå îõâàòûâàåò ïîâðåæäåíèé, âûçâàííûõ:
a) Ìåõàíè÷åñêèìè ïîâðåæäåíèÿìè
b) Íåïðàâèëüíûì ïèòàíèåì
c) Îòñóòñòâèåì óñòðîéñòâ çàùèòû îò ñâåðòîêîâ
è äèôôåðåíöèàëüíûõ óñòðîéñòâ
d) Âîçìîæíûì íåñîîòâåòñòâèåì ìåñòíûõ òðåáîâàíèé
ê ýëåêòðîóñòàíîâêàì òðåáîâàíèÿì äàííîé èíñòðóêöèè.
4) Îòâåòñòâåííîñòü ELEKTRA îãðàíè÷åíà èñêëþ÷èòåëüíî ðàñõîäàìè
íà ðåìîíò íàãðåâàòåëüíîãîãî êàáåëÿ èëè çàìåíó íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ.
Ðåøåíèå î ôîðìå èñïîëíåíèÿ ãàðàíòèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïðèíèìàåòñÿ
ELEKTRA èëè àâòîðèçîâàííûì ñåðâèñ-öåíòðîì.

Ïðèìå÷àíèå:
Ïðåòåíçèè ïî ãàðàíòèè ïðèíèìàþòñÿ ïðè íàëè÷èè êîððåêòíî
çàïîëíåííîãî Ãàðàíòèéíîãî òàëîíà â ìåñòå ïðèîáðåòåíèÿ ïðîäóêöèè
èëè îôèñàõ ELEKTRA.
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Ãàðàíòèéíûé òàëîí
Ãàðàíòèéíûé òàëîí äîëæåí ñîõðàíÿòüñÿ êëèåíòîì íà ïðîòÿæåíèè
âñåãî ãàðàíòèéíîãî ñðîêà (5 ëåò). Íà÷àëîì ãàðàíòèéíîãî ñðîêà
ÿâëÿåòñÿ äàòà ïðèîáðåòåíèÿ ïðîäóêöèè.

Íàãðåâàòåëüíûå
Êàáåëÿ ELEKTRA

ÌÅÑÒÎ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ
Ãàðàíòèéíûé òàëîí
äîëæåí èìåòü îòìåòêè
êîìïàíèè, â êîòîðîé
áûë ïðèîáðåòåí òîâàð

Àäðåñ
Èíäåêñ

Ãîðîä

ÇÀÏÎËÍßÅÒÑß ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÎÌ

ÔÈÎ

Óäîñòîâåðåíèå
Íîìåð

Àäðåñ

E-mail

Èíäåêñ
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Ãîðîä

Òåëåôîí:

Ôàêñ

Ïîêàçàíèÿ èçìåðåíèé ñîïðîòèâëåíèÿ êàáåëÿ

Äàòà

Ïîñëå óñòàíîâêè êàáåëÿ,
äî óñòàíîâêè òåïëîèçîëÿöèè
(òðóáû è òðóáîïðîâîäû)

Ïîäïèñü ìîíòàæíèêà

MÙ

Ïîñëå óñòàíîâêè
òåïëîèçîëÿöèè
(òðóáû è òðóáîïðîâîäû)

MÙ

Ïîñëå óêëàäêè
íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
(èíûå ïðèìåíåíèÿ)

MÙ

Ïå÷àòü ìîíòàæíîé
îðãàíèçàöèè

Ïðèìå÷àíèå: ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ, çàìåðÿåìîå
ìåãàîììåòðîì ïðè ïîäà÷å íàïðÿæåíèÿ 1000 Â, íå äîëæíî áûòü íèæå 50 MW.
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