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Operation
NOTE:
Power supply conductor is not detachable
any cannot be replaced. If the conductor
becomes damaged, the appliance itself
will not continue operation.
The heating mat must be withdrawn from
operation altogether.
The appliance may be used by children
over 8 years of age and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience or knowledge,
providing they are supervised, or have
received instruction in safe use of the
appliance and understand the hazards.
Children must not play with the device.
Cleaning and user maintenance must not
be carried out by children unless supervised.
From the surface of the mat, remove
loose snow, ice lumps and any objects or
tools which might damage the heating mat
or disturb its operation.
The heating mat must not be positioned in
the vicinity of hot or flammable substances.
The area designated for defreezing should
be clearly marked with poles or protective
tape.
Damaged heating mat must not be used
or connected to the mains.
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NOTE:
During storing and transport the heating
mat should be rolled with the yellow
surface facing outwards.
Every application of the heating mat
must be preceded with a detailed visual
inspection and test of the electrical
parameters of the appliance. In case more
than one heating mat should be used,
the mats must not overlap or cover one
another.
Do not use any additional thermal insulation with the heating mat due to existing
risk of overheating.
Do not let the heating mat come into
contact with insulation materials.
Do not cover the heating mat while using
it.
Do not place any sharp-edged tools on
the heating mat, which might damage
the mat.
Do not connect to the mains the heating
mats which are folded or rolled.
Do not drive or walk on the heating mat.
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Applications
ELEKTRA MMV heating mats are designed for
various applications, e.g. defreezing of the
ground for building works or farming. The mats:
• facilitate drilling works for filter systems for
drinking water as well as for plumbing systems,
• enable continuation of ground building works
in winter conditions,
• support plant growth in the soil,
• remove icing from external surfaces such as:
passageways, stairs, roof throughs or roof
surfaces, technological process lines on external
units of fan coils, chillers or heat pumps,
• restore flexibility of cables on spools, facilitate
unwinding, enable installation works of power
cables or telecom cables,
• defreeze haylage in bales,
• protect water tanks against freezing,
• protect storage tanks dedicated for animal
feed/sand/road salt.
The mats are equipped with a power supply
conductor with a plug, enabling mains
connection through a standard 230V/50Hz
electrical socket, as well as a power generator
or building switchboard.
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Switching the appliance
ON and OFF
The heating mat starts operation after the plug
has been inserted into an electrical socket
(230V, 50Hz) equipped with a safety pin.

Technical data
Power output:
300 W/m2
Total output power:
1000 W
Power supply:
230 V, ~50/60 Hz
Length x Width x Thickness: ~3000 x 1000 x 20 mm
Min. installation
temperature:
-30°C
Max. operation
temperature:
+65°C
Overheating protection:
+80°C
Conduit cables:
1 x 3 m; 3 x 1.5 mm2,
with hermetic plug IP44
Mat fabric:
PVC mat reinforced
with polyester mesh
Thermal insulation:
10 mm
Rated power output
tolerance:
+5%, -10%
Protection:
IP67
Certificate of ISO 9001:
IQNET, PCBC
Product mark:
CE
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Maintenance
Disconnect the power supply conductor from
the mains before starting the cleaning procedure.
Wash the surface with a damp sponge or cloth,
adding mild detergent (e.g. washing-up liquid).
Never apply any corrosive or abrasive cleaning
agents or any sharp objects – this can cause
damage to the mat’s surface.
Never paint or varnish the external surfaces.

Warranty conditions
ELEKTRA company grants a 2 year-long
warranty (from the date of purchase) for the
ELEKTRA MMV heating mats.
1. For the claim to be recognized, the following
are required:
a. installation must be executed in accordance
with this installation manual,
b. presentation of the proof of purchase of
the heating mat under complaint.
2. The Warranty loses validity if any attempt
at repair has been undertaken by an installer
unauthorised by the ELEKTRA company.
3. The Warranty does not cover the damages
inflicted as a result of:
a. mechanical fault,
b. incompatible power supply,
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c. lack of adequate overload and differential
protection measures.

4. ELEKTRA company undertakes, as part of
warranty, to cover expenses associated solely
with replacement or repair of the faulty
heating mat under complaint.
5. The Warranty covering the purchased
commercial goods does not exclude, limit
or suspend other Buyer’s rights resulting from
the incompatibility of the goods purchased
with the agreement of purchase.

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.
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Uwagi eksploatacyjne
Uwaga:
Przewód zasilajacy jest nieodłączalny,
nie może być wymieniony.
Jeżeli przewód ulegnie uszkodzeniu, sprzęt
staje się bezużyteczny. Mata grzejna musi
być wyłączona z eksploatacji.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez
dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez
osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby z brakiem
doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli
zapewniony został nadzór lub instruktaż
odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym zagrożenia
były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić
się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji
sprzętu.
Z powierzchni pod matą należy usunąć:
luźny śnieg, grudy lodu oraz przedmioty
lub narzędzia, które mogą uszkodzić matę
grzejną lub zakłócać działanie.
Mata grzejna nie może być umieszczona
w pobliżu materiałów gorących, palnych.
Grunt przeznaczony do rozmrożenia
powinien być oznaczony słupkami lub
taśmami ochronnymi.
Uszkodzona mata grzejna nie może
być używana/podłączona.
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Uwaga:
Podczas składowania i przenoszenia
matę należy zwinąć żółtą powierzchnią
na zewnątrz.
Każdorazowe użycie maty należy poprzedzić
oględzinami i sprawdzeniem parametrów
elektrycznych urządzenia. W przypadku
jednoczesnego używania więcej niż jednej
maty grzejnej, maty nie mogą wzajemnie
się zakrywać.
Nie należy stosować dodatkowej izolacji
termicznej razem z matą grzejną ze względu
na ryzyko przegrzania.
Nie należy dopuścić do kontaktu maty
z materiałami izolacyjnymi.
Nie zakrywać maty podczas używania.
Nie umieszczać na macie przedmiotów
o ostrych krawędziach, które mogą
uszkodzić produkt.
Nie wolno podłączać złożonych lub
zwiniętych mat grzejnych.
Nie wolno jeździć ani chodzić po macie.
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Zastosowanie
Elektryczne maty grzejne ELEKTRA MMV
do wszechstronnych zastosowań min.
rozmrażanie gruntu pod prace budowlane
lub uprawy rolnicze:
• ułatwiają wiercenie pod instalacje filtrów wody
pitnej i instalacje sanitarne,
• umożliwiają kontynuację gruntowych prac
budowlanych zimą,
• wspomagają wegetację roślin w glebie,
• usuwają oblodzenie z powierzchni
zewnętrznych takich jak: ciągi komunikacyjne,
schody, koryta lub powierzchnie dachowe,
ciągi technologiczne przy jednostkach
zewnętrznych klimakonwektorów, chillerów,
pomp ciepła,
• przywracają elastyczność kabli na bębnach,
ułatwiają odwijanie, umożliwiają prace
instalacyjne kabli energetycznych, telekomunikacyjnych,
• rozmrażają sianokiszonkę w balotach,
• zabezpieczają zbiorniki na wodę przed
zamarzaniem,
• zabezpieczają zbiorniki magazynowe na paszę
piasek/sól drogową.
Mata wyposażona jest w przewód zasilający
z wtyczką umożliwiającą podłączenie do sieci
elektrycznej za pomocą standardowego
gniazda sieciowego 230V/50Hz oraz generatora,
przetwornicy lub rozdzielni budowlanej.
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Włączenie i wyłączenie
urządzenia
Uruchomienie maty następuje po włożeniu
wtyczki do gniazda elektrycznego (230V; 50Hz)
wyposażonego w kołek ochronny.

Dane Techniczne
Moc jednostkowa:
Moc całkowita:
Napięcie zasilania:
Długość x szer. x grubość:
Min. temperatura
instalowania:
Max. temperatura pracy:
Zabezpieczenie
przed przegrzaniem:
Przewody przyłączeniowe:

Materiał maty:
Izolacja termiczna:
Tolerancja mocy
znamionowej:
Stopień ochrony:
Certyfikacja systemu
wg ISO 9001:
Wyrób oznakowany:

300 W/m2
1000 W
230 V, ~ 50/60 Hz
~ 3000 x 1000 x 20 mm
–30oC
+65oC
+80oC
1 x 3 m; 3 x 1,5 mm2
z hermetyczną wtyczką
IP44
PVC wzmocnione
włóknem poliestrowym
10 mm
+5%, -10%
IP67
IQNET, PCBC
CE
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Konserwacja
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć
przewód zasilający od sieci elektrycznej.
Powierzchnie zmywać gąbką lub szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem delikatnych detergentów
(np. płynu do mycia naczyń).
W żadnym przypadku nie stosować żrących
i ściernych środków czyszczących oraz ostrych
przedmiotów. Może to spowodować uszkodzenie
powierzchni maty.
Elementów maty nie wolno malować żadnymi
farbami lub lakierami.
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Gwarancja
ELEKTRA udziela 2-letniej gwarancji
(licząc od daty zakupu) na maty grzejne
ELEKTRA MMV.
1) Uznanie reklamacji wymaga:
a) wykonania instalacji zgodnie z niniejszą
instrukcją montażu
b) dowodu zakupu maty grzejnej
2) Gwarancja traci ważność w przypadku
dokonywania napraw przez osoby inne niż
instalator uprawniony przez firmę ELEKTRA
3) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
spowodowanych:
a) uszkodzeniami mechanicznymi
b) niewłaściwym zasilaniem
c) brakiem zabezpieczeń nadmiarowoprądowych i różnicowoprądowych
4) ELEKTRA w ramach gwarancji zobowiązuje się
do poniesienia kosztów związanych wyłącznie
z naprawą lub wymianą wadliwej maty
grzejnej.
5) Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny
nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.

Uwaga:
Reklamacje należy składać wraz z dowodem
zakupu w miejscu sprzedaży maty grzejnej
lub w firmie ELEKTRA.
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Ýêñïëóàòàöèîííûå
ïðèìå÷àíèÿ
Âíèìàíèå:
Ïðîâîä ïèòàíèÿ íå îòñîåäèíÿåòñÿ
è íå ïîäëåæèò çàìåíå. Â ñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ ïðîâîäà ïèòàíèÿ, óñòðîéñòâî íå
áóäåò ïðèãîäíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ.
Íàãðåâàòåëüíûé ìàò äîëæåí áûòü
âûêëþ÷åíîò ýêñïëóàòàöèè.
Îáîðóäîâàíèå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ
äåòüìè â âîçðàñòå íå ìåíåå 8 ëåò
è ëèöàìè ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè
è óìñòâåííûìè ñïîñîáíîñòÿìè, à òàêæå
ëèöàìè áåç îïûòà ðàáîòû è çíàíèÿ
îáîðóäîâàíèÿ òîëüêî ïîä ïðèñìîòðîì
è ïîñëå ïðîâåäåíèÿ èíñòðóêòàæà ïî
áåçîïàñíîìó èñïîëüçîâàíèþ îáîðóäîâàíèÿ, òàê ÷òîáû áûëè ïîíÿòû ñâÿçàííûå ñ ýòèì óãðîçû. Äåòè íå äîëæíû
èãðàòüñÿ ñ îáîðóäîâàíèåì. Äåòè áåç
ïðèñìîòðà íå äîëæíû âûïîëíÿòü
î÷èñòêè è êîíñåðâàöèè îáîðóäîâàíèÿ.
Èç ïîâåðõíîñòè ïîä ìàòîì íåîáõîäèìî
óäàëèòü: ðûõëûé ñíåã, êîìüÿ ëüäà,
à òàêæå ïðåäìåòû è èíñòðóìåíòû,
êîòîðûå ìîãóò ïîâðåäèòü íàãðåâàòåëüíûé ìàòü èëè ñîçäàâàòü ïîìåõè â åãî
ðàáîòå.
Íàãðåâàòåëüíûé ìàò íåëüçÿ ðàñïîëàãàòü
ðàäîì ñ ãîðÿ÷èìè è ãîðþ÷èìè ìàòåðèàëàìè.
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Âíèìàíèå:
Ãðóíò äëÿ îòòàèâàíèÿ íåîáõîäèìî îáîçíà÷èòü ñòîëáèêàìè èëè çàùèòíûìè
ëåíòàìè.
Íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü/ïîäêëþ÷àòü ïîâðåæä¸ííîãî íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà.
Âîâ âðåìÿ õðàíåíèÿ è ïåðåìåùåíèÿ
ìàòà åãî íåîáõîäèìî ñâîðà÷èâàòü
æåëòîé ïîâåðõíîñòüþ ñíàðóæè.
Ïåðåä êàæäûì ïðèìåíåíèåì ìàòà
íåîáõîäèìî ïðîâåñòè åãî âèçóàëüíûé
îñìîòð è ïðîâåðèòü ýëåêòðè÷åñêèå
ïàðàìåòðû óñòðîéñòâà.
Â ñëó÷àå îäíîâðåìåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ áîëåå îäíîãî íàãðåâàòåëüíîãî
ìàòà, îíè íå ìîãóò âçàèìíî
ïåðåêðûâàòüñÿ.
Èç-çà ðèñêà ïåðåãðåâà, íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü äîïîëíèòåëüíîé òåðìè÷åñêîé
èçîëÿöèè âìåñòå ñ íàãðåâàòåëüíûì
ìàòîì.
Íåëüçÿ äîïóñêàòü êîíòàêòà ìàòà
ñ èçîëèðóþùèìè ìàòåðèàëàìè.
Íå çàêðûâàòü ìàò âî âðåìÿ èñïîëüçîâàíèÿ.
Íå ðàñïîëàãàòü íà ìàòå ïðåäìåòîâ
ñ îñòðûìè êðàÿìè, êîòîðûå ìîãóò
ïîâðåäèòü óñòðîéñòâî.
Íåëüçÿ âêëþ÷àòü ñëîæåííûõ èëè
ñâ¸ðíóòûõ íàãðåâàòåëüíûõ ìàòîâ.
Íåëüçÿ ïðîåçæàòü èëè õîäèòü ïî ìàòå.
24

Ïðèìåíåíèå
Ýëåêòðè÷åñêèå íàãðåâàòåëüíûå ìàòû ELEKTRA
MMV èìåþò âñåñòîðîííåå ïðèìåíåíèå, â ò.÷.
äëÿ ðàçìîðàæèâàíèÿ ãðóíòà ïðè ñòðîèòåëüíûõ
ðàáîòàõ, èëè â ðàñòåíèåâîäñòâå:
• îáëåã÷àþò áóðåíèå äëÿ óñòàíîâêè ôèëüòðîâ
ïèòüåâîé âîäû è ïðîêëàäêè ñàíèòàðíûõ
ñèñòåì,
• îáåñïå÷èâàþò ïðîäîëæåíèå ãðóíòîâûõ,
ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò çèìîé,
• ïîääåðæèâàþò âåãåòàöèþ ðàñòåíèé â ïî÷âå,
• óäàëÿþò îáëåäåíåíèå èç âíåøíèõ
ïîâåðõíîñòåé, òàêèõ êàê: ïðîõîäû, ëåñòíèöû,
æåëîáà èëè ïîâåðõíîñòè êðûø,
òåõíîëîãè÷åñêèå ëèíèè íà íàðóæíûõ áëîêàõ
ôàíêîéëîâ, ÷èëëåðîâ, òåïëîâûõ íàñîñîâ,
• âîññòàíàâëèâàþò ýëàñòè÷íîñòü êàáåëåé íà
áàðàáàíàõ, îáëåã÷àþò èõ ðàçìàòûâàíèå,
ïîçâîëÿþò âûïîëíÿòü ìîíòàæíûå ðàáîòû
ñèëîâûõ è òåëåêîììóíèêàöèîííûõ êàáåëåé,
• ðàçìîðàæèâàþò ñåíàæ â ðóëîíàõ,
• ïðåäîõðàíÿþò ðåçåðâóàðû âîäû
îò çàìåðçàíèÿ,
• ïðåäîõðàíÿþò ðåçåðâóàðû õðàíåíèÿ êîðìîâ,
ïåñêà/äîðîæíîé ñîëè.
Ìàò îñíàù¸í øíóðîì ïèòàíèÿ ñ âèëêîé,
îáåñïå÷èâàþùåé ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðîñåòè
ñ ïîìîùüþ ñòàíäàðòíîé ñåòåâîé ðîçåòêè
230Â/50Ãö, à òàêæå ê ýëåêòðîãåíåðàòîðó,
ïðåîáðàçîâàòåëþ èëè ñòðîèòåëüíîìó ðàñïðåäåëèòåëüíîìó ùèòó.
25

Íàãðåâàòåëüíûå
Ìàòû ELEKTRA MMV

26

Âêëþ÷åíèå è âûêëþ÷åíèå
óñòðîéñòâà
Ìàò âêëþ÷àåòñÿ ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ âèëêè
ê ýëåêòðè÷åñêîé ðîçåòêå (230V; 50Hz)
îñíàù¸ííîé çàùèòíûì êîíòàêòîì.

Òåõíè÷åñêèå äàííûå
Óäåëüíàÿ ìîùíîñòü:
Îáùàÿ ìîùíîñòü:
Ïîäêëþ÷åíèå:
Äëèíà õ øèðèíà
õ òîëùèíà ìàòà:
Ìèí. òåìïåðàòóðà
ìîíòàæà:
Ìàêñ. ðàáî÷àÿ
òåìïåðàòóðà:
Çàùèòà îò ïåðåãðåâà:
Êàáåëü ïèòàíèÿ:

300 Âò/ì2
1000 Âò
230 Â, ~ 50/60 Ãö
~ 3000 x 1000 x 20 ìì
-30oC

+65oC
+80oC
1 x 3 m; 3 x 1,5 ìì2
c ãåðìåòè÷íîé âèëêîé
IP44
ÏÂÕ ìàò óñèëåííûé
Ìàòåðèàë ìàòà:
ñåòêîé èç ïîëèýñòåðà
Òåïëîèçîëÿöèÿ:
10 ìì
Îòêëîíåíèå:
+5%, -10%
Ñòåïåíü çàùèòû:
IP67
Ñåðòèôèêàòû ISO 9001: IQNET, PCBC
Ìàðêèðîâêà ïðîäóêòà: CE
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Óõîä
Ïåðåä íà÷àëîì ÷èñòêè íåîáõîäèìî îòñîåäèíèòü
ïðîâîä ïèòàíèÿ îò ýëåêòðîñåòè. Ïîâåðõíîñòè
ìûòü ãóáêîé èëè òêàíüþ, ñìî÷åííîé âîäîé
ñ äîáàâëåíèåì ìÿãêîãî ìîþùåãî ñðåäñòâà
(íàïðèìåð, æèäêîñòè äëÿ ìûòüÿ ïîñóäû).
Íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü åäêèõ èëè àáðàçèâíûõ
÷èñòÿùèõ ñðåäñòâ è îñòðûõ ïðèáîðîâ,
òàê êàê îíè ìîãóò ïîâðåäèòü ïîâåðõíîñòü.
Íåëüçÿ êðàñèòü ýëåìåíòû ìàòà êðàñêàìè
èëè ëàêàìè.

Ãàðàíòèÿ
Êîìïàíèÿ ELEKTRA ïðåäîñòàâëÿåò 2-ãîäà
ãàðàíòèè íà íàãðåâàòåëüíûå ìàòû ELEKTRA
MMV (îò äàòû ïîêóïêè).
1) Ïðèçíàíèå ïðåòåíçèè òðåáóåò:
à) âûïîëíåíèÿ óñòàíîâêè â ñîîòâåòñòâèè
ñ íàñòîÿùèì ðóêîâîäñòâîì ïî ìîíòàæó
á) íàëè÷èÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ïîêóïêè
íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà
2) Ãàðàíòèÿ íåäåéñòâèòåëüíà â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòà ëèöàìè, íåóïîëíîìî÷åííûìè
êîìïàíèåé ELEKTRA
3) Ãàðàíòèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïîâðåæäåíèÿ, âûçâàííûå:
à) ìåõàíè÷åñêèìè ïîâðåæäåíèÿìè
á) íåïðàâèëüíûì ýëåêòðîïèòàíèåì
â) îòñóòñòâèåì çàùèòû îò ïåðåãðóçêè
è äèôôåðåíöèàëüíîãî òîêà
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4) Â ðàìêàõ ãàðàíòèè êîìïàíèÿ ELEKTRA áåð¸ò
íà ñåáÿ ðàñõîäû, ñâÿçàííûå òîëüêî ñ ðåìîíòîì èëè çàìåíîé äåôåêòíîãî íàãðåâàòåëüíîãî
ìàòà.
5) Ãàðàíòèÿ íà ïðîäàííûé ïîòðåáèòåëüñêèé
òîâàð íå èñêëþ÷àåò, îãðàíè÷èâàåò èëè
ïðèîñòàíàâëèâàåò ïðàâà ïîêóïàòåëÿ
â ðåçóëüòàòå íåñîîòâåòñòâèÿ òîâàðà
ñ äîãîâîðîì.

Âíèìàíèå:
Ïðåòåíçèþ íåîáõîäèìî ïðåäúÿâëÿòü
âìåñòå ñ ïîäòâåðæäåíèåì ïðèîáðåòåíèÿ
(òàëîíîì) â ìåñòå ïðîäàæè íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà èëè â êîìïàíèþ
ELEKTRA.
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