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Power supply conductor is not detachable
and cannot be replaced.

If the conductor becomes damaged, the
appliance itself will not continue operation.
The heating sleeve must be withdrawn from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 under the sleeve
any contaminants, residue of the old
thermal insulation, loose snow, ice lumps
and any objects or tools, which might
damage the heating sleeve or disturb its
operation.

Heating sleeves be positioned in
the vicinity of hot or flammable substances.

Damaged heating sleeves be used
or connected to the mains.

Remove

must not

must not

NOTE:

Operation
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During storing and transport, the heating
sleeve should be rolled starting from the
end part, with the labelled surface facing
outwards.

Every application of the heating sleeve be
preceded with a detailed visual inspection
and test of the electrical parameters of the
appliance.

place any sharp-edged objects on
the heating sleeve, which might cause
damage to the sleeve.

drive or walk on the heating sleeve.

Do not

Do not

NOTE:
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Application
ELEKTRA MMT heating sleeves are designed for
frost protection of pipes of the diameters
between 32 and 50 mm ( ), valves and
water meters.

The sleeves are suitable for immediate installation
on the components to be protected against
freezing, in unheated rooms or outside.

The heating sleeve is to be mounted on the pipe
with Velcro tapes, and is ready for the mains
connection without the need of any additional
accessories or installation of any supplementary
thermal insulation.

Correctly mounted heating sleeve will protect
externally positioned pipes down to the tempe-
rature of -20°C, and the ones located inside
– down to -25°C.

1 / - 2”1 4
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ELEKTRA MMT heating sleeves comprise a
SelfTec 16 ready2heat terminated with a 3.0 m-
long power supply conductor with a plug
suitable for a typical 230V/50Hz mains socket,
electric power generator, power converter or
power distribution box.

The heating cable is contained within a dedicated
enclosure comprising thermal insulation.

®

ELEKTRA MMT heating sleeve
plug
label
power supply conductor (“cold”)
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Switching the appliance
on and off
The heating sleeve starts operation after the plug
has been inserted into an electrical socket
(230 V, 50 Hz) equipped with a safety pin.

The self-regulating heating cable contained within
the sleeve features different heat output values,
depending on the current ambient temperature.

The lower the ambient temperature, the higher
the heating sleeve’s electric output – and thus its
thermal output.

Despite self-regulating properties, in ambient
temperatures above 0°C the heating cable does not
stop its operation and therefore consumes some
amount of electric energy.

To eliminate energy consumption in ambient
temperatures above 0°C, when the cold (winter)
season is concluded and no further risk exists
for the frost damage to protected vulnerable
components, disconnect power supply altogether.

7
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Technical Data

Maintenance

ELEKTRA MMT heating sleeve with ELEKTRA
ready2heat heating cable terminated

with a 3.0 m-long power supply conductor with
a sealed plug.

Power output: 16 W/m (at +10°C)
Electric power supply: 230 V, ~ 50/60 Hz
Sleeve width: ~ 28 cm
Sleeve thickness: ~ 20 cm
Min. installation
temperature: -25°C
Min. operation
temperature: +65°C
Protection rating: IPX7
RCD protection: type C 16A

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 sleeve surface.

Never paint or varnish the external surfaces of
the sleeve.

®SelfTec 16
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Warranty conditions
ELEKTRA company grants a 2 year-long
warranty (from the date of purchase) for the
ELEKTRA MMT heating sleeves.

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 sleeve 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,

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 sleeve 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 purchase contract.
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The warranty claims must be registered
accompanied with the proof of purchase,
in the place of purchase or the offices of
ELEKTRA company.

NOTE:
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Przewód zasilajacy jest nieodłączalny,
nie może być wymieniony.
Jeżeli przewód ulegnie uszkodzeniu, sprzęt
staje się bezużyteczny. Rękaw grzejny musi
być wyłączony 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 po-
winny wykonywać czyszczenia i konserwacji
sprzętu.

Z powierzchni pod rękawem usunąć:
zabrudzenia, pozostałości po starej izolacji
termicznej, luźny śnieg, grudy lodu oraz
przedmioty lub narzędzia, które mogą
uszkodzić rękaw grzejny lub zakłócać
działanie.

Rękaw grzejny być umieszczony
w pobliżu materiałów gorących, palnych.

Uszkodzony rękaw grzejny
być używany/podłączony.

należy

nie może

nie może

Uwaga:

Uwagi eksploatacyjne
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RękawyGrzejne
ELEKTRA MMT

Podczas składowania i przenoszenia
rękaw należy zwinąć od końca, powierzchnią
z etykietą na zewnątrz.

Każdorazowe użycie rękawa należy
poprzedzić oględzinami i sprawdzeniem
parametrów elektrycznych urządzenia.

na rękawie przedmiotów
o ostrych krawędziach, które mogą
uszkodzić produkt.

jeździć ani chodzić po rękawie.

Nie umieszczać

Nie wolno

Uwaga:
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Zastosowanie
Rękawy grzejne MMT służą do ochrony przed
zamarzaniem rur o średnicy od 32 do 50 mm
(1 / - 2”), zaworów i wodomierzy.

Przeznaczone są do natychmiastowego montażu
na chronionych elementach w nieogrzewanych
pomieszczeniach lub na zewnątrz.

Rękaw montowany jest na rurze za pomocą
rzepów i jest gotowy do podłączenia bez
dodatkowych akcesoriów, czy potrzeby montażu
dodatkowej izolacji termicznej.

Prawidłowo zamontowany rękaw grzejny chroni
rury zewnetrzne do minimalnej wartości tempe-
ratury -20 oraz rury wewnątrz pomieszczeń
do -25 .

1 4

o

o
C

C



15

ELEKTRA MMT składa się z przewodu grzejnego
SelfTec 16 ready2heat zakończonego przewodem
zasilającym z wtyczką umożliwiającą podłączenie
do sieci elektrycznej za pomocą standardowego
gniazda sieciowego 230V/50 Hz, generatora,
przetwornicy lub rozdzielni budowlanej.

Przewód grzejny zamknięty jest w specjalnym
zapinanym płaszczu z izolacją termiczną.

®

rękaw grzejny ELEKTRA MMT
wtyczka
tabliczka znamionowa
przewód zasilający „zimny”
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Włączenie i wyłączenie
urządzenia
Uruchomienie rękawa następuje po włożeniu
wtyczki do gniazda elektrycznego (230 V; 50 Hz)
wyposażonego w kołek ochronny.

Samoregulujący przewód grzejny znajdujący się
w rękawie charakteryzuje się zmienną mocą
w zależności od temperatury otoczenia.

Im niższa temperatura, tym wyższa moc rękawa
grzejnego i tym samym większa ilość wydzielanego
ciepła.

Mimo właściwości samoregulujących, przewód
grzejny w dodatnich temperaturach otoczenia
również pracuje i pobiera pewną ilość energii.

W celu wyeliminowania poboru energii w dodatnich
temperaturach należy odłączyć zasilanie po sezonie
zimowym, gdy nie ma ryzyka zamarznięcia
zabezpieczanych elementów.
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RękawyGrzejne
ELEKTRA MMT

Dane Techniczne

Konserwacja

Rękaw ELEKTRA MMT z samoregulującym
przewodem grzejnym ELEKTRA SelfTec 16
ready2heat zakończonym przewodem zasilającym
o długości 3,0 m z hermetyczną wtyczką.

Moc jednostkowa: 16 W/m (+10°C)
Napięcie zasilania: 230 V, ~ 50/60 Hz
Szerokość rękawa: ~ 28 cm
Grubość rękawa: ~ 20 mm
Min. temperatura
instalowania: -25°C
Max. temperatura
ekspozycji: +65°C
Stopień ochrony: IPX7
Maksymalne
zabezpieczenie: typ C 16A

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć
przewód zasilający od sieci elektrycznej.
Powierzchnie zmywać gąbką lub szmatką zwilżo-
ną 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 rękawa.

Elementów rękawa nie wolno malować żadnymi
farbami lub lakierami.

®
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Gwarancja
ELEKTRA udziela 2-letniej gwarancji
(licząc od daty zakupu) na rękawy grzejne
ELEKTRA MMT.

1) Uznanie reklamacji wymaga:

a) wykonania instalacji zgodnie z niniejszą
instrukcją montażu

b) dowodu zakupu rękawa grzejnego

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 nadmiarowo-
prądowych i różnicowoprądowych

4) ELEKTRA w ramach gwarancji zobowiązuje się
do poniesienia kosztów związanych wyłącznie
z naprawą lub wymianą wadliwego rękawa
grzejnego.

5) Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny
nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.

Reklamacje należy składać wraz z dowodem
zakupu w miejscu sprzedaży lub w firmie
ELEKTRA.

Uwaga:
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Øíóð ïèòàíèÿ íå îòñîåäèíÿåòñÿ,

çàìåíèòü åãî íåëüçÿ.

Åñëè øíóð ïèòàíèÿ áóäåò ïîâðåæäåí,

îáîðóäîâàíèå íåïðèãîäíî ê

èñïîëüçîâàíèþ. Íàãðåâàòåëüíûé ðóêàâ

äîëæåí áûòü èçúÿò èç ýêñïëóàòàöèè.

Äàííîå óñòðîéñòâî ìîæåò

èñïîëüçîâàòüñÿ äåòüìè ñòàðøå 8 ëåò

è ëèöàìè ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêè-

ìè, ïñèõè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè,

à òàêæå ëþäüìè z îòñóòñòâèåì îïûòà

è çíàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ, åñëè áóäåò

îáåñïå÷åí ïðèñìîòð èëè èíñòðóêòàæ,

êàñàþùèéñÿ èñïîëüçîâàíèÿ îáîðóäî-

âàíèÿ áåçîïàñíûì ñïîñîáîì, òàêèì

îáðàçîì, ÷òîáû ñâÿçàííûå ñ ýòèì ðèñêè

áûëè ïîíÿòíû. Íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì

èãðàòü ñ ýòèì óñòðîéñòâîì. Äåòè áåç

ïðèñìîòðà íå äîëæíû âûïîëíÿòü

î÷èñòêó è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

îáîðóäîâàíèÿ.

Óäàëèòå èç çîíû ïîä ðóêàâîì: ãðÿçü,

îñòàòêè ñòàðîé òåïëîèçîëÿöèè, ðûõëûé

ñíåã, êóñêè ëüäà è ïðåäìåòû èëè èíñòðó-

ìåíòû, êîòîðûå ìîãóò ïîâðåäèòü

íàãðåâàòåëüíûé ðóêàâ èëè ïîìåøàòü

åãî ðàáîòå. Íàãðåâàòåëüíûé ðóêàâ

íåëüçÿ óñòàíàâëèâàòü âáëèçè

âîñïëàìåíÿþùèõñÿ ìàòåðèàëîâ

Ïîâðåæäåííûé íàãðåâàòåëüíûé ðóêàâ

íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü/ïîäêëþ÷àòü.

.

Âíèìàíèå:

Ýêñïëóàòàöèîííûå

ïðèìå÷àíèÿ

23
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Íàãðåâàòåëüíûå
ELEKTRA MMTÐóêàâà

Ïðè õðàíåíèè è îáðàùåíèè ðóêàâ

äîëæåí áûòü ñâåðíóò ñî ñòîðîíû êîíöà,

ñòîðîíîé ñ ìàðêèðîâêîé íàðóæó.

Êàæäîìó èñïîëüçîâàíèþ ðóêàâà äîëæåí

ïðåäøåñòâîâàòü âèçóàëüíûé îñìîòð

è ïðîâåðêà ýëåêòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ

óñòðîéñòâà.

íà ðóêàâ ïðåäìåòû

ñ îñòðûìè êðàÿìè, êîòîðûå ìîãóò

ïîâðåäèòü èçäåëèå.

ïî ðóêàâó.

Íå êëàäèòå

Íå êàòàéòåñü è íå õîäèòå

Âíèìàíèå:

Íàçíà÷åíèå
Íàãðåâàòåëüíûå ðóêàâà ÌÌÒ ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ

çàùèòû îò çàìåðçàíèÿ òðóá äèàìåòðîì îò 32

äî 50 ìì ( ), àðìàòóðû è ñ÷åò÷èêîâ âîäû.

Îíè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ íåïîñðåäñòâåííîé

óñòàíîâêè íà çàùèùàåìûå ýëåìåíòû

â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ èëè íà îòêðû-

òîì âîçäóõå.

Ðóêàâ óñòàíàâëèâàåòñÿ íà òðóáó ñ ïîìîùüþ

ëèïó÷êè è ãîòîâ ê ïðèñîåäèíåíèþ áåç äîïîëíè-

òåëüíûõ àêñåññóàðîâ èëè íåîáõîäèìîñòè

óñòàíîâêè äîïîëíèòåëüíîé òåïëîèçîëÿöèè.

Ïðàâèëüíî óñòàíîâëåííûé íàãðåâàòåëüíûé

ðóêàâ çàùèùàåò íàðóæíûå òðóáû äî ìèíè-

ìàëüíîé òåìïåðàòóðû -20°C, à òðóáû âíóòðè

ïîìåùåíèé - äî -25°C.

1 / - 2”1
4
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íàãðåâàòåëüíûé ðóêàâ ELEKTRA MMT

âèëêà

çàâîäñêàÿ òàáëè÷êà

øíóð ïèòàíèÿ «õîëîäíûé»

1

2

3

4

1 2 3 4

ELEKTRA MMT ñîñòîèò èç íàãðåâàòåëüíîãî

êàáåëÿ SelfTec 16 ready2heat è øíóðà ïèòàíèÿ

ñ âèëêîé äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòè ÷åðåç

ñòàíäàðòíóþ ðîçåòêó 230 Â / 50 Ãö, ãåíåðàòîðà,

ïðåîáðàçîâàòåëÿ èëè ðàñïðåäåëèòåëüíîãî

ùèòà.

®

Íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü çàêëþ÷åí â ñïåöèàëü-

íóþ çàñòåãèâàþùóþñÿ îáîëî÷êó ñ òåïëî-

èçîëÿöèåé.
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Íàãðåâàòåëüíûå
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Âêëþ÷åíèå è âûêëþ÷åíèå

óñòðîéñòâà
Ðóêàâ àêòèâèðóåòñÿ ïîñëå âêëþ÷åíèÿ âèëêè

â ýëåêòðè÷åñêóþ ðîçåòêó (230 Â; 50 Ãö),

îñíàùåííóþ çàùèòíûì øòûðåì.

Ñàìîðåãóëèðóþùèéñÿ íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü

â ðóêàâå õàðàêòåðèçóåòñÿ ïåðåìåííîé

ìîùíîñòüþ â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû

îêðóæàþùåé ñðåäû.

×åì íèæå òåìïåðàòóðà, òåì âûøå ìîùíîñòü

íàãðåâàòåëüíîãî ðóêàâà è, ñëåäîâàòåëüíî,

áîëüøå êîëè÷åñòâî âûäåëÿåìîãî òåïëà.

Íåñìîòðÿ íà ñàìîðåãóëèðóþùèåñÿ ñâîéñòâà,

íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü òàêæå ðàáîòàåò ïðè

ïîëîæèòåëüíûõ òåìïåðàòóðàõ îêðóæàþùåé

ñðåäû è ïîòðåáëÿåò îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî

ýíåðãèè.

×òîáû èñêëþ÷èòü ïîòðåáëåíèå ýíåðãèè ïðè

ïîëîæèòåëüíûõ òåìïåðàòóðàõ ñëåäóåò îòêëþ

÷èòü èñòî÷íèê ïèòàíèÿ ïîñëå çèìíåãî ñåçîíà,

êîãäà íåò ðèñêà çàìåðçàíèÿ çàùèùàåìûõ

ýëåìåíòîâ.

-



Òåõíè÷åñêèå äàííûå
Ðóêàâ ELEKTRA MMT ñ ñàìîðåãóëèðóþùèìñÿ

íàãðåâàòåëüíûì êàáåëåì ELEKTRA

SelfTec 16 ready2heat çàêàí÷èâàåòñÿ øíóðîì

ïèòàíèÿ äëèíîé 3,0 ì ñ ãåðìåòè÷íîé âèëêîé.

Åäèíè÷íàÿ ìîùíîñòü: 16 Âò/ì (+10°C)

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ: 230 Â, ~ 50/ 60 Ãö

Øèðèíà ðóêàâà: ~ 28 ñì

Òîëùèíà ðóêàâà: ~ 20 ìì

Ìèí.ïåðàòóðà îíòàæà: -25°C

Ìàêñ òåìïåðàòóðà

âîçäåéñòâèÿ: +65°C

Ñòåïåíü çàùèòû: IPX7

Ìàêñèìàëüíàÿ çàùèòà: òèï Ñ 16A

Ïåðåä î÷èñòêîé îòñîåäèíèòå øíóð ïèòàíèÿ

îò ýëåêòðîñåòè.

Âûìîéòå ïîâåðõíîñòè ãóáêîé èëè òðÿïêîé,

ñìî÷åííîé âîäîé è ìÿãêèìè ìîþùèìè

ñðåäñòâàìè (íàïðèìåð, æèäêîñòüþ äëÿ

ìûòüÿ ïîñóäû).

Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå äëÿ î÷èñòêè êîððî-

çèîííî-àêòèâíûå âåùåñòâà, àáðàçèâû

è îñòðûå ïðåäìåòû. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè

ê ïîâðåæäåíèþ ïîâåðõíîñòè ðóêàâà.

Ýëåìåíòû ðóêàâà íåëüçÿ îêðàøèâàòü

íèêàêèìè êðàñêàìè èëè ëàêàìè.

®

Òåõíè÷åñêîå

îáñëóæèâàíèå
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Íàãðåâàòåëüíûå
ELEKTRA MMTÐóêàâà



Ãàðàíòèÿ
Êîìïàíèÿ ELEKTRA ïðåäîñòàâëÿåò -ãîäà
ãàðàíòèè äëÿ íàãðåâàòåëüíûõ ðóêàâîâ
ELEKTRA MM

2

.

,

.

-

.

-

,

,

.

-

T (îò äàòû ïîêóïêè)

1) Ïðèçíàíèå ïðåòåíçèè òðåáóåò:

à) âûïîëíåíèÿ óñòàíîâêè â ñîîòâåòñòâèè
ñ íàñòîÿùèì ðóêîâîäñòâîì ïî ìîíòàæó

á) íàëè÷èÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ïîêóïêè
íàãðåâàòåëüíîãî ðóêàâà

2) Ãàðàíòèÿ íåäåéñòâèòåëüíà â ñëó÷àå ïðîâå
äåíèÿ ðåìîíòà ëèöàìè, íåóïîëíîìî÷åííûìè
êîìïàíèåé ELEKTRA

3) Ãàðàíòèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïîâðåæ
äåíèÿ, âûçâàííûå:

à) ìåõàíè÷åñêèìè ïîâðåæäåíèÿìè

á) íåïðàâèëüíûì ýëåêòðîïèòàíèåì

â) îòñóòñòâèåì çàùèòû îò ïåðåãðóçêè
è äèôôåðåíöèàëüíîãî òîêà

4) Â ðàìêàõ ãàðàíòèè êîìïàíèÿ ELEKTRA áåð¸ò
íà ñåáÿ ðàñõîäû, ñâÿçàííûå òîëüêî ñ ðåìîí
òîì 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.
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Ðåêëàìàöèþ ñëåäóåò ïðåäúÿâëÿòü

âìåñòå ñ äîêóìåíòîì ïîäòâåðæäàþùèì

ïîêóïêó â òî÷êå ïðîäàæè èëè â êîìïàíèè

ELEKTRA.
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