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ELEKTRA SelfTec®DW / DW F heating cables have
been designed to protect water pipes and
pipelines from freezing.

The cable can be installed:
• inside pipes,
• outside pipes, under the layer
of thermal insulation.

Placing the heating cables inside pipes can be
performed in pipelines already in operation.
Such installation method does not require
demounting of insulation and consequent
increase holes through the fabric of the building.
Heating cables can be installed inside pipes in
underground pipelines. The cable has been
approved for contact with drinking water.
Positioning the heating cable outside pipelines
is recommended for construction of new systems,
or for systems where thermal insulation hasn't
been laid yet.
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Construction of the
ELEKTRA SelfTec®DW
heating cable
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tin-coated multi-wire copper conductor
self-regulating conductive core
modified polyolefin insulation
PET covered aluminum foil shield
tinned copper braiding
modified polyolefin first outer sheath
LDPE second outer sheath certified
for drinking water applications

Construction of the
ELEKTRA SelfTec®DW F
heating cable
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tin-coated multi-wire copper conductor
self-regulating conductive core
modified polyolefin insulation
PET covered aluminum foil shield
tinned copper braiding
fluoropolymer outer sheath
suitable for drinking water applications

Characteristics
Power output of self-regulating heating cables
is the function of temperature, the values 10
and 16 W/m enable to assess the power output
at the temperature +10°C. The cables are
available on spools. They are terminated with
heat-shrink caps to protect against moisture.
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After a cable segment has been cut off, the
cable remaining on the spool also needs to be
secured with a heat-shrink cap.
The cables need to be terminated with a joint
and connected to the power supply conductor.
For this purpose, the EC-PRO and ECM25-PRO
joint sets have to be applied (installation manuals
included in the sets).
Due to their properties, ELEKTRA SelfTec®DW /
DW F can touch or cross and they are not prone
to local overheating. A significant advantage is
the possibility to cut the cables into segments of
required length. However, it is recommended
not to exceed the max. permissible heating
circuit length, as shown in Table 1.

Product features:
- ELEKTRA SelfTec®DW has a double-layer
sheath of halogen-free polyolefin and
LDPE certified for drinking water
applications
- ELEKTRA SelfTec®DW F has a single-layer
fluoropolymer sheath suitable for drinking
water applications
Technical parameters:
• ELEKTRA SelfTec®DW / DW F 10
- in 10°C on the pipe – 10 W/m
- in the ice water – 16 W/m
• ELEKTRA SelfTec®DW F 16
- in 10°C on the pipe – 16 W/m
- in the ice water – 22 W/m
6

• power supply: 230V 50/60 Hz
• external dimensions:
» 7 x 10 mm (ELEKTRA SelfTec®DW)
» 6 x 9 mm (ELEKTRA SelfTec®DW F)
• min. installation temperature: -25°C
• max. operating temperature: +65°C
• max. exposure temperature: +65°C
• min. cable bending radius: 3.5 D
• IP rating: IPX8
• max. protection: 16 A type C circuit breaker
• Product certificates: EAC, FBUZ, PZH Hygienic
Certificate (ELEKTRA SelfTec®DW), NSF 61
(ELEKTRA SelfTec®DW F)
• ISO 9001 quality system certification: IQNET,
PCBC
• CE marking
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Table 1

min.
switch-on
temperature

SelfTec®
DW / DW F 10

SelfTec®
DW F 16

type C circuit breaker
10 A

16 A

10 A

16 A

max. circuit length [m]
-20°C
-15°C
0°C
+10°C
+10°C
in water
0°C
in ice
water

75
80
95
100
65

110
115
120
125
70

55
60
70
80
55

75
80
90
100
60

55

65

40

55

SelfTec®DW / DW F
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Materials and tools
required for the installation of heating cables
inside pipes
• ELEKTRA SelfTec®DW / DW F self-regulating
heating cable
• HL-T plumbing lead-through set for
12
/ ", 3/4", 1" pipes
• EC-PRO and ECM25-PRO joint sets
(with KF 0404 PRO junction box)
• tee joint for the pipe where the heating
cable will be entered
• sealing tape for pipes
• plumbing wrenches

required for the installation of heating cables
outside pipes
• ELEKTRA SelfTec®DW / DW F self-regulating
heating cable
• EC-PRO and ECM25-PRO joint sets
(with KF 0404 PRO junction box)
• self-adhesive installation tape
• self-adhesive aluminium foil, min. 0.06 mm
thick, approx. 50 mm wide
• thermal insulation for pipes
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Installation of heating cables
inside pipes

Mount the plumbing tee joint on the pipeline
in order to position the heating cable inside
the pipe with the HL-T plumbing lead-through.
The set of plumbing lead-throughs for 1/2", 3/4",
1" pipes is available as an accessory. If the pipe’s
diameter is larger than 1”, use a reducing tee
joint with a proper branch (with internal thread
1”), on which the lead-through will be mounted.
The relevant self-regulating ELEKTRA SelfTec®DW /
DW F heating cable should be cut to match the
pipeline’s length (the cable of the same length
or shorter).
The cables need to be terminated and connected
to the power supply conductor. For this purpose,
the EC-PRO and ECM25-PRO joint sets have to
be applied (installation manuals included in the
sets).
1. Entering the cable into a right angle
-shaped pipeline:
• Lead the cable through the elements of the
H-LT lead-through and enter through the tee
joint into the pipeline.
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• When the cable has been entered, carefully
mount the H-LT lead-through to ensure that
the installation is tight.
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plumbing HL-T lead-through
plumbing tee joint

2. Entering the cable into a line-shaped
pipeline (the so called ”tapping”):
• Lead the cable through the elements of the
H-LT lead-through and then enter into the
pipeline through the tee joint.
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• When the cable has been entered, mount
the tee joint on the pipeline.

• Then mount the HL-T lead-through.

Note:
When leading the cable is through the
H-LT lead-through, moisten it with water
to make it easier for the cable to slide
through.
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Note:
When leading the cable through the HL-T
lead-through, the heating cable must not
become dirty.

Installation of heating cables
on the pipe
• The relevant self-regulating ELEKTRA
SelfTec®DW / DW F heating cable should be
cut to match the pipeline’s length
(the cable should be longer and the surplus
is for the cold tail connection).
• Mount the heating cable alongside the pipeline
in its bottom part with self-adhesive installation
tape fixed with the spacing of 30 cm.
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• For plastic pipelines, fix additionally selfadhesive aluminum foil along the heating
cable to improve the temperature distribution
on the surface of the pipeline. Additionally,
the aluminum foil will secure the cable from
being pulled into the thermal insulation.

• After the heating cable has been installed on
the pipeline, place the thermal insulation on it.
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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.

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 support bracket mounting, load 16 A,
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
15
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the range of -40°C up
to +120°C.
Adjustable hysteresis allows
to define precision of
temperature measurements.

ELEKTRA ETV-1991 controller
for DIN bus mounting, load 16 A,
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.

Installation of temperature sensors:
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Sensor and heating cable mounted
in the pipeline

Sensor and heating cable mounted
on the pipeline

Final Check
After the heating cable has been installed in the
gutter or in case of pipe installation, after thermal
insulation has 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), for at least 30 seconds
and its value 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.
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Warranty
ELEKTRA grants a 3 year-long warranty
(from the date of purchase) for the ELEKTRA
SelfTec®DW / DW F heating cables.

Warranty conditions
1. Warranty claims require:
a. that the heating system has been executed
in full accordance with the Installation
Instructions herein,
b. 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
unauthorised installer.
3. The Warranty does not cover the damages
inflicted as a result of:
a. mechanical fault,
b. incompatible power supply or temperature
control,
c. lack of adequate overload and differential
protection measures in electric systems
supplying heating cables,
d. discord of the domestic heating circuit
with the current regulations in force.
4. Within the Warranty herein, ELEKTRA undertakes
to bear exclusively the costs required to cover
the necessary repairs to the heating cable itself,
or to exchange the cable.
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Note:
The Warranty claims must be registered
with the proof of purchase, in the place
of purchase or the offices of ELEKTRA
company.
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City/Town

E-mail
Phone No:

Address

Zip code

City/Town

Electrical authorisation
certificate No:

Name and
Surname

TO BE COMPLETED BY AN INSTALLER

Zip code

Address

PLACE OF INSTALLATION

The Warranty Card must be retained by the Client for the entire warranty
period of 2 years. The Warranty period starts on the date of purchase.

Warranty Card

Fax

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

MÙ

after laying the heating
cable (other applications)

Company’s stamp

Installer’s signature

Date

The heating cable’s insulation resistance, as measured with a megaohmmeter
of the rated voltage 1000 V, should not drop below 50 MW.

MÙ

after the insulation is laid
(for pipes and pipelines)

Note:

MÙ

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

Heating cable’s core
and insulation’s resistance
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Zastosowanie

PL

Samoregulujące przewody grzejne ELEKTRA
SelfTec®DW / DW F służą do zabezpieczania
przed zamarzaniem rur i rurociągów z wodą.

Przewód można umieścić:
• wewnątrz rury
• na zewnątrz rury pod warstwą
izolacji termicznej

Umieszczenie przewodu grzejnego wewnątrz
rury może być stosowane w rurociągach
będących już w eksploatacji.
Taki sposób montażu nie wymaga demontażu
izolacji i w związku z tym powiększania
przepustów przez przegrody budowlane.
Przewody grzejne można montować wewnątrz
rury w rurociągach znajdujących się pod ziemią.
Przewód jest dopuszczony do kontaktu z wodą
pitną.
Umieszenie przewodu grzejnego na zewnątrz
rurociągu jest zalecane w przypadku budowy
nowych instalacji lub instalacji, które nie posiadają
jeszcze wykonanej izolacji cieplnej.
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Budowa przewodu
grzejnego ELEKTRA
SelfTec®DW
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wielodrutowa żyła z ocynowanych
drutów miedzianych
samoregulujący polimer przewodzący
izolacja z modyfikowanej poliolefiny
ekran – folia AL/PET
ekran – oplot z ocynowanych
drutów miedzianych
pierwsza powłoka
z modyfikowanej poliolefiny
druga powłoka z LDPE
dopuszczonego do kontaktu
z wodą pitną

Budowa przewodu
grzejnego ELEKTRA
SelfTec®DW F
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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 fluoropolimeru
dopuszczona do kontaktu z wodą pitną

Charakterystyka
Moc przewodów samoregulujących jest funkcją
temperatury, wartości 10 i 16 W/m określają moc
przewodu w temperaturze +10°C. Przewody
dostępne są na bębnach. Zakończone kapturkiem
termokurczliwym w celu zabezpieczenia przewodu
przed wilgocią.
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Po odcięciu odcinka o wymaganej długości,
pozostały na bębnie przewód, wymaga również
zabezpieczenia kapturkiem termokurczliwym.
Przewody wymagają wykonania zakończenia
mufą i połączenia z przewodem zasilającym.
Do tego celu służą zestawy montażowe typu
EC-PRO oraz ECM25-PRO (instrukcje montażu
w opakowaniu zestawów).
Ze względu na swoje właściwości przewody
SelfTec®DW / DW F 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 1.

Samoregulujące przewody grzejne
ELEKTRA SelfTec®DW / DW F
- SelfTec®DW posiada powłokę dwuwarstwową z poliolefiny bezhalogenowej oraz LDPE
dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną
- SelfTec®DW F posiada jednowarstwową
powłokę fluoropolimerową dopuszczoną
do kontaktu z woda pitną
• moc jednostkowa przewodu
SelfTec®DW / DW F 10:
- w temperaturze 10°C na rurze – 10 W/m
- w wodzie lodowej – 16 W/m
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• moc jednostkowa przewodu SelfTec®DW F 16:
- w temperaturze 10°C na rurze – 16 W/m
- w wodzie lodowej – 22 W/m
• napięcie zasilania: 230V 50/60 Hz
• wymiary zewnętrzne:
» 7 x 10mm (SelfTec®DW)
» 6 x 9mm (SelfTec®DW F)
• minimalna temperatura instalowania: -25°C
• maksymalna temperatura pracy: +65°C
• maksymalna temperatura ekspozycji: +65°C
• minimalny promień gięcia przewodu: 3,5 mm
• stopień ochrony: IPX8
• max. zabezpieczenie, typ C: 16 A
• Certyfikaty wyrobu: EAC, FBUZ, Atest PZH
(SelfTec®DW), NSF 61 (SelfTec®DW F)
• Certyfikacja systemu wg ISO 9001:
IQNET, PCBC
• Wyrób oznakowany: CE
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Tabela 1

min.
temperatura
załączenia

SelfTec®
DW / DW F 10

SelfTec®
DW F 16

zabezpieczenie, typ C
10 A

16 A

10 A

16 A

maksymalna
długość obwodu [m]
-20°C
-15°C
0°C
+10°C
+10°C
w wodzie
0°C
w wodzie
lodowej

75
80
95
100
65

110
115
120
125
70

55
60
70
80
55

75
80
90
100
60

55

65

40

55

SelfTec®DW / DW F
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Materiały i narzędzia
wymagane do instalacji przewodu grzejnego
wewnątrz rury
• samoregulujący przewód grzejny
ELEKTRA SelfTec®DW / DW F
• zestaw dławików hydraulicznych H-LT
do rur 1/2", 3/4", 1"
• zestaw przyłączeniowo-zakończeniowy EC-PRO
lub ECM25-PRO (z puszką KF 0404 PRO)
• trójnik do rury, w którą będzie
wprowadzany przewód grzejny
• taśma uszczelniająca do rur
• klucze hydrauliczne

wymagane do instalacji przewodu grzejnego
na zewnątrz rury
• samoregulujący przewód
grzejny SelfTec®DW / DW F
• zestaw przyłączeniowo-zakończeniowy EC-PRO
lub ECM25-PRO (z puszką KF 0404 PRO)
• samoklejąca taśma montażowa
• samoprzylepna folia
aluminiowa gr. min. 0,06 mm
szer. ok. 50 mm
• izolacja cieplna do rur
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Montaż przewodu grzejnego
wewnątrz rury

Na rurociągu należy zamontować trójnik hydrauliczny, aby za pomocą dławika HL-T dostępnego
jako akcesorium, umieścić przewód grzejny
wewnątrz rury. Oferowany jest zestaw dławików
do rur 1/2", 3/4", 1". Jeżeli średnica rury jest
większa niż 1", należy zastosować trójnik redukcyjny z odpowiednim odgałęzieniem (o gwincie
wewnętrznym 1") na którym zamocowany
zostanie dławik. Należy uciąć odpowiednią
długość przewodu grzejnego ELEKTRA SelfTec®
DW / DW F do długości rurociągu (tej samej
długości lub nieco krótszy).
Należy wykonać mufę zakończeniową przewodu
grzejnego oraz zainstalować przewód zasilający
zgodnie z instrukcją wybranego zestawu
montażowego (EC-PRO, ECM25-PRO).
1. Wprowadzenie przewodu do rurociągu
w kształcie kąta prostego:
• Przewód należy przeprowadzić przez elementy
dławika H-LT i wprowadzić przez trójnik
do rurociągu
• Po wprowadzeniu przewodu należy starannie
zmontować dławik H-LT, zapewniając w ten
32
sposób szczelność instalacji
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2

dławik hydrauliczny H-LT
trójnik

2. Wprowadzenie przewodu do rurociągu
liniowego (tzw. wcinka):
• Przewód należy przeprowadzić przez
elementy dławika HL-T, a następnie przez
trójnik i wprowadzić do rurociągu
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• Po wprowadzeniu przewodu należy
zamontować trójnik na rurociągu

• Następnie należy zmontować dławik HL-T

Uwaga:
Przeprowadzając przewód przez dławik
HL-T należy zwilżyć go wodą, aby zwiększyć poślizg na powierzchni powłoki.
34

Uwaga:
Przy przeprowadzaniu przewodu przez
dławik HL-T, przewód grzejny nie może
zostać zabrudzony.

Montaż przewodu grzejnego
na rurze
• Docinamy przewód samoregulujący ELEKTRA
SelfTec®DW / DW F odpowiednio do długości
rurociągu (przewód grzejny powinien być
dłuższy, a nadmiar wykorzystany do instalcji
przewodu zasilającego i zakończenia).
• Przewód grzejny mocujemy wzdłuż rurociągu
w jego dolnej części za pomocą samoklejącej
taśmy montażowej przyklejanej w odstępach
co 30 cm.
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• Dodatkowo na rurociągach z tworzywa
sztucznego należy stosować taśmę aluminiową
naklejoną wzdłuż przewodu grzejnego w celu
poprawy rozkładu temperatury na powierzchni
rurociągu.

• Po instalacji przewodu grzejnego na rurociąg
należy nałożyć izolację termiczną.
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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.

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
wsporniku – obciążalność 16 A – maksymalna
łączna moc bezpośrednio podłączonych
samoregulujących przewodów grzejnych wynosi
1200 W. Sterownik jest wyposażony w czujnik
temperatury do montażu na rurociągu, który
37
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może pracować
w temperaturze od -40°C
do 120°C.
Regulowana histereza
pozwala na określenie
dokładności pomiaru
temperatury.

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

Montaż czujników temperatury:

Czujnik temperatury i przewód grzejny
zamontowany w rurze
38

Czujnik temperatury i przewód grzejmy
zamontowany na rurze

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) przez co najmniej 30 sekund,
a jej wartość 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.
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Gwarancja
ELEKTRA udziela 3-letniej gwarancji (licząc od
dnia zakupu) na samoregulujące przewody
grzejne ELEKTRA SelfTec®DW / DW F.

Warunki gwarancji
1. Uznanie reklamacji wymaga:
a) wykonania instalacji grzewczej zgodnie
z niniejszą instrukcją montażu
b) dowodu zakupu przewodu grzejnego
2. Gwarancja traci ważność w przypadku
dokonywania napraw przez osoby
nieuprawnione przez firmę ELEKTRA.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
spowodowanych:
a) uszkodzeniami mechanicznymi
b) niewłaściwym zasilaniem lub sterowaniem
c) brakiem zabezpieczeń nadmiarowo
-prądowych i różnicowo-prądowych
instalacji zasilającej przewód grzejny
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.
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Uwaga:
Reklamacje należy składać wraz
z dowodem zakupu w miejscu sprzedaży
przewodów grzejnych lub w firmie
ELEKTRA.
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Tel.

E-mail

Adres

Kod pocztowy

Numer uprawnień
elektrycznych:

Miejscowość

Miejscowość

Imię i nazwisko

WYPEŁNIA INSTALATOR

Kod pocztowy

Adres

MIEJSCE INSTALACJI

Karta gwarancyjna musi być zachowana przez Klienta przez cały okres
gwarancji tj. 2 lat. Okres gwarancji obowiązuje od daty zakupu

Karta Gwarancyjna

Fax

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

MÙ

po ułożeniu przewodu
grzejnego
(pozostałe zastosowania)

Pieczątka firmy

Podpis instalatora

Data

Rezystancja izolacji przewodu grzejnego zmierzona megaomomierzem o napięciu
znamionowym 1000 V nie powinna być mniejsza od 50 MW.

MÙ

po montażu izolacji

Uwaga:

MÙ

po ułożeniu przewodu
grzejnego,
przed montażem izolacji

Rezystancja izolacji przewodu grzejnego

www.elektra-otoplenie.ru

ELEKTRA
®

SelfTec DW/DWF

• Ñàìîðåãóëèðóþùèåñÿ
íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè

Installation manual

UK

Instrukcja montażu

PL

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

RU

Ïðèìåíåíèå

RU

Ñàìîðåãóëèðóþùèåñÿ íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè
ELEKTRA SelfTec®DW / DW F èñïîëüçóþòñÿ
äëÿ çàùèòû òðóá è òðóáîïðîâîäîâ îò çàìåðçàíèÿ âîäû.
Êàáåëü ìîæíî ðàçìåñòèòü:
• âíóòðè òðóáû
• ñíàðóæè òðóáû ïîä ñëîåì òåïëîèçîëÿöèè
Ðàçìåùåíèå íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ âíóòðè
òðóáû ìîæíî èñïîëüçîâàòü â óæå ýêñïëóàòèðóåìûõ òðóáîïðîâîäàõ.
Òàêàÿ óñòàíîâêà íå òðåáóåò äåìîíòàæà èçîëÿöèè è, ñëåäîâàòåëüíî, ðàñøèðåíèÿ òðóáíûõ
ââîäîâ ÷åðåç ñòðîèòåëüíûå ïåðåãîðîäêè.
Íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû âíóòðè òðóáû â ïîäçåìíûõ òðóáîïðîâîäàõ.
Êàáåëü îäîáðåí äëÿ êîíòàêòà ñ ïèòüåâîé
âîäîé.
Ðàçìåùåíèå íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ ñíàðóæè
òðóáîïðîâîäà ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè ñòðîèòåëüñòâå íîâûõ óñòàíîâîê èëè óñòàíîâîê, êîòîðûå
åùå íå èìåþò òåïëîèçîëÿöèè.
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Êîíñòðóêöèÿ êàáåëÿ
ELEKTRA SelfTec®DW

1

2

1

2

3
4
5
6

7
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3

4

5

6

7

òîêîïðîâîäÿùàÿ ìíîãîïðîâîëî÷íàÿ
ìåäíîëóæåíàÿ æèëà
ñàìîðåãóëèðóþùàÿñÿ òîêîïðîâîäÿùàÿ
ìàòðèöà
ïîëèîëåôèíîâàÿ èçîëÿöèÿ
ýêðàí èç àëþìèíèåâîé ôîëüãè
îïë¸òêà èç ìåäíîëóæåíûõ ïðîâîëîê
ïåðâûé ñëîé âíåøíåé îáîëî÷êè
ìîäèôèöèðîâàííûé ïîëèîëåôèí
âòîðîé ñëîé âíåøíåé îáîëî÷êè
ïîëèýòèëåí íèçêîãî äàâëåíèÿ (LDPE),
ñåðòèôèöèðîâàííûé ê èñïîëüçîâàíèþ
ñ ïèòüåâîé âîäîé

Êîíñòðóêöèÿ êàáåëÿ
ELEKTRA SelfTec®DW F

1

2

1

2

3
4
5
6

3

4

5

6

òîêîïðîâîäÿùàÿ ìíîãîïðîâîëî÷íàÿ
ìåäíîëóæåíàÿ æèëà
ñàìîðåãóëèðóþùàÿñÿ òîêîïðîâîäÿùàÿ
ìàòðèöà
ïîëèîëåôèíîâàÿ èçîëÿöèÿ
ýêðàí èç àëþìèíèåâîé ôîëüãè
ýêðàí - îïë¸òêà èç ìåäíîëóæåíûõ ïðîâîëîê
âíåøíÿÿ îáîëî÷êà èç ôòîðïîëèìåðà
îäîáðåí äëÿ êîíòàêòà ñ ïèòüåâîé âîäîé

Õàðàêòåðèñòèêè
Ìîùíîñòü ñàìîðåãóëèðóþùèõñÿ êàáåëåé
çàâèñèò îò òåìïåðàòóðû, çíà÷åíèÿ 10 è 16 Âò/ì
îïðåäåëÿþò ìîùíîñòü êàáåëÿ ïðè òåìïåðàòóðå
+ 10°Ñ. Êàáåëè ïðåäëàãàþòñÿ íà áàðàáàíàõ.
Êîíöû çàêðûòû òåðìîóñàäî÷íûì êîëïà÷êîì äëÿ
çàùèòû êàáåëÿ îò âëàãè.
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Îñòàâøèéñÿ êàáåëü íà áàðàáàíå, ïîñëå
îòðåçàíèÿ ÷àñòè êàáåëÿ, òàêæå íóæäàåòñÿ
â çàùèòå ñ ïîìîùüþ òåðìîóñàäî÷íîãî
êîëïà÷êà.
Êàáåëè äîëæíû çàêàí÷èâàòüñÿ ìóôòîé
è ñîåäèíÿòüñÿ øíóðîì ïèòàíèÿ. Äëÿ ýòîãî
èñïîëüçóþòñÿ ìîíòàæíûå êîìïëåêòû EC-PRO
è ECM25-PRO (èíñòðóêöèè ïî ñáîðêå â óïàêîâêàõ êîìïëåêòîâ).
Áëàãîäàðÿ ñâîèì ñâîéñòâàì êàáåëè SelfTec®
DW / DW F ìîãóò êàñàòüñÿ äðóã äðóãà èëè
ïåðåñåêàòüñÿ è íå ïîäâåðæåíû ëîêàëüíîìó
ïåðåãðåâó. Âàæíûì ïðåèìóùåñòâîì ÿâëÿåòñÿ
âîçìîæíîñòü ðàçðåçàòü êàáåëü íà îòðåçêè
ëþáîé äëèíû. Îäíàêî íå ñëåäóåò ïðåâûøàòü ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìóþ äëèíó
íàãðåâàòåëüíîãî êîíòóðà, óêàçàííóþ
â òàáëèöå ¹ 1.
Càìîðåãóëèðóþùèåñÿ íàãðåâàòåëüíûå
êàáåëè ELEKTRA SelfTec DW / DW F:
-

ELEKTRA SelfTec®DW èìååò äâóõñëîéíîå
ïîêðûòèå èç ïîëèîôåëèíà íå
ñîäåðæàùåãî ãàëîãåíîâ è ÏÝÍÏ,
ðàçðåøåííûõ äëÿ êîíòàêòà ñ ïèòüåâîé
âîäîé

-

ELEKTRA SelfTec®DW F èìååò îäíîñëîéíóþ îáîëî÷êó èç ôòîðïîëèìåðà, ðàçðåøåííóþ äëÿ êîíòàêòà ñ ïèòüåâîé âîäîé

• óäåëüíàÿ ìîùíîñòü êàáåëÿ
SelfTec®DW / DW F 10:
- ïðè òåìïåðàòóðå 10°C íà òðóáå - 10 Âò/ì
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-

â ëåäÿíîé âîäå - 16 Âò/ì

• óäåëüíàÿ ìîùíîñòü êàáåëÿ SelfTec®DW F 16:
- ïðè òåìïåðàòóðå 10°C íà òðóáå - 16 Âò/ì
- â ëåäÿíîé âîäå - 22 Âò/ì
• íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ: 230Â 50/60 Ãö
• âíåøíèå ðàçìåðû:
» 7 x 10 ìì (SelfTec®DW)
» 6 x 9 ìì (SelfTec®DW F)
• ìèíèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà óñòàíîâêè: -25°C
• ìàêñèìàëüíàÿ ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: +65°C
• ìèíèìàëüíûé ðàäèóñ èçãèáà êàáåëÿ: 3,5 ìì
• ñòåïåíü çàùèòû: IPX8 - ñ ãèäðàâëè÷åñêèì
äðîññåëåì HL-T
• ìàêñ. çàùèòà, òèï Ñ: 16 A
• Ñåðòèôèêàòû èçäåëèÿ: EAC, FBUZ,
Ñåðòèôèêàò PZH (SelfTec®DW), NSF 61
(ELEKTRA SelfTec®DW F)
• Ñåðòèôèêàöèÿ ñèñòåìû ñîãëàñíî
ISO 9001, IQNET, PCBC
• Èçäåëèå ìàðêèðîâàíî: CE
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Òàáëèöà 1

SelfTec®
DW / DW F 10
òåìïåðàòóðà
âêëþ÷åíèÿ

SelfTec®
DW F 16

çàùèòà, òèï Ñ
10 A

16 A

10 A

16 A

ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà êîíòóðà [ì]
-20°C
-15°C
0°C
+10°C
+10°C
â âîäå
0°C
â ëåäÿíîé
âîäå

75
80
95
100
65

110
115
120
125
70

55
60
70
80
55

75
80
90
100
60

55

65

40

55

SelfTec®DW / DW F
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Ìàòåðèàëû è èíñòðóìåíòû
äëÿ óñòàíîâêè íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ âíóòðè
òðóáû òðåáóåòñÿ

• ñàìîðåãóëèðóþùèéñÿ íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü
ELEKTRA SelfTec®DW / DW F
• êîìïëåêò ãèäðàâëè÷åñêèõ äðîññåëåé H-LT
äëÿ òðóá 1/2", 3/4", 1"
• ñîåäèíèòåëüíî-çàãëóøèâàþùèé íàáîð
EC-PRO èëè ECM25-PRO (ñ êîðîáêîé
KF 0404 PRO)
• òðîéíèê ê òðóáå, â êîòîðóþ áóäåò
âñòàâëåí íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü
• óïëîòíèòåëüíàÿ ëåíòà äëÿ òðóá
• ãèäðàâëè÷åñêèå êëþ÷è

äëÿ óñòàíîâêè íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
ñíàðóæè òðóáû òðåáóåòñÿ
• ñàìîðåãóëèðóþùèéñÿ íàãðåâàòåëüíûé
êàáåëü ELEKTRA SelfTec®DW / DW F
• ñîåäèíèòåëüíî-çàãëóøèâàþùèé íàáîð
EC-PRO èëè ECM25-PRO (ñ êîðîáêîé
KF 0404 PRO)
• ñàìîêëåþùàÿñÿ ìîíòàæíàÿ ëåíòà
• ñàìîêëåþùàÿñÿ àëþìèíèåâàÿ ôîëüãà,
òîëùèíà ìèíèìóì 0,06 ìì øèðèíà
îêîëî 50 ìì
• òåïëîèçîëÿöèÿ äëÿ òðóá
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Ìîíòàæ ãðåþùåãî êàáåëÿ
âíóòðè òðóáû

Íà òðóáîïðîâîäå óñòàíîâèòå ãèäðàâëè÷åñêèé
òðîéíèê, çàòåì ñ ïîìîùüþ äðîññåëÿ HL-T,
äîñòóïíîãî â êà÷åñòâå àêñåññóàðà, ðàçìåñòèòå
íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü âíóòðè òðóáû.
Ïðåäëàãàåòñÿ íàáîð äðîññåëåé äëÿ òðóá 1/2",
3/4", 1". Åñëè äèàìåòð òðóáû áîëüøå 1", èñïîëüçóéòå ïåðåõîäíîé òðîéíèê ñ ñîîòâåòñòâóþùèì
îòâåòâëåíèåì (ñ âíóòðåííåé ðåçüáîé 1"), íà
êîòîðîì áóäåò êðåïèòüñÿ äðîññåëü. Âûáåðèòå
ïîäõîäÿùóþ äëèíó íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
ELEKTRA SelfTec®DW / DW F, ñîîòâåòñòâóþùóþ
äëèíå òðóáîïðîâîäà (òàêîé æå äëèíû èëè ÷óòü
êîðî÷å).
Ñëåäóåò âûïîëíèòü êîíå÷íóþ ìóôòó íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ è óñòàíîâèòü êàáåëü ïèòàíèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèÿìè âûáðàííîãî
ìîíòàæíîãî êîìïëåêòà (EC-PRO, ECM25-PRO).
1. Ââåäåíèå êàáåëÿ â ïðÿìîóãîëüíûé
òðóáîïðîâîä:
• Êàáåëü ïðîâåñòè ÷åðåç ýëåìåíòû äðîññåëÿ
H-LT è âñòàâèòü ÷åðåç òðîéíèê â òðóáîïðîâîä.
• Ïîñëå ââåäåíèÿ êàáåëÿ ñëåäóåò ñòàðàòåëüíî
óñòàíîâèòü äðîññåëü H-LT, îáåñïå÷è-âàÿ òåì
ñàìûì ãåðìåòè÷íîñòü ìîíòàæà.
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1

2

1

ãèäðàâëè÷åñêèé äðîññåëü/ïðîõîäêà/H-LT

2

òðîéíèê

2. Ââåäåíèå êàáåëÿ â ëèíåéíûé
òðóáîïðîâîä (òàê íàçûâàåìàÿ âðåçêà)
• Êàáåëü ïðîâåñòè ÷åðåç ýëåìåíòû äðîññåëÿ
HL-T, çàòåì ÷åðåç òðîéíèê ââåñòè
â òðóáîïðîâîä.
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• Ïîñëå ââåäåíèÿ êàáåëÿ ñëåäóåò óñòàíîâèòü
òðîéíèê â òðóáîïðîâîä.

• Çàòåì óñòàíîâèòü äðîññåëü HL-T.

Âíèìàíèå:
Ïðè ïðîõîæäåíèè êàáåëÿ ÷åðåç äðîññåëü
HL-T ñìî÷èòå åãî âîäîé, ÷òîáû óâåëè÷èòü
ñêîëüæåíèå íà ïîâåðõíîñòè ïîêðûòèÿ.
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Âíèìàíèå:
Ïðè ââåäåíèè êàáåëÿ ÷åðåç äðîññåëü
HL-T íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü íå ìîæåò
áûòü çàãðÿçíåí.

Óñòàíîâêà íàãðåâàòåëüíîãî
êàáåëÿ íà òðóáó
• Ðåæåì ñàìîðåãóëèðóþùèéñÿ êàáåëü ELEKTRA
SelfTec® DW / DW F â çàâèñèìîñòè îò äëèíû
òðóáîïðîâîäà (íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü äîëæåí
áûòü äîëüøå, à èçáûòîê èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
óñòàíîâêè øíóðà ïèòàíèÿ è ïðåêðàùåíèÿ).
• Íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü çàêðåïèòå âäîëü
òðóáîïðîâîäà âíèçó ñ ïîìîùüþ ñàìîêëåþùåéñÿ ìîíòàæíîé ëåíòû, íàêëååííîé
ñ èíòåðâàëîì 30 ñì.
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• Íà ïëàñòèêîâûõ òðóáîïðîâîäàõ ñëåäóåò
äîïîëíèòåëüíî èñïîëüçîâàòü ñàìîêëåþùóþñÿ àëþìèíèåâóþ ôîëüãó äëÿ
óëó÷øåíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ òåìïåðàòóðû
íà ïîâåðõíîñòè òðóáîïðîâîäà.

• Ïîñëå ìîíòàæà íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
íàíåñèòå òåïëîèçîëÿöèþ íà òðóáîïðîâîä.
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Óïðàâëåíèå
Ïðàâèëüíî ïîäîáðàííîå ðåãóëèðîâàíèå îáåñïå÷èâàåò ýôôåêòèâíóþ è ýêîíîìè÷íóþ ðàáîòó
íàãðåâàòåëüíîé ñèñòåìû. Ñàìîðåãóëèðóþùèåñÿ
êàáåëè âñåãäà ïîòðåáëÿþò îïðåäåëåííîå
êîëè÷åñòâî ýëåêòðîýíåðãèè äàæå ïðè ïîëîæèòåëüíûõ òåìïåðàòóðàõ, ïîýòîìó èñïîëüçîâàíèå
ðåãóëÿòîðà äàåò âîçìîæíîñòü îòêëþ÷èòü
îòîïèòåëüíûé êîíòóð. Êîíòðîëëåðû ïîääåðæèâàþò íàãðåâàòåëüíóþ ñèñòåìó â ñîñòîÿíèè
ãîòîâíîñòè è âêëþ÷àþò åå òîëüêî ïðè
íåîáõîäèìîñòè.

Âíèìàíèå:
Èç-çà âûñîêîãî ïóñêîâîãî òîêà
ñàìîðåãóëèðóþùèõñÿ íàãðåâàòåëüíûõ
êàáåëåé ðåêîìåíäóåòñÿ ïèòàòü
íàãðåâàòåëüíûå êîíòóðû ÷åðåç
êîíòàêòîð.
Óïðàâëåíèå íàãðåâàòåëüíîé ñèñòåìîé
òðóáîïðîâîäîâ
Ïðè îáîãðåâå òðóáîïðîâîäîâ íàãðåâàòåëüíûìè
êàáåëÿìè ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü
ðåãóëÿòîðû, îñíàùåííûå äàò÷èêîì òåìïåðàòóðû, óñòàíîâëåííûì íà ïîâåðõíîñòè
òðóáîïðîâîäîâ. Äëÿ ýòîé öåëè èñïîëüçóþòñÿ
ñëåäóþùèå ðåãóëÿòîðû òåìïåðàòóðû:
Êîíòðîëëåð ELEKTRA UTR60-PRO äëÿ ìîíòàæà íà êðîíøòåéíå - íàãðóçî÷íàÿ ñïîñîáíîñòü
16 À - ìàêñèìàëüíàÿ îáùàÿ ìîùíîñòü
íåïîñðåäñòâåííî ïîäêëþ÷àåìûõ ñàìîðåãóëèðóþùèõñÿ íàãðåâàòåëüíûõ êàáåëåé ñîñòàâëÿåò
1200 Âò. Êîíòðîëëåð îñíàùåí äàò÷èêîì
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òåìïåðàòóðû
äëÿ ìîíòàæà íà
òðóáîïðîâîäå, êîòîðûé
ìîæåò ðàáîòàòü ïðè
òåìïåðàòóðå
îò -40°Ñ äî 120°Ñ.
Ðåãóëèðóåìûé ãèñòåðåçèñ
ïîçâîëÿåò óêàçàòü òî÷íîñòü
èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû.
Êîíòðîëëåð ELEKTRA ETV-1991
äëÿ ìîíòàæà íà DIN-ðåéêó
- íàãðóçî÷íàÿ ñïîñîáíîñòü 16 À
- ðåêîìåíäóåìàÿ îáùàÿ
ìîùíîñòü íåïîñðåäñòâåííî
ïîäêëþ÷àåìûõ
ñàìîðåãóëèðóþùèõñÿ
íàãðåâàòåëüíûõ êàáåëåé
ñîñòàâëÿåò 1200 Âò.
Êîíòðîëëåð îñíàùåí äàò÷èêîì òåìïåðàòóðû
äëÿ ìîíòàæà íà ïîâåðõíîñòè òðóáîïðîâîäà.
Óñòàíîâêà äàò÷èêîâ òåìïåðàòóðû:

Íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü óñòàíîâëåí â òðóáå
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Íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü óñòàíîâëåí íà òðóáå

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 30 ñåêóíä è åãî çíà÷åíèå 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.
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Ãàðàíòèÿ
ELEKTRA ïðåäîñòàâëÿåò 3-ëåòíþþ ãàðàíòèþ
(ñ÷èòàÿ cî äíÿ ïîêóïêè) íà ñàìîðåãóëèðóþùèåñÿ ãðåþùèå êàáåëè ELEKTRA SelfTec®DW
/ DW F.

Óñëîâèÿ ãàðàíòèè
1. Ãàðàíòèéíàÿ ïîääåðæêà îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ñëó÷àå:
a) åñëè íàãðåâàòåëüíàÿ ñèñòåìà
óñòàíîâëåíà ñîãëàñíî íàñòîÿùåé
èíñòðóêöèè ïî ìîíòàæó
b) íàëè÷èå äîêóìåíòà,
ïîäòâåðæäàþùåãî ïîêóïêó
2. Ãàðàíòèÿ íåäåéñòâèòåëüíà, åñëè ðåìîíò
áóäåò ñäåëàí ýëåêòðîìîíò¸ðîì,
íåóïîëíîìî÷åííûì ôèðìîé ELEKTRA.
3. Ãàðàíòèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
íà ïîâðåæäåíèÿ, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå:
a) ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé
b) íåñîîòâåòñòâóþùåãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ
c) îòñóòñòâèÿ çàùèòû îò ïåðåïàäîâ èëè
ñêà÷êîâ íàïðÿæåíèÿ
d) óñòàíîâêà ýëåêòðè÷åñêîé èíñòàëÿöéè
íå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèìåíèìûìè
ïðàâèëàìè
4. ELEKTRA îáÿçóåòñÿ â ðàìêàõ ãàðàíòèéíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ïðîèçâåñòè èñêëþ÷èòåëüíî
ðåìîíò èëè çàìåíó äåôåêòíîãî ãðåþùåãî
êàáåëÿ.
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Âíèìàíèå:
Ñ ðåêëàìàöèÿìè îáðàùàòüñÿ
ïî ìåñòó ïðèîáðåòåíèÿ èëè â ôèðìó
ELEKTRA, ïðåäîñòàâëÿÿ ÷åê,
ïîäòâåðæäàþùèé ïðèîáðåòåíèå êàáåëÿ.
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Ãàðàíòèéíûé òàëîí

Òåë.

Ïî÷òîâûé
èíäåêñ

Íîìåð ñâèäåòåëüñòâà
íà ïðàâî îñóùåñòâëÿòü
ýëåêòðîðàáîòû

E-mail

Ãîðîä / ñåëî

Ãîðîä / ñåëî

Àäðåñ

Ôàìèëèÿ
è èìÿ

Çàïîëíÿåò ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ

Ïî÷òîâûé
èíäåêñ

Àäðåñ

ÌÅÑÒÎ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

Ôàêñ

Påêëàìàöèþ ïîäàâàòü
âìåñòå ñ ãàðàíòèéíûì
òàëîíoì äîêàçàòåëüñòâîì â òî÷êå ïðîäàæè.

Ãàðàíòèéíûé òàëîí äîëæåí ñîõðàíÿòüñÿ êëèåíòîì íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ãàðàíòèéíîãî
ñòðîêà (2 ãîäà). Íà÷àëîì ãàðàíòèéíîãî ñðîêà ÿâëÿåòñÿ äàòà ïîêóïêè.

MÙ

MÙ

Ïîñëå óñòàíîâêè
òåïëîèçîëÿöèè

Ïîñëå óêëàäêè
íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
(èííûå ïðèìåíåíèÿ)

Ïå÷àòü êîìïàíèè

Ïîäïèñü ìîíòàæíèêà

Äàòà

ìåãîììåòðîì ñ íîìèíàëüíûì íàïðÿæåíèåì 1000 Â, äîëæíî áûòü íå ìåíåå 50 ÌW.

Âíèìàíèå: Ïðèìå÷àíèå. Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ, èçìåðåííîå

MÙ

Ïîñëå óñòàíîâêè êàáåëÿ
äî óñòàíîâêè
òåïëîèçîëÿöèè

Cîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè
íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
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www.elektra.eu

