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ELEKTRA SelfTec®DW ready2heat heating cables
have been designed to protect water pipes and
pipelines against freezing.
They can be utilised in simple systems with
pipe diameters up to 2”. No external control
is required, the ELEKTRA SelfTec®DW ready2heat
use the properties of self-regulating cables.
With temperatures above 0°C, the cable’s
power supply must be switched off.

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 no thermal insulation has
been laid yet.
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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

Product features
ELEKTRA SelfTec®DW ready2heat
self-regulating heating cables
• terminated with a 1.5 m long power supply
conductor with a sealed plug
• feature double-layer sheath:
modified polyolefin and LDPE second outer
sheath certified for drinking water applications
• power output at 10°C:
- in the air – 10 W
- in the water – 16 W
• power supply: 230V 50/60 Hz
• external dimensions: » 7 x 10 mm
• min. installation temperature: -25°C
• max. operating temperature: +65°C
• min. cable bending radius: 3.5 D
• IP rating: IPX8
• max. protection: 10A type C circuit breaker
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power supply conductor
sealed plug
ELEKTRA SelfTec®DW
self-regulating heating cable
end termination

Materials and tools
required for the installation of heating cables
inside pipes
 ELEKTRA SelfTec®DW ready2heat – included
in the set
self-regulating heating cable
 set of plumbing lead-throughs
H-LT for 1/2", 3/4", 1" pipes

– available
in the offer

 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 ready2heat – included
in the set
self-regulating heating cable
 self-adhesive installation tape

– included
in the set

 self-adhesive aluminium foil
min. 0.06 mm thick,
approx. 50 mm wide

– available
in the offer

 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 a plumbing lead-through. The set
of plumbing H-LT lead-throughs for 1/2", 3/4", 1"
pipes is available in the offer. If the pipe’s
diameter is larger than 1”, use the 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
ready2heat heating cable should be selected to
match the pipeline’s length (the cable of the
same length or shorter).
1. Entering the cable into a right
angle-shaped pipeline:
• Lead the cable throught the elements
of the lead-through and enter through
the tee joint into the pipeline.
• When the cable has been entered,
carefully mount the lead-through
8
to ensure that the installation is tight.
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plumbing H-LT lead-through
plumbing tee joint

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

• Then mount the H-LT 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.
10

Notice
When leading the cable through the H-LT
lead-through, the heating cable must
not become dirty.

Installation of heating cables
on the pipe
• The relevant self-regulating ELEKTRA SelfTec®DW
ready2heat heating cable should be selected to
match the pipeline’s length (the cable of the
same length or shorter).
• Mount the heating cable alongside the
pipeline in its bottom part with self-adhesive
installation tape fixed with the distancing
of 30 cm.
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• On plastic pipelines, additionally fix selfadhesive aluminium foil, under the heating
cable to improve the temperature distribution
on the surface of the pipeline.

• When the heating cable has been secured,
fix the self-adhesive aluminium foil of the min.
thickness of 0.06 mm and approx. 50 mm
width to the cable on its entire lenght
to facilitate both the heat transfer from the
cable, as well as heat transfer to the pipeline.
Additionally, the aluminium tape will secure
the cable from being pulled into the thermal
insulation.
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• After the heating cable has been installed on
the pipeline, place the thermal insulation
on it.

Operation
Turning on the system is done by plugging
in the plug.
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Self-regulating cables are characterized by variable
power output depending on ambient temperature.
The lower the temperature, the higher heat
output of the heating cable, and consequently
the higher amount of emitted heat. Even though
the cable is self-regulating, in temperatures above
0°C the cable also takes in certain amount of
electric energy.
To eliminate the unnecessary energy intake in
temperatures above 0°C, switch off the power
supply of the self-regulating heating cable.

Warranty
ELEKTRA company grants a 3 year-long
warranty (from the date of purchase) for
the ELEKTRA SelfTec®DW ready2heat heating
cables.

Warranty conditions
1.

Warranty claims requires:
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.
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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,
c. lack of adequate overload
and differential protection measures,
in electric systems supplying heating cables,
d. no disconnection from power supply
of the heating cable in temperatures
above 0°C.
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.

Note
The Warranty claims must be registered
with the proof of purchase, in the place
of purchase or the offices of ELEKTRA.
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Samoregulujące przewody grzejne ELEKTRA
SelfTec®DW ready2heat służą do zabezpieczania
przed zamarzaniem rur i rurociągów z wodą.
Dotyczy prostych instalacji o średnicy rur do 2".
Nie wymagają sterowania, wykorzystują
właściwości przewodów samoregulujących.
W temperaturach dodatnich należy odłączyć
zasilanie przewodu.

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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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

Charakterystyka
Samoregulujące przewody grzejne
ELEKTRA SelfTec®DW ready2heat
• zakończone są przewodem zasilającym
o długości 1,5m z hermetyczną wtyczką
• posiadają powłokę dwuwarstwową:
poliolefina bezhalogenowa i polietylen LDPE
dopuszczony do kontaktu z wodą pitną
• moc jednostkowa w temperaturze 10°C:
- w powietrzu – 10 W
- w wodzie
– 16 W
• napięcie zasilania: 230V 50/60 Hz
• wymiary zewnętrzne: » 7 x 10mm
• minimalna temperatura instalowania: -25°C
• maksymalna temperatura pracy: +65°C
• minimalny promień gięcia przewodu: 3,5D
• stopień ochrony: IPX8
• max. zabezpieczenie, typ C: 10A
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przewód zasilający
wtyczka hermetyczna
samoregulujący przewód grzejny
ELEKTRA SelfTec®DW
mufa zakończeniowa

Materiały i narzędzia
wymagane do instalacji przewodu grzejnego
wewnątrz rury
 samoregulujący przewód grzejny
ELEKTRA SelfTec®DW ready2heat – w opakowaniu
 zestaw dławików hydraulicznych – dostępne
w ofercie
H-LT do rur 1/2", 3/4", 1"
 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
ELEKTRA SelfTec®DW ready2heat – w opakowaniu
 samoklejąca taśma montażowa

– w opakowaniu

 samoprzylepna folia
aluminiowa gr. min. 0,06mm
szer. ok. 50mm

– dostępne
w ofercie

 izolacja cieplna do rur
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Montaż przewodu grzejnego
wewnątrz rury

Na rurociągu należy zamontować trójnik hydrauliczny, aby za pomocą dławika umieścić
przewód grzejny wewnątrz rury. Oferowany
jest zestaw dławików H-LT 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.
Dobieramy zestaw samoregulującego przewodu
grzejnego ELEKTRA SelfTec®DW ready2heat do
długości rurociągu (tej samej długości lub nieco
krótszy).

1. Wprowadzenie przewodu do rurociągu
w kształcie kąta prostego:
• Przewód należy przeprowadzić przez elementy
dławika i wprowadzić przez trójnik
do rurociągu
• Po wprowadzeniu przewodu należy starannie
zmontować dławik, zapewniając w ten sposób
24
szczelność instalacji
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dławik H-LT
trójnik

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

• Następnie należy zmontować dławik H-LT

Uwaga:
Przeprowadzając przewód przez dławik
H-LT należy zwilżyć go wodą, aby
zwiększyć poślizg na powierzchni powłoki.
26

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

Montaż przewodu grzejnego
na rurze
• Dobieramy zestaw samoregulującego przewodu
grzejnego ELEKTRA SelfTec®DW ready2heat
do długości rurociągu (tej samej długości lub
nieco krótszy).
• Przewód grzejny mocujemy wzdłuż rurociągu
w jego dolnej części za pomocą samoklejącej
taśmy montażowej przyklejanej w odstępach
co 30cm.
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• Na rurociągach z tworzywa sztucznego pod
przewodem grzejnym należy dodatkowo
zastosować samoprzylepną folię aluminiową,
aby poprawić rozkład temperatury na
powierzchni rurociągu.

• Po przymocowaniu przewód grzejny należy
okleić na całej długości samoprzylepną folią
aluminiową gr. min. 0,06mm, szer. ok. 50mm,
która ułatwia zarówno odbiór ciepła z przewodu, jak i przekazywanie ciepła do rurociągu.
Ponadto taśma aluminiowa uniemożliwia
wciśnięcie przewodu w izolację termiczną.
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• Po instalacji przewodu grzejnego na rurociąg
należy nałożyć izolację termiczną.

Eksploatacja
Uruchomienie systemu sprowadza się do podłączenia wtyczki hermetycznej do zasilania.
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Przewody samoregulujące charakteryzują się
zmienną mocą uzależnioną od temperatury
otoczenia. Im niższa temperatura tym wyższa
moc przewodu grzejnego i tym samym
większa ilość wydzielanego ciepła.
Mimo właściwości samoregulujących, przewód
grzejny w dodatnich temperaturach otoczenia
również pracuje i pobiera pewną ilość energii.
Aby wyeliminować pobór energii w dodatnich
temperaturach, należy odłączyć zasilanie
samoregulującego przewodu grzejnego.

Gwarancja
ELEKTRA udziela 3-letniej gwarancji (licząc od
dnia zakupu) na samoregulujące przewody
grzejne ELEKTRA SelfTec®DW ready2heat.

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.
30

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych:
a) uszkodzeniami mechanicznymi
b) niewłaściwym zasilaniem
c) brakiem zabezpieczeń nadmiarowo
-prądowych i różnicowo-prądowych
instalacji zasilającej przewód grzejny
d) brakiem odłączenia zasilania przewodu
grzejnego w dodatnich temperaturach
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 dowodem zakupu w miejscu sprzedaży
przewodów grzejnych lub w firmie
ELEKTRA.
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Ñàìîðåãóëèðóþùèåñÿ íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè
ELEKTRA SelfTec®DW ready2heat ñëóæàò äëÿ
çàùèòû òðóá è âîäîïðîâîäîâ îò çàìåðçàíèÿ.
Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðîñòûõ óñòàíîâîê
òðóáîïðîâîäîâ ñ äèàìåòðîì äî 2". Êîìïëåêòû
íå òðåáóþò èñïîëüçîâàíèÿ òåðìîðåãóëÿòîðîâ,
ò.ê. íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü - ñàìîðåãóëèðóþùèéñÿ. Ïðè ñòàáèëüíîé ïëþñîâîé òåìïåðàòóðå
âûêëþ÷èòå òðóáîãðåé.
Êàáåëü ìîæíî ðàçìåñòèòü:
• âíóòðè òðóáû
• íà ïîâåðõíîñòè òðóáû
ïîä ñëîåì òåïëîèçîëÿöèè
Íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí
âíóòðè òðóá, êîòîðûå óæå íàõîäÿòñÿ
â ýêñïëóàòàöèè.
Òàêîé ñïîñîá óñòàíîâêè íå òðåáóåò äåìîíòàæà
òåïëîèçîëÿöèè, ÷òî îñîáåííî âàæíî, åñëè
òðóáîïðîâîä ïðîõîäèò ÷åðåç îãðàæäàþùèå
êîíñòðóêöèè çäàíèÿ èëè ïîä çåìëåé. Êàáåëü
ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí âíóòðè òðóá ñ ïèòüåâîé
âîäîé.
Ìîíòàæ êàáåëÿ íà ïîâåðõíîñòè òðóáîïðîâîäà
ðåêîìåíäîâàí äëÿ íîâûõ óñòàíîâîê,
òðóá ñ äåìîíòèðîâàííîé òåïëîèçîëÿöèåé
èëè ñëó÷àåâ, êîãäà äëÿ êîìïåíñàöèè
òåïëîïîòåðü òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü áîëåå
îäíîé íèòè êàáåëÿ.
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òîêîïðîâîäÿùàÿ ìíîãîïðîâîëî÷íàÿ
ìåäíîëóæåíàÿ æèëà
ñàìîðåãóëèðóþùàÿñÿ òîêîïðîâîäÿùàÿ
ìàòðèöà
ïîëèîëåôèíîâàÿ èçîëÿöèÿ
ýêðàí èç àëþìèíèåâîé ôîëüãè
îïë¸òêà èç ìåäíîëóæåíûõ ïðîâîëîê
íèæíèé ñëîé âíåøíåé îáîëî÷êè
ìîäèôèöèðîâàííûé ïîëèîëåôèí
âåðõíèé ñëîé âíåøíåé îáîëî÷êè
ïîëèýòèëåí íèçêîãî äàâëåíèÿ (LDPE),
ñåðòèôèöèðîâàííûé ê èñïîëüçîâàíèþ
ñ ïèòüåâîé âîäîé

Õàðàêòåðèñòèêè
Ñàìîðåãóëèðóþùèåñÿ ãðåþùèå êàáåëè
ELEKTRA SelfTec®DW ready2heat
• ñíàáæåíû ïèòàþùèì êàáåëåì ("õîëîäíûìè
êîíöàìè") ñ âèëêîé, äëèíîé 1,5ì
• èìåþò äâóõñëîéíóþ âíåøíþþ îáîëî÷êó:
ìîäèôèöèðîâàííûé ïîëèîëåôèí
è ïîëèýòèëåí íèçêîãî äàâëåíèÿ (LDPE),
ñåðòèôèöèðîâàííûé ê èñïîëüçîâàíèþ
ñ ïèòüåâîé âîäîé
• ïîãîííàÿ ìîùíîñòü ïðè òåìïåðàòóðå 10°C:
- âîçäóõà - 10 Âò
- âîäû
- 16 Âò
• íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ: 230Â 50/60 Hz
• âíåøíèå ðàçìåðû: » 7 x 10ìì
• ìèíèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà óñòàíîâêè: -25°C
• ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà ðàáîòû: +65°C
• ìèíèìàëüíûé ðàäèóñ èçãèáà êàáåëÿ: 3,5D
• ñòåïåíü çàùèòû: IPX8
• ìàêñ. çàùèòà, òèï C: 10A
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ïèòàþùèé êàáåëü ("õîëîäíûé êîíåö")
ãåðìåòè÷íàÿ âèëêà
ñàìîðåãóëèðóþùèéñÿ ãðåþùèé êàáåëü
ELEKTRA SelfTec®DW
êîíöåâàÿ ìóôòà

Ìàòåðèàëû è èíñòðóìåíòû
íåîáõîäèìûå äëÿ óñòàíîâêè ãðåþùåãî êàáåëÿ
âíóòðè òðóáû
 êîìïëåêò ñàìîðåãóëè-

– â óïàêîâêå
ðóþùåãîñÿ êàáåëÿ ELEKTRA
SelfTec®DW ready2heat

 ïðîõîäêà äëÿ òðóá H-LT – äîïîëíèòåëüíûé

1/2", 3/4", 1"

àêñåññóàð

 òðîéíèê ê òðóáå, â êîòîðóþ

áóäåò ðàçìåùåí ãðåþùèé
êàáåëü
 èçîëåíòà äëÿ òðóá
 ãèäðàâëè÷åñêèå êëþ÷è

íåîáõîäèìûå äëÿ óñòàíîâêè ãðåþùåãî êàáåëÿ
íà ïîâåðõíîñòè òðóáû
 êîìïëåêò ñàìîðåãóëè-

ðóþùåãîñÿ êàáåëÿ ELEKTRA
SelfTec®DW ready2heat – â óïàêîâêå
 ñàìîêëåÿùàÿñÿ

– â óïàêîâêå

ìîíòàæíàÿ ëåíòà
 ñàìîêëåÿùàÿñÿ

àëþìèíèåâàÿ ôîëüãà
òîëùèíîé ìèí. 0,06ìì
øèðèíîé îê. 50ìì

– äîïîëíèòåëüíûé
àêñåññóàð

 òåïëîèçîëÿöèÿ äëÿ òðóá
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Ìîíòàæ ãðåþùåãî êàáåëÿ
âíóòðè òðóáû

Äëÿ ìîíòàæà êàáåëÿ â òðóáå íåîáõîäèìî
èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíûé ôèòèíã (òðîéíèê),
â êîòîðûé óñòàíàâëèâàåòñÿ äðîññåëü/ïðîõîäêà.
Ñòàíäàðòíûå ïðîõîäêè ìîãóò áûòü ðàññ÷èòàíû
íà äèàìåòð òðóá H-LT 1/2", 3/4", 1".
Åñëè äèàìåòð òðóáû áîëüøå äèàìåòðà,
íà êîòîðûé ðàññ÷èòàí äðîññåëü, íåîáõîäèìî
èñïîëüçîâàòü ïåðåõîäíîé òðîéíèê, äèàìåòð
îòâåòâëåíèÿ êîòîðîãî ñîîòâåòñòâóåò äèàìåòðó
äðîññåëÿ.
Äëÿ ìîíòàæà êàáåëÿ â òðóáó íåîáõîäèìî
ïîäáèðàòü êîìïëåêò, äëèíà êîòîðîãî ðàâíà
äëèíå òðóáû èëè ìåíüøå åå.
1. Ââåäåíèå êàáåëÿ â òðóáîïðîâîä
ïîä ïðÿìûì óãëîì:
• Êàáåëü ñëåäóåò ïðîâåñòè ÷åðåç ýëåìåíòû
äðîññåëÿ/ïðîõîäêè è ââåñòè â òðóáó ÷åðåç
òðîéíèê.
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• Ïîñëå ââîäà êàáåëÿ ñëåäóåò òùàòåëüíîãî
ñìîíòèðîâàòü äðîññåëü, òåì ñàìûì
îáåñïå÷èâàÿ ãåðìåòè÷íîñòü èíñòàëëÿöèè.

1

1
2

2

äðîññåëü/ïðîõîäêà/ñàëüíèê H-LT
òðîéíèê

2. Ââåäåíèå êàáåëÿ â ëèíåéíûé
òðóáîïðîâîä (íàïð. âðåçêà)
• Êàáåëü ñëåäóåò ïðîâåñòè ÷åðåç
ýëåìåíòû äðîññåëÿ/ïðîõîäêè è ââåñòè
â òðóáó ÷åðåç òðîéíèê.
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• Ïîñëå ââîäà êàáåëÿ ñëåäóåò óñòàíîâèòü
òðîéíèê â òðóáîïðîâîäå.

• Äàëåå óñòàíîâèòü äðîññåëü/ïðîõîäêó H-LT.

Âíèìàíèå:
Ïðè ââîäå êàáåëÿ â ïðîõîäêó H-LT
óâëàæíèòå åãî âîäîé èëè ìûëüíûì
ðàñòâîðîì äëÿ îáëåã÷åíèÿ ñêîëüæåíèÿ.
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Âíèìàíèå:
Íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü ïðè ââîäå
â ïðîõîäêó H-LT äîëæåí áûòü ÷èñòûì.

Ìîíòàæ ãðåþùåãî êàáåëÿ
íà òðóáå
• Ïîäáèðàåì êîìïëåêò ñàìîðåãóëèðóþùåãîñÿ
ãðåþùåãî êàáåëÿ ELEKTRA SelfTec®DW
ready2heat èñõîäÿ èç ðàñ÷åòíûõ òåïëîïîòåðü.
Äëèíà êàáåëÿ ìîæåò áûòü áîëüøå èëè ðàâíà
äëèíå òðóáû. Ïðè ìîíòàæå êàáåëÿ áîëüøåé
äëèíû êàáåëü ìîíòèðóåòñÿ âèòêàìè, ïðè
ìîíòàæå â 2 íèòè óñòàíàâëèâàåòñÿ â íèæíåé
÷àñòè òðóáû, ïî 5 è 7-÷àñîâîé ñòðåëêå.
• Ãðåþùèé êàáåëü êðåïèòñÿ âäîëü òðóáîïðîâîäà â åãî íèæíåé ÷àñòè ïðè ïîìîùè
ñàìîêëåÿùåéñÿ ìîíòàæíîé ëåíòû ïðèêëåèâàåìîé êàæäûå 30 ñì.
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• Íà ïëàñòèêîâûõ òðóáàõ ïîä íàãðåâàòåëüíûì
êàáåëåì ñëåäóåò äîïîëíèòåëüíî ïðèìåíèòü
ñàìîêëåÿùóóñÿ àëþìèíèåâóþ ôîëüãó, ÷òîáû
óëó÷øèòü ðàñïðåäåëåíèå òåìïåðàòóðû íà
ïîâåðõíîñòè òðóáîïðîâîäà.

• Ïîñëå êðåïëåíèÿ êàáåëÿ ëåíòîé èç ñòåêëîâîëîêíà åãî ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîêëåèòü ïî
âñåé äëèíå àëþìèíèåâûì ñêîò÷åì.
Ýòî óëó÷øèò òåïëîïåðåäà÷ó è ïðåäîòâðàòèò
âäàâëèâàíèå êàáåëÿ â òåïëîèçîëÿöèîííûé
ìàòåðèàë.
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• Ïîñëå óñòàíîâêè ãðåþùåãî êàáåëÿ íà
ïîâåðõíîñòü òðóáû ñëåäóåò óñòàíîâèòü
òåïëîèçîëÿöèîííûé ìàòåðèàë.

Ýêñïëóàòàöèÿ
Ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ñèñòåìû ñâîäèòñÿ
ê ïîäêëþ÷åíèþ ãåðìåòè÷íîé âèëêè ê èñòî÷íèêó
ïèòàíèÿ.
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Ñàìîðåãóëèðóþùèåñÿ êàáåëè ìåíÿþò ñâîþ
ìîùíîñòü â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû
îêðóæàþùåé ñðåäû: ÷åì íèæå òåìïåðàòóðà,
òåì âûøå ìîùíîñòü è áîëüøå êîëè÷åñòâî
âûäåëÿåìîãî òåïëà, è íàîáîðîò. Ïðè ïëþñîâûõ
òåìïåðàòóðàõ íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü ïðîäîëæàåò ñâîþ ðàáîòó è ïîòðåáëÿåò íåêîòîðîå
êîëè÷åñòâî ýëåêòðîýíåðãèè.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ñíèçèòü ýíåðãîïîòðåáëåíèå
êàáåëÿ ïðè ïîëîæèòåëüíûõ òåìïåðàòóðàõ,
ñëåäóåò âûêëþ÷èòü òðóáîãðåé èç ðîçåòêè.

Ãàðàíòèÿ
ELEKTRA ïðåäîñòàâëÿåò 3-ëåòíþþ ãàðàíòèþ
(ñ÷èòàÿ cî äíÿ ïîêóïêè) íà ñàìîðåãóëèðóþùèåñÿ ãðåþùèå êàáåëè ELEKTRA SelfTec®DW
ready2heat.

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
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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) íåêîððåêòíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòè
ýëåêòðîïèòàíèÿ
e) îòñóòñòâèÿ îòêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ ãðåþùåãî
êàáåëÿ â ïîëîæèòåëüíûõ òåìïåðàòóðàõ
4. ELEKTRA îáÿçóåòñÿ â ðàìêàõ ãàðàíòèéíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ïðîèçâåñòè èñêëþ÷èòåëüíî
ðåìîíò èëè çàìåíó äåôåêòíîãî ãðåþùåãî
êàáåëÿ.

Âíèìàíèå:
Ñ ðåêëàìàöèÿìè îáðàùàòüñÿ
ïî ìåñòó ïðèîáðåòåíèÿ èëè â ôèðìó
ELEKTRA, ïðåäîñòàâëÿÿ ÷åê,
ïîäòâåðæäàþùèé ïðèîáðåòåíèå êàáåëÿ.
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