www.elektra.eu

ELEKTRA

Heating
Cables
• VC10
• VC15
• VC20

Installation manual

UK

Instrukcja montażu

PL

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

RU

Application
• ELEKTRA VC10 – heating pipes and pipelines
of diameters max. 50 mm where a double run
of cables is possible, garden tables heating and
the protection of ground / foundations in cold
stores against freezing.
• ELEKTRA VC15, VC20 – basic or storage floor
heating in industrial buildings, churches, farm
buildings, as well as basements and garages.
Additionally, ELEKTRA VC20 cables can be
applied as snow and ice protection of outdoor
surfaces.
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multi-strand heating core
XLPE insulation
PET covered aluminium foil shield
tinned copper braiding
heat resistant PVC external sheath
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Characteristics
ELEKTRA VC heating cables
• The heating cables are manufactured
in ready-made units of the following lengths:
- ELEKTRA VC10 from 7.5 to 320 m,
- ELEKTRA VC15 from 6.5 to 260 m,
- ELEKTRA VC20 from 5.5 to 225 m.
• The cables are terminated at both ends
with a 2.5m long power supply conductor.
• Specific heat output:
- ELEKTRA VC10: 10 W/m,
- ELEKTRA VC15: 15 W/m,
- ELEKTRA VC20: 20 W/m.
• Cable’s diameter: approx. 5 mm.
• Min. installation temperature: -5°C.
• Min. cable bending radius: 3.5 D
• Heating cables are screened, and their mains
connection via a residual current device
constitutes effective anti-shock
protection.
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ELEKTRA VC heating cable
“cold” power supply conductor
connecting joint between the power
supply conductor and the heating cable
label

Note:
Heating cables’ heating output may vary
with +5% and -10% from the label values.
Heating cables are designed for the rated
voltage 230 VAC, 50 Hz.

CODE: 05-1131/8-R08

240W

Self-adhesive label

The label features the following pictograph:

Double-side powered
heating cable
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Note:
Heating cables must be installed in accordance to the Instructions.
Mains connection of the heating cables should
be performed by an authorized electrician.
Heating cables should be always positioned
in the safe distance from other heat emitters
(e.g. hot water pipes), the min. distance is 25 mm.
Never cut the heating cable.
Never shorten the heating cable, only the power
supply conductor may be shortened if required.
Never squash the “cold tail”.
Do not ever undertake any attempts to repair
the heating cables, and in case any damage is
detected, report the damage to an ELEKTRA
authorized installer.
Never stretch or strain the cable excessively,
nor hit it with sharp tools.
Do not install the ELEKTRA VC heating cable
when ambient temperature drops below -5°C.
Do not lay the heating cable in places where
fixed floor level furnishing has been planned
(e.g. floor level wardrobes).
The end joint and the connecting joint between
the heating cable and the power supply conductor must be placed within the layer of the
concrete or self-levelling slab.
Do not use any sharp tools during the installation.
The presence of the heating cable shall be made
evident by the posting of caution signs or
markings, such as in the fuse box, at appropriate
locations, such as at the power connection fittings
and/or at frequent intervals along the circuit and
be part of any electrical documentation following
the installation.
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1. ELEKTRA VC10
heating cables
General information
• installation instructions are available on
the website www.literature.elektra.eu,
• anti-freezing protection system for ground
and foundations in cold storages, as well
as application of heating cables in gardening
requires that a heating systems’ designer or
a ELEKTRA technician prepares a dedicated
design.
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2. ELEKTRA VC15, VC20
heating cables
for heating rooms

General information
Min. permissible spacing between cables
is as follows:
Cable type

VC15

VC20

Min. spacing

8 cm

10 cm

ELEKTRA VC15 and VC20 heating cables for
heating floors are laid (at construction stage)
on slab floors or concrete subfloors with a layer
of thermal insulation in order to reduce heat loss.
Then the cables are covered with an anhydrite
or cement screed.
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Types of screed
The two following types of screeds can be utilised
with floor heating:
• anhydrite screed – with the advantages of short
curing time (approx. 7 days), as well as insignificant linear shrink and low porosity. Large areas
can be covered with this type of screed (up to
300 m2), with no need for expansion joints.
Owing to low porosity, the screed will efficiently
transfer heat and the floor will warm up faster
than in case of cement screed. This type of
screed is, however, sensitive to moisture and
cannot be used in rooms with continuous elevated moisture levels;
• cement screed – with the advantage of moisture and high temperature resistance. Due to
large linear shrink, with the floors larger than
30 m2, when the side length exceeds 6 m,
expansion joints must be provided.
Technical parameters
of floor slabs

Anhydrite
screed

Cement
screed

Slab thickness

35 – 60 mm

50 – 80 mm

Heat transfer

2.0 W/mK

1.0 – 1.1 W/mK

Curing time*

7 days

28 days

Max. area with
no expansion
joints

300 m2

30 m2

8%

15 – 20%

Porosity

*) The curing times should be confirmed
with the supplier / installer of the screed.
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The screed should be separated from the side
walls with expansion strips. Screeds for floor
heating must not be rigidly tied to the subfloor
or walls (so called floating floor), to prevent
downward and sideward heat loss to the subfloor and external walls.

Temperature control
A temperature controller is a core component
of any floor heating system.
Controllers are used as the connecting element
between heating cables and domestic electric
circuit. Temperature controllers are recommended
with air temperature measurement functionality
– a controller with an air sensor and limiting
floor sensor (this controller type will measure air
temperature, and simultaneously its floor sensor
will protect floor and cable from overheating).
For temperature control, manual controllers maintaining steady temperature levels can be applied,
as well as programmable controllers with daily
or weekly temperature programming options.

Temperature controller type
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Manual

Programmable

–

ELEKTRA OWD5 1999
OCD5 1999
OCD2 1999

Temperature
sensor

Temperature controllers
can be placed in a common frame
with a light switch
Over-current protection provided:
Circuit-breaker, B-type
Heating cable

Max. load*

VC10
VC15

20 A
25 A

*for the largest heating unit

Installation
Stage 1: Electric works
At this stage, it is required to:
1. Select the correct location for the temperature
controller – due to aesthetic and practical
reasons, the optimal location is usually adjacent
to the light switch (the temperature controller
can be placed in the common frame with the
light switch).
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2. Install the deep installation box, where
the temperature controller will be positioned.
3. Feed the power supply (triple core cable)
into the installation box.
4. Lead two protective conduits (of the diameter
15 mm) out of the installation box towards
the floor. Position them in the previously carved
chasing. One conduit (2.5 m-long) will contain
the temperature sensor’s cable (at the stage of
the heating cable installation), the second conduit (1.5 m-long) will contain the heating cable’s
power supply conductor.
If the heated zone is not directly adjacent to the
wall with the temperature controller (when the
protective conduit will extend into floor with over
1.0 m), a pull box should be installed closer to
the floor. This solution will facilitate the possible
future replacement of the floor sensor, if it proves
necessary to do so.
The so called “draw wire” – flexible cable placed
inside the conduit, will enable easy installation
of the floor sensor’s cable, as well as the cable’s
power supply, into the deep installation box
– only when plastering works or floor finishing
works are complete.
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power supply cable
deep installation box for the temperature
controller’s installation
protective conduit for the floor sensor
protective conduit for the heating cable’s
power supply conductors
so called ”draw wire”
pull box

Note:
Protective conduits must not be bent at 90°
at the wall-floor edge (arched shape must be
retained).
The arched shape of the protective conduits will
facilitate the possible future replacement of the
floor sensor, if it proves necessary to do so.
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Stage 2: Heating cable’s
installation
Install, in turn, the following on the levelled
subfloor or concrete:
• thermal insulation layer,
• PE foil.
Before commencing the layout of the selected
heating cable:
• calculate the required spacing
of the heating cable,
• mark on the floor places dedicated
for fixed furnishings.
In order to calculate the required heating cable’s
spacing, prepare the drawn schematics of the
heating cable’s arrangement, or alternatively
apply the following formula:

a–a =

S
L+0,5P

where:
a-a: spacing between cables,
S: floor surface area, for the floor
heated with the heating cable,
L: heating cable’s length,
P: floor surface perimeter, for the floor
heated with the heating cable.
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• Install the ELEKTRA TME installation tape
(to secure the heating cable) with the
spacing at 40 cm.
• Install the heating cable, starting from the
power supply conductor’s end, ensuring that
the power supply cable will freely reach
the installation box.
The heating cable should be separated from
the walls and fixed furnishings with the distance
equal to planned cable spacing.

Note:
In case feeding the cable into the junction box
proves impossible, secure it against moisture
penetration using a protective cap placed on
the conduit or a heat shrinkable end cap.
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Stage 3: After the heating cable
has been laid
At this stage, it is necessary to undertake
the following steps:
• stick into the Warranty Card the self-adhesive
label, positioned on the power supply cable
of the heating cable,
• feed the power supply cable of the heating
cable into the installation box through the
protective conduit installed at 1st fix of electric
works,
• install the floor sensor centred between the
heating cables and secure it with the installation
tape,
• feed the temperature sensor’s cable into the
installation box through the protective conduit
installed at 1st fix of the electric works,
• seal the end of the protective conduit with the
temperature sensor, thus securing the sensor
against moisture,

Note:
The floor sensor should be positioned
centrally between the heating cables.

• in the Warranty Card, prepare a sketch of the
heating cable’s layout and temperature sensor’s
positioning.
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Stage 4: Measurements
Perform the measurements of:
• heating core’s resistance,
• insulation resistance.
The measurement results of the heating core’s
resistance should not vary from the label value
with more than -5%, +10%.
The heating cable insulation’s resistance, as measured with an appliance of the rated voltage 1000 V
(megaohmmeter), should not drop below 50 MW.
Enter the results into the Warranty Card.
After the floor has been completed, repeat the
measurements to check whether the heating cable
has not been damaged during floor installation
works.

1

L

(black)

1

N

(blue or black)

2

Heating core’s
resistance measurement

1
2
3

power supply cables
ohmmeter
megaohmmeter
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(black) L

1

N

1

(blue or black)

PE
(yellow
-green)

3

Insulation’s
resistance measurement

Stage 5: Floor works
Cover the entire floor surface with the min. 35 mm
-thick anhydrite screed, or the min. 50 mm-thick
cement screed.

Note:
The screed thicknesses should comply with
local building regulations which could state
that the screed might be thicker.
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The end joint and the connecting joint between
the heating cable and the power supply
conductor must be placed within the layer
of the concrete or self-levelling slab.

Note:
The danger of damage to the heating cable
exists while laying the screed, through the
wheelbarrow used to transport the screed,
shovels and other sharp-edged tools. That is
why it is recommended to lay platforms enabling safe movement and transfer of wheelbarrows.
After the screed has been laid, it is necessary
to repeat the measurements of:
• heating core’s resistance,
• insulation’s resistance.
Compare the results and enter them
into the Warranty Card.
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Stage 6: Temperature
controller’s installation
The heating cable connection to the domestic
electric circuit should be performed by an authorised
electrician. The connection of the:
1. mains,
2. power supply conductors
(“cold” cables) of the heating cable,
3. temperature sensor
in the installation box with the temperature controller
should be executed according to the schematics
included in the temperature controller’s Instructions.

Note:
PE wires of the heating cable should be connected to the protective (green-yellow) wire
of the domestic electric circuit via the dedicated terminal “ ” in the temperature
controller.
If no such terminal is present, the connection
should be made separately with a branch
connector (connection block) placed in the
installation box.
If more than one cable has been installed in
one room, the cables must be connected in
parallel, i.e. the same type of cables (cables
of the same colour) should be connected to
the same controller’s terminal.

Anti-shock protection
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The domestic electric circuit of the heating cable
should be equipped with a residual current device
of the sensitivity level D £ 30 mA.

3. VC20 heating cables
ELEKTRA VC20 heating cables are intended
for prevention of snow and ice deposits on:
• driveways, parking spaces and terraces,
• viaducts, bridges, loading ramps,
• stairs.
The heating cables are laid depending
on the type of surface:
• in the layer of sand or dry concrete – for the
asphalt, flagstoned or paving cobbles surfaces,
• directly in concrete – for the concrete screed
or reinforced concrete surfaces.

General information
When protecting external areas from snow and
ice deposition, it is required to assess the required
heat output value per m2 of the surface.
Recommended heat output depends on the regional
climate conditions, i.e. minimum ambient temperature, snowfall intensity and wind strength.

Ambient temperature
> -5°C
-5°C ¸ -20°C
-20°C ¸ -30°C

Heat output [W/m2]
200
300
400
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Higher output is required if the heated area is:
• exposed to low temperatures,
• exposed to wind operation from below:
 bridges, stairs, loading ramps, overpasses
• located in regions of intense snowfall.
Applying an insulation layer to the surfaces
exposed to wind operation from below can
improve the snow and ice effectiveness.

Heat output [W/m2]

20 W/m [cm]

250
300
350
400

8
~7
~6
5

Cable spacing must not be less than 4 cm.

22

Installation
Stage 1: Heating cable’s
installation
Before commencing the installation of the system,
it is required to assess the necessary heat output
per m2, as well as calculate the required spacing
of the heating cable.
In order to calculate the required heating cable’s
spacing, apply the following formula:

a–a =

S
L

where:
a-a: spacing between cables,
S: surface area, for the surface heated
with the heating cable,
L: heating cable’s length.
To maintain fixed positioning of the cable and steady spacing conforming to the calculated values, the
cables need to be attached with the ELEKTRA TME
installation tape (the tape should be positioned
with the spacing of 40 cm) or installation mesh
of 50 mm x 50 mm grid, made of Æ 2 mm wire.

ELEKTRA TME installation tape
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The heating cable layout should be commenced
from the side of the power supply conductor,
in such a way to enable easy reach to the power
supply. If the cable needs to be extended, it is
to be carried out with a heat shrink joint, ensuring
that the connection is safely sealed.
The heating cable layout will depend from
the surface type.

Asphalt, flagstoned
or paving cobbles surfaces
Stages of works:
• the hard concrete core base that is covered with
a layer of sand or dry concrete of the min. 30 mm
thickness (min. 50 mm for the asphalt surfaces),
and then compacted,
• ELEKTRA TME installation tapes or installation mesh
are laid on the layer of the compacted sand or dry
concrete, the heating cable fastened to them,
• the cables are completely covered with a layer
of sand or dry concrete,
• the finishing surface works follow.
Temperature and
moisture sensor in
installation tube

Paving cobbles or
flagstones

Sand or sand-cement
sub-crust min. 30 mm

ELEKTRA VC
heating cable

Compacted
base
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Cross section of pavement or driveway
made from flagstones or paving cobbles

Example of ELEKTRA VC20 heating cables as laid
in the garage driveway made from paving cobbles
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When protecting garage driveways against snow
and ice, it is not necessary to heat the entire
surface, but only the tyre tracks. The temperature
and moisture sensors should be placed within the
heated area, but not directly in the tyre tracks
under the car tyres’ path – in order to avoid snow
accumulation on the sensor and unnecessary
operation of the heating system.

Linear drainage
heating cable

Driveway

Garage

Linear
drainage
heating

It is also necessary to heat the floor drain (drainage)
in order to ensure the outflow of water originating
from snow melting. For this, use ELEKTRA
SelfTec®PRO 33 self-regulating cable. Place the cable
at the through bottom, enter the cable’s end into
the drainage down to 0.5 m – 1.0 m deep.
The heating circuit should be connected to the
power source in the electric board of the driveway,
so that it is switched on simultaneously with the
remaining heating circuits.
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Concrete surfaces
Concrete surfaces require expansion joints.
Unreinforced concrete slabs should be divided
into expanded areas of the surface no larger
than 9 m2, reinforced concrete – into areas
no larger than 35 m2. The length of the heating
cables should be selected so that they do not
cross the expansion joints. Only the power supply
conduits (“cold tails”) can cross the expansion
joints.
The “cold tails” are installed in a metal protective
conduit of the length of approx. 50 cm.

Unreinforced concrete surfaces
Stages of works:
• the compacted base is levelled,
• ELEKTRA TME installation tapes or installation
mesh are laid on the compacted base,
the heating cable is fastened to them,
• the concrete slab works follow.

Temperature and
moisture sensor in
installation tube

Expansion
joint

Concrete slab
min. 50 mm thick
ELEKTRA VC
heating
cable

Compacted
base

Cross section of pavement or driveway
made of concrete slab
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Reinforced concrete
Heating cables can be fastened to the reinforcement of the concrete. Alternatively, the installation
mesh of 100 mm x 100 mm grid made of Æ 4 mm
wire can be applied, which would facilitate maintaining steady spacing of the cable, conforming
to the calculated values.

ELEKTRA VC
heating cable

Roadway layer
(e.g. resin, quartz)

Metal
mesh
Reinforcement
of the ferroconcrete
flagstone

Layer of plaster,
e.g. acrylic,
on plastering mesh

Thermal
insulation

Cross section of a suspended loading ramp

Applying thermal insulation layer to reinforced
concrete surfaces exposed to wind operation from
below (ramps, bridges, overpasses) can improve
the system’s effectiveness.
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Stairs
Heating cables are laid in steps, placed in dedicated
previously chiseled grooves, and then covered with
concrete. The grooves are optimally made at the
stage of stairs construction. This method of
installation would greatly facilitate later surface
finishing works and would not cause surface
elevation.
If such elevation is acceptable (e.g. in any already
existing stairs), then the cables will be placed
directly on the steps and fixed to their surface
with the ELEKTRA TME installation tape or installation mesh.
As substeps are not heated, outermost segments
of the cable need to be positioned as close to the
step’s edge as possible.
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Note:
In case of planned delay in connection of
the heating cable to the electrical installation,
seal the power supply cable of the heating
cable against the possibility of internal
moisture penetration using a protective cap
placed on the conduit or a heat shrinkable
end cap.

8 cm
8 cm
8 cm

Example
of the
heating
cable
layout on
the steps

Laying thermal insulation on the steps and landings
of the stairs will increase efficiency (by shortening the
warm-up time), which will decrease the system's
operation costs.

Stage 2: After the heating cable
has been laid
At this stage, it is necessary to undertake the
following steps:
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• stick into the Warranty Card the self-adhesive
label, positioned on the power supply cable of
the heating cable,
• in the Warranty Card, prepare a sketch of
the heating cable’s layout positioning,
• feed the power supply cable of the heating
cable into the switchboard,
• establish the optimal positioning for the temperature and moisture sensor – a place which would
be especially vulnerable to prolonged low temperatures and increased moisture deposition (e.g. in
a shade or exposed to wind operation) - place here
the installation tube of the sensor on the prepared
hardened base.

• feed the protective conduit (metal conduit for
asphalt surfaces) with the so called “draw wire”
from the installation tube to the controller (after
the surface has been completed, the protective
pipe will enable feeding the temperature and
moisture sensor’s wire),

Note:
The protective conduit should be run in such
a way to enable the future exchange of the
temperature and moisture sensor, if required.

In case of a significant sensor’s distance from the
switchboard, or bending of the protective conduit,
it is necessary to:
• install an additional sealed electric box “on the
way” to the board, or
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• install the protective conduit with a twisted pair
screened control cable, min. 3-pair
(e.g. Li-2YCYv 3x2x1.5) – the sensor’s wire with
the control cable is to be connected with
a heat shrink joint.

Stage 3: Measurements
After the heating cable has been laid,
perform the measurements of:
• heating core’s resistance,
• insulation resistance.
The measurements should be conducted
as described in Stage 4 of Chapter 2.

Controls
Properly selected control system will ensure adequate operation of the heating system only during
snow- and freezing rainfall. A temperature controller with a temperature and moisture sensor will
automatically recognize the weather conditions.
The heating system will be then kept on standby
and only switched on when actually necessary.
For this purpose, DIN-bus installed controllers
ELEKTRA ETR2 and ETO2 can be utilised.
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Anti-snow and anti-ice controls

ELEKTRA ETR2G controller – max. load up to 16 A,
total output of installed heating cables must not
exceed 3600 W. As standard, equipped with one
temperature and moisture sensor with installation
tube.

Ground temperature and moisture sensor ETOG-56T
with installation tube (for soil, concrete flagstones,
paving cobbles, etc.) can be used for heating
control of driveways, traffic routes, etc.
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ELEKTRA ETOG2 controller – max. load up to 3x16 A.
For applications in extended heating systems. As standard, equipped with one temperature and moisture
sensor and an installation tube. Additional temperature and moisture sensor can be connected to this
controller, which will enable protection of two outdoor areas. Enables control of two independent
zones, e.g. garage driveway and gutters, with one
controller.

The connection of the:
• mains,
• power supply cables (“cold” cables)
of the heating cable,
• temperature sensor
should be executed according to the diagram included in the temperature controller’s Instructions.

Over-current protection provided:
Circuit-breaker, B-type
Heating cable

Max. load*

VC20

25 A

*for the largest heating unit

Stage 4: Finishing surface works
During surface works, level the installation tube,
so that it is positioned 5 mm below the level of
the surface. Due to this, the water will be deposited on the temperature and moisture sensor.
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Stage 5: Temperature and moisture sensor’s
installation
The temperature and moisture sensor should be
installed in the installation tube after the surface
has been completed.
Then, the sensor’s wire should be fed into
the protective conduit installed before the surface
has been completed, with the so called “draw
wire”. Under the sensor, the wire excess should
be deposited (min. 30 cm) for the future sensor
replacement, if required.

installation tube

sensor

filler, e.g.
concrete

5 mm

surface

compacted
base under
the surface
protective
conduit

sensor’s wire laid
with approx. 30 cm excess

Example of temperature and moisture
sensor’s installation in the surface
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L – black (brown)
N – blue
PE – yellow-green

230V

ETR2G

L

PE

N

L

grey
pink
yellow
white
brown
green

N

L

N

PE

PE

L

heating cable

Single-phase electric circuit 230 V
Connection diagram for VC heating cable
with temperature and moisture sensor
and ELEKTRA ETR2G controller

sensor’s wire
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Stage 6: Temperature
controller’s installation

The heating cable connection to the domestic
electric circuit should be performed by an authorised electrician.

Anti-shock protection
The domestic electric circuit of the heating cable
should be equipped with a residual current device
of the sensitivity level D £ 30mA.

Warranty
ELEKTRA company grants a 20 year-long
warranty for the heating cables applied
for underfloor heating and a 10 year-long
warranty for other applications.

Warranty Conditions
1. Acknowledging the Warranty claims requires:
a. that the heating system has been executed
in full accordance with the Installation
Instructions herein, by a certified electrician,
b. presentation of the properly completed
Warranty Card,
c. 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,
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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 to exchange the cable.
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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Electrical authorisation certificate no
E-mail
Phone

Address

Zip code

City / town

City / town

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. The Warranty period starts on the date of purchase.

The Warranty Card

Fax

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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after laying

Note:

MW

W

MW

Company’s stamp

Installer’s signature

Date

Heating core’s resistance measurement result should not vary from the label with more than
-5%, +10%. The heating cable’s insulation resistance, as measured with a megaohmmeter
of the rated voltage 1000 V, should not drop below 50 MW.

(does not apply to pipelines)

has been completed

after the floor/surface

the heating cable

W

Heating cable’s core and insulation’s resistance

Note:

The installer is obliged to provide the user with the post-realisation documentation

Heating cable’s layout – sketch

Grupa V5 ESG (EN) 413 09/20 0 (1) j

NOTE!
Please stick here the self-adhesive label
positioned on the product (must be
carried out prior to installing
the heating system).
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www.elektra.pl

Przewody
Grzejne
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• VC15
• VC20
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Zastosowanie
• ELEKTRA VC10 - ogrzewanie rur i rurociągów
o średnicy do 50mm na których możliwe jest
podwójne ułożenie przewodu, do ogrzewania
stołów ogrodniczych oraz do ochrony gruntu
i fundamentów w chłodniach przed przemarzaniem
• ELEKTRA VC15, VC20 - ogrzewanie zasadnicze
lub akumulacyjne posadzek w obiektach
przemysłowych, sakralnych, rolniczych oraz
piwnicach i garażach
Ponadto przewody grzejne ELEKTRA VC20
mogą służyć również do ochrony przed śniegiem
i lodem powierzchni zewnętrznych.

1

1
2
3
4

5

2

3

4

5

wielodrutowa żyła grzejna
izolacja z XLPE
ekran – folia AL/PET
ekran – oplot z ocynowanych
drutów miedzianych
powłoka zewnętrzna
z ciepłoodpornego PVC
45
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Charakterystyka
Przewody grzejne ELEKTRA VC
• gotowe do instalacji o długościach:
- ELEKTRA VC10 od 7,5 – 320m
- ELEKTRA VC15 od 6,5 – 260m
- ELEKTRA VC20 od 5,5 – 225m
• zakończone są z dwóch stron
przewodem zasilającym o długości 2,5m
• moc jednostkowa VC10 – 10W/m
• moc jednostkowa VC15 – 15W/m
• moc jednostkowa VC20 – 20W/m
• napięcie zasilania: 230V 50/60Hz
• średnica przewodu: ok. 5mm
• minimalna temperatura instalowania: -5°C
• minimalny promień gięcia przewodu: 3,5D
• przewody grzejne są ekranowane, a ich podłączenie do instalacji elektrycznej poprzez
wyłącznik różnicowo-prądowy
stanowi skuteczną ochronę
przeciwporażeniową
4
2

2
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3

1
2
3
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przewód grzejny ELEKTRA VC
przewód zasilający „zimny”
mufa łącząca przewód grzejny
z przewodem zasilającym
tabliczka znamionowa

Uwaga:
Wartość mocy przewodów grzejnych
może się różnić +5%, -10% od parametrów
podanych na tabliczce znamionowej.
Przewody grzejne wykonane są na napięcie
znamionowe 230V/50 Hz.

CODE: 05-1131/8-R08
CODE: 05-290/1-S03

VC 15/2100
IPX 7

15W/m 230V~ 240W
2100W 25,19 W 140m

Samoprzylepna tabliczka znamionowa

Na tabliczce znamionowej znajduje się
następujący piktogram:

Przewód grzejny zasilany
dwustronnie
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Uwaga:
Przewody grzejne zawsze należy instalować
zgodnie z instrukcją.
Podłączenie przewodu do sieci elektrycznej
zawsze należy powierzyć instalatorowi z uprawnieniami elektrycznymi.
Przewód grzejny powinien być zawsze oddalony
od innych źródeł ciepła (np. od rur z ciepłą wodą)
nie mniej niż 25 mm.
Nigdy nie można przeciąć przewodu grzejnego.
Nigdy nie można skracać przewodu grzejnego,
jedynie przewód zasilający może być skracany,
jeśli to konieczne.
Nigdy nie należy spłaszczać „zimnego złącza”.
Nigdy nie należy wykonywać samodzielnych
napraw przewodu grzejnego, a w przypadku
uszkodzenia przewodu należy to zgłosić instalatorowi uprawnionemu przez firmę ELEKTRA.
Nigdy nie należy przewodu poddawać nadmiernemu naciąganiu i naprężaniu oraz uderzeniom
ostrymi narzędziami.
Nigdy nie należy układać przewodu grzejnego
ELEKTRA VC, jeżeli temperatura otoczenia
spadnie poniżej -5°C.
Nigdy nie należy instalować przewodu
w miejscach, gdzie przewidziano stałą zabudowę
(np. szafy bez nóżek).
Nigdy nie należy wyprowadzać mufy zakończeniowej oraz łączącej przewód grzejny z zasilającym
poza podłoże. Obie mufy muszą znajdować się
w warstwie wylewki betonowej lub wylewki
samopoziomującej.
Nigdy do montażu przewodu nie wolno
stosować ostrych narzędzi.
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Uwaga:
Obecność przewodu grzejnego należy wyraźne
oznaczyć, umieszczając znaki ostrzegawcze lub
oznaczenia takie jak w skrzynce bezpiecznikowej,
w odpowiednich miejscach, takich jak przy
podłączeniu zasilania i/lub w krótkich odstępach
wzdłuż obwodu; oznaczenie tej obecności
powinno być częścią każdej dokumentacji
elektrycznej instalacji.

1. Przewody grzejne
ELEKTRA VC10
Informacje ogólne
• instrukcja instalacji dostępna na stronie
internetowej www.dokumentacja.elektra.pl
• system zapobiegania przemarzania gruntu
i fundamentów w chłodniach oraz zastosowanie przewodów grzejnych w ogrodnictwie
wymaga zaprojektowania przez projektanta
systemów grzejnych lub dział techniczny
firmy ELEKTRA
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2. Przewody grzejne
ELEKTRA VC15, VC20
stosowane do ogrzewania pomieszczeń

Informacje ogólne
Najmniejsze dopuszczalne odstępy między
przewodami:
typ przewodu

VC15

VC20

odległości minimalne

8cm

10cm

Przewody grzejne ELEKTRA VC15 i 20 stosowane
do ogrzewania posadzek, układa się (na etapie
budowy, gdy wylewki nie są jeszcze wykonane)
na stropie lub podkładzie betonowym z warstwą
izolacji cieplnej, co ogranicza straty ciepła.
Następnie przewody pokrywa się wylewką anhydrytową lub cementową.
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Rodzaje wylewek
W ogrzewaniu podłogowym stosuje się dwa
rodzaje wylewek:
• Wylewka anhydrytowa – jej zaletą jest krótki
czas schnięcia (około 7 dni) i niewielki stopień
skurczu liniowego oraz niska porowatość.
Tą metodą można wykonywać duże powierzchnie
(do 300m2) bez konieczności wykonywania dylatacji. Dzięki niskiej porowatości bardzo dobrze
przewodzi ciepło, posadzka szybciej się nagrzewa,
niż przy zastosowaniu wylewki cementowej.
Ten rodzaj wylewki jest wrażliwy na wilgoć
i nie może być stosowany w pomieszczeniach
stale narażonych na jej działanie.
• Wylewka cementowa – jej zaletą jest
odporność na wilgoć i wysoką temperaturę.
Z uwagi na duży stopień skurczu liniowego,
przy powierzchniach powyżej 30m2,
gdy długość boku przekracza 6m, należy
wykonać szczeliny dylatacyjne.

parametry techniczne
wylewka
wylewek podłogowych anhydrytowa
grubość wylewki
przewodność cieplna
czas schnięcia
max powierzchnia
bez konieczności
wykonania dylatacji
porowatość

wylewka
cementowa

35 – 60mm

50 – 80mm

2,0 W/mK

1,0 – 1,1 W/mK

7 dni

28 dni

300m2

30m2

8%

15 – 20%
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Wylewka powinna być oddzielona od ścian
bocznych taśmą dylatacyjną. Wylewki stosowane
w podłogach ogrzewanych nie mogą być związane z podłożem i ścianami (tzw. podłogi pływające), aby nie mogły oddawać ciepła do podłoża
ani do ścian zewnętrznych.

Regulacja temperatury
Nieodzownym elementem systemu ogrzewania
podłogowego jest regulator temperatury.
Za pomocą regulatora podłączamy przewód do
instalacji elektrycznej. Należy zastosować regulator
temperatury mierzący temperaturę powietrza, tzn.
regulator z czujnikiem powietrznym i zabezpieczającym czujnikiem podłogowym (ten typ regulatora mierzy temperaturę powietrza, a jednocześnie czujnik podłogowy zabezpiecza podłogę
i przewód przed przegrzaniem).
Do sterowania temperatury można zastosować
regulator manualny, który utrzymuje stałą temperaturę lub regulator z programatorem posiadający
możliwość programowania temperatury w cyklu
dziennym oraz tygodniowym.

typ regulatora temperatury
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manualny

programowalny

–

ELEKTRA OWD5 1999
OCD5 1999
OCD2 1999

Czujnik
temperatury

Regulator temperatury
można umieścić we wspólnej ramce
z wyłącznikiem oświetlenia
Przewidziane zabezpieczenie nadprądowe:
Zabezpieczenie, Typ B
przewód grzejny

max. obciążenie*

VC10
VC15

20 A
25 A

*dla największego obwodu grzejnego

Montaż
ETAP I – prace elektryczne
Na tym etapie należy:
1. Wybrać miejsce na regulator temperatury
- ze względów estetycznych i praktycznych
najlepiej obok wyłączników oświetlenia
(regulator można instalować we wspólnej
ramce z wyłącznikami oświetlenia).
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2. Zainstalować pogłębioną puszkę elektryczną,
w której zostanie umieszczony regulator
temperatury.
3. Do puszki elektrycznej należy doprowadzić
przewód zasilający (trójżyłowy).
4. Z puszki elektrycznej należy wyprowadzić trzy
rurki ochronne typu peszel (średnica 15mm)
do posadzki. Należy umieścić je w uprzednio
wykonanej bruździe w ścianie. Do jednej
z rurek (2,5m) wprowadzony zostanie (na etapie instalacji przewodu grzejnego) przewód
z czujnikiem temperatury, do dwóch pozostałych (1,5m) przewody zasilające przewodu
grzejnego.
Jeżeli strefa ogrzewana nie będzie znajdowała się
bezpośrednio przy ścianie, na której będzie zainstalowany regulator temperatury (kiedy rurka
ochronna będzie sięgała w głąb posadzki ponad
1,0m) należy zainstalować przy podłodze przelotową puszkę elektryczną. Takie rozwiązanie ułatwi
wymianę czujnika podłogowego jeżeli zaistnieje
taka konieczność.
Tzw. „pilot” – elastyczny przewód umieszczony
w rurkach, pozwoli w prosty sposób wprowadzić
przewód czujnika podłogowego oraz przewody
zasilające maty do pogłębionej puszki elektrycznej
– dopiero po otynkowaniu lub ułożeniu glazury.
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przewód zasilający
pogłębiona puszka elektryczna - zostanie
w niej zainstalowany regulator temperatury
rurka ochronna - w tej rurce umieszczony
będzie czujnik temperatury podłogi
rurki ochronne - do tych rurek wciągnięte
będą przewody zasilające przewodu grzejnego
tzw. „pilot”
przelotowa puszka elektryczna

Uwaga:
Rurki ochronne na styku ściany z posadzką
nie mogą być zgięte pod kątem prostym
(należy zachować kształt łuku).
Kształt łuku rurek ochronnych ma pozwolić
na ewentualną wymianę czujnika temperatury.
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ETAP II – instalacja przewodu
grzejnego
Na wyrównanym stropie lub podłożu
betonowym należy kolejno rozłożyć:
• warstwę izolacji termicznej
• folię polietylenową

Przed przystąpieniem do układania wybranego
przewodu grzejnego należy:
• obliczyć odstępy w jakich należy układać
przewód grzejny
• zaznaczyć na posadzce miejsca w których
planowana jest stała zabudowa
Odstępy w jakich należy rozkładać przewód
grzejny można obliczyć rozrysowując rozłożenie
przewodu lub za pomocą wzoru:

a–a =

S
L+0,5P

gdzie:
a-a – odstępy między przewodami
S – pole powierzchni podłogi na której
będzie układany przewód grzejny
L – długość przewodu grzejnego
P – obwód podłogi, na której będzie
rozkładany przewód grzejny

• rozłożyć taśmę montażową ELEKTRA TME
(do mocowania przewodu grzejnego)
w odstępach co 40 cm
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• ułożyć przewód grzejny, zaczynając od strony
przewodu zasilającego w taki sposób,
aby przewód zasilający mógł „dosięgnąć”
do puszki elektrycznej
Przewód grzejny powinien być oddalony od ścian
i stałej zabudowy na odległość równą zaplanowanym odstępom między przewodami.

Uwaga:
W przypadku braku możliwości wprowadzenia
przewodu zasilającego do puszki elektrycznej
należy go zabezpieczyć przed wnikaniem
wilgoci za pomocą umieszczonego na zakończeniu przewodu kapturka ochronnego, ew.
kapturka termokurczliwego.
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ETAP III – po rozłożeniu
przewodu grzejnego
Na tym etapie należy:
• wkleić w Karcie Gwarancyjnej samoprzylepną
tabliczkę znamionową, która jest umieszczona
na przewodzie zasilającym przewodu grzejnego
• wprowadzić do puszki elektrycznej przewody
zasilające przewodu grzejnego poprzez rurki
ochronne zainstalowane na etapie prac
elektrycznych
• zainstalować czujnik temperatury podłogi
w równej odległości między przewodami
grzejnymi i przymocować go taśmą montażową
• wprowadzić do puszki elektrycznej przewód
z czujnikiem temperatury poprzez rurkę ochronną
zainstalowaną na etapie prac elektrycznych
• zaślepić koniec rurki ochronnej, w której znajduje
się czujnik temperatury, zabezpieczając w ten
sposób czujnik przed wilgocią

Uwaga:
Czujnik temperatury powinien znajdować się
w równej odległości między przewodami
grzejnymi.

• wykonać szkic ułożenia przewodu grzejnego
i położenia czujnika temperatury w Karcie
Gwarancyjnej
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ETAP IV – wykonanie pomiarów
• rezystancji żyły grzejnej
• rezystancji izolacji
Wynik pomiaru rezystancji żyły grzejnej nie powinien
różnić się od wartości podanej na tabliczce
znamionowej więcej niż -5%, +10%.
Rezystancja izolacji przewodu grzejnego zmierzona
przyrządem o napięciu znamionowym 1000V
(megaomomierz) nie powinna być mniejsza niż
50 MW. Wyniki należy wpisać do Karty
Gwarancyjnej.
Po wykonaniu posadzki pomiary należy powtórzyć,
aby przekonać się, czy w trakcie wykonywania
posadzki przewód nie został uszkodzony.

1

L

(czarny)

1

N

(niebieski lub
czarny)

2

Pomiar rezystancji
żyły grzejnej

1
2
3

przewody zasilające
omomierz
megaomomierz
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(czarny) L

1

N

(niebieski
lub czarny)

1

PE
(żółtozielony)

3

Pomiar rezystancji
izolacji

ETAP V – wykonanie posadzki
Całą powierzchnię pomieszczenia należy zalać
wylewką anhydrytową o grubości min. 35mm
lub wylewką cementową o grubości min. 50mm.
Nigdy nie należy wyprowadzać mufy zakończeniowej oraz łączącej przewód grzejny z zasilającym
poza podłoże. Obie mufy muszą znajdować się
w warstwie wylewki betonowej lub wylewki
samopoziomującej.

Uwaga:
Podczas wykonywania wylewki istnieje
niebezpieczeństwo uszkodzenia przewodu
grzejnego przez taczki do transportu
wylewki, łopaty i inne narzędzia o ostrych
krawędziach. Dlatego należy ułożyć pomosty,
które umożliwią chodzenie i przejazd taczek.
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Uwaga:
Po wykonaniu wylewki należy ponownie
wykonać pomiary:
• rezystancji żyły grzejnej
• rezystancji izolacji
Wyniki należy porównać i wpisać do
Karty Gwarancyjnej.

ETAP VI – montaż regulatora
temperatury
Podłączenie przewodu grzejnego do instalacji
elektrycznej powinno być wykonane przez instalatora posiadającego uprawnienia elektryczne.
Podłączenie przewodów:
1. zasilających sieci elektrycznej
2. zasilających „zimnych” przewodu grzejnego
3. czujnika temperatury
w puszce elektrycznej z regulatorem temperatury
należy wykonać zgodnie ze schematem opisanym
w instrukcji regulatora.

Uwaga:
Przewód ochronny przewodu grzejnego
(żyła żółto-zielona) należy połączyć razem
z przewodem ochronnym (zielono-żółtym)
instalacji elektrycznej za pomocą specjalnego
zacisku w regulatorze temperatury.
Jeżeli takiego zacisku nie ma, podłączenie
należy wykonać oddzielnie, za pomocą złączki
rozgałęźnej (kostki), którą umieszczamy
w puszce instalacyjnej.
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Uwaga:
Jeżeli w pomieszczeniu zainstalowany
został więcej niż jeden przewód grzejny,
przewody należy połączyć równolegle, tzn.
przewody jednoimienne (w tym samym
kolorze) do tego samego zacisku regulatora.

Ochrona
przeciwporażeniowa
Instalacja zasilająca przewód grzejny powinna
być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy
o czułości D £ 30 mA.
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3. Przewody grzejne VC20
stosowane do zapobiegania zalegania
śniegu i lodu na:
• podjazdach, parkingach, tarasach
• wiaduktach, kładkach, rampach
• schodach
Przewody grzejne instaluje się w zależności
od rodzaju nawierzchni:
• w warstwie piasku lub suchego betonu
- nawierzchnie z asfaltu, kostki brukowej, płyt
• bezpośrednio w betonie
- wylewki betonowe, zbrojne płyty betonowe

Informacje ogólne
Przy ochronie powierzchni zewnętrznych przed
śniegiem i lodem należy określić wartość mocy
grzejnej na m2 powierzchni.
Zalecana moc grzewcza zależy od lokalnych
warunków klimatycznych, tzn. od minimalnej
temperatury zewnętrznej, intensywności
opadów śniegu i siły oddziaływania wiatru.

temperatura zewnętrzna
> -5°C
-5°C ¸ -20°C
-20°C ¸ -30°C

moc grzejna [W/m2]
200
300
400
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Wyższa moc wymagana jest, gdy ogrzewana
powierzchnia:
• narażona jest na niskie temperatury
• narażona jest na działanie wiatru od spodu
– mosty, schody, rampy załadowcze, kładki
• położona jest w rejonach o dużych
opadach śniegu
Zastosowanie izolacji termicznej w powierzchniach
narażonych na działanie wiatru od spodu zwiększy
efektywność ochrony przed śniegiem i lodem.

moc grzejna [W/m2]

20 W/m [cm]

250
300
350
400

8
~7
~6
5

Odstęp między przewodami nie może
być mniejszy niż 4cm.
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Instalacja
ETAP I – układanie przewodu
grzejnego
Przystępując do instalacji systemu należy określić
moc na m2 powierzchni i obliczyć odstępy z jakimi
należy układać przewód grzejny.
Odstępy można obliczyć za pomocą wzoru:

a–a =

S
L

gdzie:
a-a – odstępy między przewodami
S – pole powierzchni na której będzie
układany przewód grzejny
L – długość przewodu grzejnego

W celu unieruchomienia przewodu grzejnego
i zachowania stałych, wyliczonych odstępów należy
zastosować taśmę montażową ELEKTRA TME
(taśmę rozkłada się w odstępach co 40cm) lub
siatkę montażową o oczkach 5cm x 5cm z drutu
o średnicy Æ 2mm.

Taśma montażowa ELEKTRA TME

65

PrzewodyGrzejne
ELEKTRA

Przewód grzejny układa się w taki sposób, aby
przewody zasilające mogły „dosięgnąć” do tablicy
zasilającej. Jeżeli przedłużenie okaże się konieczne,
należy wykonać je za pomocą mufy termokurczliwej w taki sposób, aby połączenie było szczelne.
Sposób ułożenia przewodów grzejnych zależy
od rodzaju nawierzchni.

Nawierzchnie z asfaltu, kostki
brukowej oraz płyt betonowych
Etapy prac:
• pokrycie utwardzonego podkładu warstwą piasku
lub suchego betonu o grubości min. 3cm
(asfalt min. 5cm) i jej zagęszczenie
• rozłożenie na warstwie zagęszczonego piasku lub
suchego betonu taśm montażowych ELEKTRA
TME lub siatki montażowej i przymocowanie
przewodu grzejnego
• pokrycie przewodów warstwą piasku lub suchego
betonu, tak aby były w niej całkowicie zatopione
• wykonanie nawierzchni
czujnik temperatury
i wilgoci w tulei
montażowej

kostka brukowa
lub płyty

podsypka piaskowo
-cementowa min. 3cm

przewód
grzejny
ELEKTRA VC

podkład
utwardzony
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Przekrój chodnika lub podjazdu
wykonanego z płyt lub kostki brukowej

Przykład ułożenia przewodów grzejnych ELEKTRA VC
w podjeździe do garażu wykonanego z kostki brukowej

Chroniąc podjazd do garażu przed śniegiem
i lodem, jeżeli nie istnieje konieczność ogrzewania
całej powierzchni, można ogrzewać tylko pasy
jezdne. Czujnik temperatury i wilgoci należy umieścić
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w obrębie powierzchni ogrzewanej, ale nie powinien
być umieszczony w torze jazdy kół samochodu, aby
uniknąć nawożenia śniegu na czujnik co może spowodować niepotrzebne załączanie się systemu
grzejnego.

przewód grzejny
odwodnienia
liniowego
podjazd

garaż

Ogrzewanie
odwodnienia
liniowego

Konieczne jest również ogrzanie kratki odwadniającej (ściekowej) w celu odprowadzenia wody
powstałej w wyniku roztapiania śniegu. Do tego
celu należy zastosować samoregulujący przewód
grzejny ELEKTRA SelfTec®PRO 33. Przewód należy
umieś-cić na dnie koryta i koniec przewodu
wprowadzić do kanalizacji na głębokość ok. 0,5 1,0m.
Obwód grzejny należy podłączyć do źródła zasilania
w rozdzielni elektrycznej podjazdu, tak aby był uruchamiany jednocześnie z pozostałymi obwodami
grzejnymi.
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Nawierzchnie betonowe
Nawierzchnie betonowe wymagają dylatacji.
Wylewki betonowe niezbrojone powinny być
dylatowane na pola o powierzchni nie większej
niż 9m2, zbrojone płyty betonowe na pola nie
większe niż 35m2. Długość przewodów grzejnych tak należy dobierać, aby nie przecinały
szczelin dylatacyjnych. Jedynie przewody zasilające („zimne”) mogą przechodzić przez szczeliny
dylatacyjne. Należy je umieścić w metalowej
rurce ochronnej o długości ok. 50cm.

Nawierzchnia betonowa niezbrojona
Etapy prac:
• wyrównanie utwardzonego podkładu
• rozłożenie taśmy montażowej ELEKTRA TME
lub siatki montażowej i przymocowanie
przewodu grzejnego
• wylanie nawierzchni betonowej

czujnik temperatury
i wilgoci w tulei
montażowej

dylatacja

wylewka betonowa
min. 5cm
przewód
grzejny
ELEKTRA VC

podkład
utwardzony

Przekrój chodnika lub podjazdu wykonanego
z wylewki betonowej
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Zbrojone płyty betonowe
Przewody grzejne można mocować do zbrojenia
płyty żelbetowej. Można również zastosować siatkę
metalową o oczkach 10 x 10cm z drutu o średnicy
Æ 4mm – ułatwi to zachowanie wyliczonych
odstępów między przewodami grzejnymi.

przewód grzejny
ELEKTRA VC

warstwa jezdna
(np. żywica, kwarc)

siatka
metalowa
zbrojenie
płyty
żelbetowej

warstwa tynku
np. akrylowego
na siatce tynkarskiej

izolacja
cieplna

Przekrój wiszącej rampy rozładunkowej

Zastosowanie izolacji cieplnej płyty żelbetowej
narażonej na działanie wiatru od spodu (rampy,
mosty, kładki) zwiększy efektywność systemu.
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Schody
Przewody grzejne układa się na stopniach schodów
w uprzednio wyciętych kanałach oraz pokrywa
warstwą zaprawy cementowej. Kanały najlepiej
jest wyciąć na etapie wykonywania schodów.
Ten sposób montażu przewodów znacznie ułatwi
późniejsze ułożenie posadzki i nie powoduje
podniesienia poziomu schodów.
Jeżeli podniesienie poziomu schodów (np. już
istniejących) jest możliwe, wtedy przewody
grzejne układa się bezpośrednio na powierzchni
stopni, mocując je do podłoża za pomocą taśmy
montażowej ELEKTRA TME lub siatki z drutów
metalowych.
Ponieważ podstopnie są nieogrzewane, skrajne
odcinki przewodu należy układać możliwie blisko
krawędzi stopni.
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Uwaga:
W przypadku planowego opóźnienia
podłączenia przewodu grzejnego do instalacji
elektrycznej należy zabezpieczyć przewód
zasilający przewodu grzejnego przed wnikaniem wilgoci za pomocą umieszczonego na
zakończeniu przewodu kapturka ochronnego,
ew. kapturka termokurczliwego.

8cm
8cm
8cm

Przykład
rozmieszczenia
przewodu
grzejnego
na stopniach
schodów

Zastosowanie izolacji cieplnej na stopniach i podestach schodów zwiększy efektywność ogrzewania
(krótszy czas nagrzewania), powodując jednocześnie
obniżenie kosztów eksploatacyjnych systemu.
Do tego celu służą Thermopanele S – system płyt
i kątowników z nafrezowanymi bruzdami pod przewód grzejny, wykonane z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) wzmocnionego z dwóch stron siatką
z tworzywa sztucznego i pokryte elastyczną zaprawą
klejową. Odpowiednio dobrany układ bruzd umożliwia łatwy i szybki montaż przewodu grzejnego.
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Wysoka odporność na ściskanie materiału, z którego
są wykonane płyty i kątowniki, umożliwia bezpośrednie przyklejenie płytek ceramicznych lub położenie kamienia.

Thermopanele S

ETAP II – po rozłożeniu przewodu
grzejnego należy:
• wkleić w Karcie Gwarancyjnej samoprzylepną
tabliczkę znamionową, która jest umieszczona na
przewodzie zasilającym przewodu grzejnego
• wykonać szkic ułożenia przewodu grzejnego
w Karcie Gwarancyjnej
• wprowadzić do tablicy rozdzielczej przewody
zasilające („zimne”) przewodu grzejnego
• określić miejsce na zainstalowanie czujnika temperatury i wilgoci – miejsce narażone na najdłuższe
utrzymywanie się wilgoci i niskiej temperatury
(np. miejsce zacienione lub wyeksponowane na
działanie wiatru) - w tym miejscu należy umieścić
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tuleję montażową czujnika na przygotowanym,
utwardzonym podłożu
• poprowadzić rurkę ochronną (metalową w przypadku nawierzchni asfaltowej) z tzw. pilotem
z tzw. pilotem od tulei montażowej do skrzynki
rozdzielczej (po wykonaniu nawierzchni, rurka
ochronna posłuży do wprowadzenia przewodu
czujnika temperatury i wilgoci)

Uwaga:
Rurka ochronna powinna być tak ułożona,
aby istniała możliwość wymiany czujnika
temperatury i wilgoci.

W przypadku dużej odległości czujnika od skrzynki
rozdzielczej lub załamań rurki ochronnej należy:
• zastosować „po drodze” hermetyczną puszkę
elektryczną lub
• zainstalować rurkę ochronną z parowanym, ekranowanym przewodem sygnalizacyjnym, min. 3-parowy
(np. LIYCY-P 3x2x1,5) – przewód czujnika z przewodem sygnalizacyjnym należy połączyć za pomocą
mufy termokurczliwej

ETAP III – wykonanie pomiarów
Po rozłożeniu przewodu grzejnego
należy wykonać pomiary:
• rezystancji żyły grzejnej
• rezystancji izolacji
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Pomiary należy wykonać tak jak opisano
w rozdziale II (etap IV).

Sterowanie
Właściwie dobrana regulacja zapewnia działanie
systemu grzejnego tylko podczas opadów śniegu
i zamarzającego deszczu. Regulator z czujnikiem
temperatury i wilgoci automatycznie „rozpoznaje”
warunki pogodowe. Utrzymuje system grzejny
w gotowości, włączając go wtedy, gdy jest to
konieczne. Do tego celu służą regulatory montowane na szynie DIN - ETR2 i ETO2.

Sterowanie służące do ochrony
przed śniegiem i lodem

Regulator ELEKTRA ETR2G – obciążalność 16A
– łączna moc zainstalowanych przewodów grzejnych
nie powinna przekraczać 3600W. Standardowo wyposażony w jeden czujnik temperatury i wilgoci
z tuleją montażową.
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Czujnik temperatury i wilgoci podłoża (gruntu, płyty
betonowej, kostki brukowej itp.) ETOG - 56T z tuleją
montażową ETOK-T stosowany do sterowania ogrzewaniem w podjazdach, ciągach komunikacyjnych itp.

Regulator ELEKTRA ETOG2 – obciążalność 3x16A.
Stosowany w dużych instalacjach. Standardowo
wyposażony w jeden czujnik temperatury i wilgoci
oraz tuleję montażową. Do sterownika można
podłączyć drugi, dodatkowy czujnik temperatury i
wilgoci, co pozwoli na ochronę dwóch powierzchni
zewnętrznych. Istnieje możliwość sterowania dwóch
niezależnych obszarów, np. zjazdu do garażu oraz
rynien, za pomocą jednego sterownika.
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Podłączenie w regulatorze przewodów:
• sieci elektrycznej
• zasilających „zimnych” przewodu grzejnego
• czujnika temperatury i wilgoci
należy wykonać zgodnie ze schematem opisanym
w instrukcji regulatora.
Przewidziane zabezpieczenie nadprądowe:
Zabezpieczenie, Typ B
przewód grzejny

max. obciążenie*

VC20

25 A

*dla największego obwodu grzejnego

ETAP IV – wykonanie
nawierzchni
W trakcie wykonywania nawierzchni należy wypoziomować tuleję montażową tak aby znajdowała
się 5mm poniżej poziomu nawierzchni.
Dzięki temu na zainstalowanym w tulei czujniku
temperatury i wilgoci będzie mogła zatrzymywać
się woda.
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ETAP V – instalacja czujnika
temperatury i wilgoci
Czujnik temperatury i wilgoci należy zainstalować
po wykonaniu nawierzchni w tulei montażowej.
Następnie wprowadzamy przewód czujnika za pomocą tzw. „pilota” do rurki ochronnej zainstalowanej przed wykonaniem nawierzchni. Pod czujnikiem
należy zostawić zapas przewodu (ok. 30cm) aby
umożliwić ewentualną wymianę czujnika.

tuleja montażowa

czujnik
materiał
wypełniający
np. beton

5mm

nawierzchnia

podkład
utwardzony pod
nawierzchnię
rurka
ochronna

przewód czujnika ułożony
z ok. 30 cm „zapasem”

Przykład instalacji czujnika temperatury
i wilgoci w nawierzchni
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L – czarny (brązowy)
N – niebieski
PE – żółtozielony

230V

ETR2G

L

PE

N

L

szary
różowy
żółty
biały
brązowy
zielony

N

L

N

PE

PE

L

przewód grzejny

Instalacja elektryczna jednofazowa
Schemat podłączenia w regulatorze ETR2G
przewodu grzejnego VC
oraz czujnika temperatury i wilgoci

przewód czujnika

ETAP VI – instalacja
regulatora

Podłączenie przewodów grzejnych do instalacji
elektrycznej powinno być wykonane przez instalatora posiadającego uprawnienia elektryczne.
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Ochrona
przeciwporażeniowa
Instalacja zasilająca przewód grzejny powinna
być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy
o czułości D £ 30mA.

Gwarancja
ELEKTRA udziela 20-letniej gwarancji na
przewody grzejne zastosowane do ogrzewania
podłogowego pomieszczeń oraz 10-letniej
gwarancji na pozostałe zastosowania.

Warunki gwarancji
1. Uznanie reklamacji wymaga:
a) wykonania instalacji grzewczej zgodnie
z instrukcją montażu przez instalatora
posiadającego uprawnienia elektryczne
b) przedstawienia poprawnie wypełnionej
Karty Gwarancyjnej
c) dowodu zakupu przewodu 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
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c) brakiem zabezpieczeń nadmiarowoprądowych 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.
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 Kartą
Gwarancyjną oraz dowodem zakupu
w miejscu sprzedaży przewodu grzejnego
lub w firmie ELEKTRA.
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Karta Gwarancyjna

Numer uprawnień
elektrycznych:
E-mail
Tel.

Adres

Kod pocztowy

Miejscowość

Miejscowość

Fax

Reklamacje należy
składać wraz z niniejszą
Kartą Gwarancyjną oraz
dowodem zakupu
w miejscu sprzedaży
przewodu grzejnego lub
w firmie ELEKTRA

PrzewodyGrzejne
ELEKTRA

Imię i nazwisko

WYPEŁNIA INSTALATOR

Kod pocztowy

Adres

MIEJSCE INSTALACJI

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

po ułożeniu

Uwaga:

MW

W

MW

Pieczątka firmy

Podpis instalatora

Data

Wynik pomiaru rezystancji żyły grzejnej nie powinien różnić się od wartości podanej na tabliczce
znamionowej więcej niż -5%, +10%. Rezystancja izolacji przewodu grzejnego zmierzona
megaomomierzem o napięciu znamionowym 1000V nie powinna być mniejsza od 50 MW.

(nie dotyczy rurociągów)

posadzki / nawierzchni

po wykonaniu

przewodu grzejnego

W

Rezystancja żyły i izolacji przewodu grzejnego

Uwaga:

Instalator zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą użytkownikowi.

Szkic ułożenia przewodu grzejnego

Grupa V5 ESG (PL) 413 11/18 2000 (1) g

UWAGA!
Tu należy wkleić samoprzylepną
tabliczkę znamionową,
która umieszczona jest na produkcie
(należy wykonać przed
zainstalowaniem ogrzewania)

www.elektra.pl

www.elektra-otoplenie.ru

Íàãðåâàòåëüíûé
Êàáåëü ELEKTRA

• VC10
• VC15
• VC20

Installation manual

UK

Instrukcja montażu

PL

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

RU

Ïðèìåíåíèå
• ELEKTRA VC10 - îáîãðåâ òðóá è òðóáîïðîâîäîâ äèàìåòðîì 50ìì, åñëè âîçìîæíà
óñòàíîâêà êàáåëÿ â äâå íèòè èëè âîçâðàò
ê òî÷êå ïîäêëþ÷åíèÿ, à òàêæå äëÿ îáîãðåâ
ñòîëîâ â òåïëèöàõ, è çàùèòû ãðóíòà è ôóíäàìåíòîâ îò ïðîìåðçàíèÿ â õîëîäèëüíûõ
êàìåðàõ
• ELEKTRA VC15, VC20 - îñíîâíîå èëè àêêóìóëèðóþùåå îòîïëåíèå ïîëîâ â ïðîìûøëåííûõ çäàíèÿõ, öåðêâÿõ, ôåðìåðñêèõ
õîçÿéñòâàõ, ïîãðåáàõ è ãàðàæàõ
Êðîìå òîãî, íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè
ELEKTRA VC20 ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû
äëÿ çàùèòû îò ñíåãà è ëüäà âíåøíèõ
íàðóæíûõ òåððèòîðèé.

1

1
2
3
4

5

2

3

4

5

ìíîãîæèëüíàÿ íàãðåâàòåëüíàÿ æèëà
èçîëÿöèÿ èç ñøèòîãî ïîëèýòèëåíà
ýêðàí-ôîëüãà AL/PET
ýêðàíèðóþùàÿ îïëåòêà
èç ìåäíîëóæåíûõ ïðîâîëîê
âíåøíÿÿ îáîëî÷êà èç òåðìîñòîéêîãî ÏÂÕ
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Õàðàêòåðèñòèêà
Íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè ELEKTRA VC

• ïðîèçâîäÿòñÿ â ãîòîâûõ ê
åäèíèö ñ äëèíàìè:
- ELEKTRA VC10 îò 7,5 - ELEKTRA VC15 îò 6,5 - ELEKTRA VC20 îò 5,5 -

óñòàíîâêå
320ì
260ì
225ì

çàêàí÷èâàþòñÿ ñ äâóõ ñòîðîí
ïðîâîäîì ïèòàíèÿ ñ äëèíîé 2,5ì

• ïîãîííàÿ ìîùíîñòü VC10 - 10 Âò/ì
• ïîãîííàÿ ìîùíîñòü VC15 - 15 Âò/ì
• ïîãîííàÿ ìîùíîñòü VC20 - 20 Âò/ì
• íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ: 230Â 50/60Ãö
• äèàìåòð êàáåëÿ: îê. 5ìì
• ìèíèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà ìîíòàæà: -5°C
• ìèíèìàëüíûé ðàäèóñ èçãèáà êàáåëÿ: 3,5D
• íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè ýêðàíèðîâàíû,
à èõ ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêîé
ñèñòåìå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ
äèôôåðåíöèàëüíîé çàùèòû
ãàðàíòèðóåò áåçîïàñíîñòü.

2

90

4

2

1

3

1
2
3

4

Íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü ELEKTRA VC
Õîëîäíûé êîíåö» (ïèòàþùèé êàáåëü)
ñîåäèíèòåëüíàÿ ìóôòà íàãðåâàòåëüíîãî
êàáåëÿ ñ ïèòàþùèì êàáåëåì
çàâîäñêàÿ ýòèêåòêà

Âíèìàíèå:
Ìîùíîñòü íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ ìîæåò
îòëè÷àòüñÿ íà +5%, -10% îò ïàðàìåòðîâ,
óêàçàííûõ íà ýòèêåòêàõ.
Íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü ðàññ÷èòàí
íà 230 Â/50 Ãö.

CODE: 05-1131/8-R08

240W

Çàâîäñêàÿ ýòèêåòêà

Íà çàâîäñêîé ýòèêåòêå èìååòñÿ ïèêòîãðàììà:
Íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü
äâóñòîðîííåãî ïîäêëþ÷åíèÿ
ïèòàíèÿ
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Âíèìàíèå:
Íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè âñåãäà äîëæíû
áûòü ñìîíòèðîâàíû â ñîîòâåòñòâèè
ñ èíñòðóêöèÿìè.
Ïîäêëþ÷åíèå êàáåëÿ ê ýëåêòðè÷åñêîé
ñåòè âñåãäà äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ âûñîêî
êâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòîì.
Íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü äîëæåí ðàñïîëàãàòüñÿ íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 25 ìì
îò äðóãèõ èñòî÷íèêîâ òåïëà (íàïðèìåð,
îò òðóáîïðîâîäîâ ãîðÿ÷åé âîäû).
Íèêîãäà íå ðàçðåçàéòå íàãðåâàòåëüíûé
êàáåëü.
Íèêîãäà íå óêîðà÷èâàéòå íàãðåâàòåëüíûé
êàáåëü, òîëüêî ïèòàþùèé êàáåëü ìîæåò
áûòü óêîðî÷åí ïðè íåîáõîäèìîñòè.
Íåëüçÿ äåôîðìèðîâàòü ñîåäèíèòåëüíóþ
ìóôòó.
Íèêîãäà íå äåëàéòå ñàìîñòîÿòåëüíî ðåìîíò
íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ, â ñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ êàáåëÿ ñëåäóåò âûçâàòü ñåðòèôèöèðîâàííîãî ýëåêòðèêà.
Êàáåëü íèêîãäà íå äîëæåí ïîäâåðãàòüñÿ
÷ðåçìåðíîìó ðàñòÿæåíèþ è íàïðÿæåíèþ,
à òàêæå óäàðàì îñòðûìè èíñòðóìåíòàìè.
Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå íàãðåâàòåëüíûé
êàáåëü ELEKTRA VC, åñëè òåìïåðàòóðà
îêðóæàþùåé ñðåäû îïóñêàåòñÿ íèæå -5°Ñ.
Íèêîãäà íå ìîíòèðóéòå êàáåëü â ìåñòå,
ãäå áóäóò ñòîÿòü íåïîäâèæíûå ïðåäìåòû
(íàïðèìåð, øêàôû áåç íîæåê).
Ñîåäèíèòåëüíûå ìóôòû äîëæíû ïîëíîñòüþ íàõîäèòüñÿ â áåòîííîé ñòÿæêå.
Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå ãâîçäè èëè
øóðóïû ïðè ìîíòàæå êàáåëÿ.
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Âíèìàíèå:
Íàëè÷èå ñìîíòèðîâàííîãî êàáåëÿ äîëæíî
áûòü î÷åâèäíî îáîçíà÷åíî ïóòåì ðàçìåùåíèÿ ñïåöèàëüíîé ìàðêèðîâêè / òàáëè÷åê
â ìåñòàõ ïîäêëþ÷åíèÿ êàáåëÿ, â ïðîåêòå
ýëåêòðèêè è ïð. òàê, ÷òîáû áûë ïîíÿòåí øàã
óêëàäêè êàáåëÿ, ïëîùàäü óêëàäêè, ìîùíîñòü
è äëèíà ïîäêëþ÷åííîé íàãðåâàòåëüíîé
ñåêöèè.

1. Íàãðåâàòåëüíûå
êàáåëè ELEKTRA VC10
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
• èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó äîñòóïíà â ðàçäåëå
"äîêóìåíòàöèÿ" íà âåá-ñàéòå:
www.elektra-otoplenie.ru
• ñèñòåìû ïðåäîòâðàùåíèÿ ïðîìåðçàíèÿ ãðóíòà
è ôóíäàìåíòîâ â õîëîäèëüíûõ êàìåðàõ,
à òàêæå ñèñòåìû îáîãðåâà â ñåëüñêîì
õîçÿéñòâå äîëæíû áûòü çàïðîåêòèðîâàíû
ïðîåêòèðîâùèêîì èëè òåõíè÷åñêèì îòäåëîì
ôèðìû ELEKTRA.
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2. Íàãðåâàòåëüíûå
êàáåëè ELEKTRA
VC15, VC20
Ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ îáîãðåâà ïîìåùåíèé

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
Ìèíèìàëüíûé øàã óêëàäêè êàáåëÿ:
Òèï êàáåëÿ

VC15

VC20

Ìèíèìàëüíûé øàã
óêëàäêè êàáåëÿ:

8ñì

10ñì

Íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè ELEKTRA VC15 è 20,
ïðèìåíÿåìûå äëÿ îáîãðåâà ïîëîâ, ðàñêëàäûâàþòñÿ (íà ýòàïå ñòðîèòåëüñòâà, êîãäà åù¸ íå
âûïîëíåíà ñòÿæêà) íà áåòîííîì îñíîâàíèè ïîëà.
Ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëèâàòü òåïëîèçîëÿöèþ
äëÿ óìåíüøåíèÿ òåïëîïîòåðü.
Çàòåì êàáåëè ïîêðûâàþòñÿ ñòÿæêîé: àíãèäðèäíîé èëè áåòîííîé.
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Òèïû ñòÿæåê
Ïðè îáóñòðîéñòâå òåïëîãî ïîëà èñïîëüçóþò
äâà òèïà ñòÿæåê:

• Àíãèäðèäíàÿ ñòÿæêà. Åå ïðåèìóùåñòâîì
ÿâëÿåòñÿ êîðîòêîå âðåìÿ âûñûõàíèÿ (îêîëî
7 äíåé), íåáîëüøàÿ ñòåïåíü ëèíåéíîé óñàäêè,
à òàêæå íèçêàÿ ïîðèñòîñòü. Äàííûì ìåòîäîì
ìîãóò áûòü ñäåëàíû áîëüøèå ïëîùàäè
(äî 300 êâ.ì) áåç íåîáõîäèìîñòè ïðèìåíåíèÿ
äåôîðìàöèîííûõ øâîâ. Èç-çà íèçêîé ïîðèñòîñòè î÷åíü õîðîøî ïðîâîäèò òåïëî, ïîë
íàãðåâàåòñÿ áûñòðåå, ÷åì ïðè èñïîëüçîâàíèè
öåìåíòíîé ñòÿæêè. Ýòîò òèï ñòÿæêè íå
ïîäõîäèò äëÿ âàëæíûõ ïîìåùåíèé.
• Öåìåíòíàÿ ñòÿæêà. Åå ïðåèìóùåñòâîì ÿâëÿåòñÿ óñòîé÷èâîñòü ê âîçäåéñòâèþ âëàæíîñòè
è ê âûñîêîé òåìïåðàòóðå. Â ñâÿçè ñ âûñîêîé
ñòåïåíüþ ëèíåéíîé óñàäêè ïðè ïîâåðõíîñòÿõ
áîëåå 30 ì2, êîãäà äëèíà îäíîé èç ñòîðîí
ïîâåðõíîñòè ïîëà ïðåâûøàåò 6 ìåòðîâ,
ñëåäóåò ñäåëàòü äåôîðìàöèîííûå øâû.

Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû ñòÿæåê ïîëà

Àíãèäðèäíàÿ
ñòÿæêà

Öåìåíòíàÿ
ñòÿæêà

Òîëùèíà ñòÿæêè

35 – 60ìì

50 – 80ìì

Òåïëîïðîâîäíñòü

2,0 Âò/ìK

1,0 – 1,1 Âò/ìK

Âðåìÿ âûñûõàíèÿ

7 äíåé

28 äíåéi

Ìàêñèìàëüíàÿ ïîâåðõíîñòü áåç íåîáõîäèìîñòè äåôîðìàöèîííûõ øâîâ

300ì2

Ïîðèñòîñòü

8%

30ì2
15 – 20%
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Ñòÿæêà äîëæíà áûòü îòäåëåíà îò ñòåí
ñïåöèàëüíûìè ïîëîñàìè êðîìî÷íîé èçîëÿöèè.
Ðåêîìåíäóåòñÿ îáóñòðàèâàòü òàê íàçûâàåìûå
«ïëàâàþùèå ïîëû» ñ òåì, ÷òîáû òåïëî îò
êàáåëüíûõ ñèñòåì îáîãðåâà íå ïåðåäàâàëîñü
íàðóæíûì ñòåíàì èëè ôóíäàìåíòó.

Ðåãóëèðîâàíèå
òåìïåðàòóðû
Íåîòúåìëåìûì ýëåìåíòîì ñèñòåìû oñíîâíîãî
îòîïëåíèÿ ïîëà ÿâëÿåòñÿ òåðìîðåãóëÿòîð.
Òåðìîðåãóëÿòîð èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
êàáåëÿ ê ýëåêòðîñåòè è óïðàâëåíèÿ åãî ðàáîòîé
Ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü êîìáèíèðîâàííûå
òåðìîðåãóëÿòîðû, ò.å. òàêèå, â êîòîðûõ äàò÷èê
òåìïåðàòóðû âîçäóõà óïðàâëÿåò ñèñòåìîé,
à äàò÷èê òåìïåðàòóðû ïîëà çàùèùàåò ïîë
è êàáåëü îò ïåðåãðåâà). Äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ
òåìïåðàòóðû ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïðîñòåéøèé
òåðìîðåãóëÿòîð, êîòîðûé ïîääåðæèâàåò
çàäàííóþ òåìïåðàòóðó, èëè ïðîãðàììèðóåìûé
òåðìîðåãóëÿòîð , êîòîðûé äàåò âîçìîæíîñòü
ïðîãðàììèðîâàíèÿ ðåæèìîâ ðàáîòû ñèñòåìû.

Òèï
îòîïëåíèÿ

Òèï òåðìîðåãóëÿòîðà
ðó÷íîé

îñíîâíîå
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–

ïðîãðàììèðóåìûé
ELEKTRA
OWD5 1999
OCD5 1999
OCD2 1999

Äàò÷èê
òåìïåðàòóðû

Òåðìîðåãóëÿòîð
ìîæåò áûòü ïîìåùåí
â îáùåé ðàìêå ñ âûêëþ÷àòåëåì
Ñèñòåìà äîëæíà áûòü ñíàáæåíà çàùèòîé
îò ñâåðõòîêà, àâòîìàòè÷åñêèì âûêëþ÷àòåëåì
ñ õàðàêòåðèñòèêîé Â.
Òèï íàãðåâàòåëüíîãî
êàáåëÿ

Ìàêñ.íàãðóçêà*

VC10
VC15

20 A
25 A

*äëÿ ìàêñ.äëèííîé ñåêöèè

Ìîíòàæ

ÝÒÀÏ I – ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû
Íà äàííîì ýòàïå ñëåäóåò:
1. Âûáðàòü ìåñòî äëÿ òåðìîðåãóëÿòîðà
- ïî ñîîáðàæåíèÿì ýñòåòè÷åñêèì è ïðàêòè÷åñêèì ëó÷øå ñ âûêëþ÷àòåëåì ñâåòà
(òåðìîðåãóëÿòîð ìîæåò áûòü ïîìåùåí
â îáùåé ðàìêå).
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2. Cìîíòèðîâàòü óãëóáëåííóþ ýëåêòðè÷åñêóþ
êîðîáêó, â êîòîðîé áóäåò ðàçìåùåí òåðìîðåãóëÿòîð.
3. Ïîäâåñòè êàáåëü ïèòàíèÿ (òðåõæèëüíûé)
ê ýëåêòðè÷åñêîé êîðîáêå.
4. Îò ýëåêòðè÷åñêîé êîðîáêè ñëåäóåò âûâåñòè
äâå ãîôðîòðóáêè (äèàìåòð 15 ìì) ê ïîëó.
Ïîìåñòèòü èõ â ãîòîâûõ øòðîáàõ â ñòåíå.
Âíóòðü îäíîé èç òðóá (2,5 ì) áóäåò ââåäåí
(íà ýòàïå ìîíòàæà íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ)
êàáåëü ñ äàò÷èêîì òåìïåðàòóðû, â äðóãóþ
(1,5 ì) ïðîâîä ïèòàíèÿ íàãðåâàòåëüíîãî
êàáåëÿ.
Åñëè çîíà îáîãðåâà íå íàõîäèòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ó ñòåíû ñ óñòàíîâëåí òåðìîðåãóëÿòîðîì (ãîôðîòðóáà ïîä äàò÷èê áóäåò îòñòóïàòü
îò ñòåíû áîëåå ÷åì íà 1 ì) íàä ïîëîì ñëåäóåò
óñòàíîâèòü ðàñïðåäåëèòåëüíóþ ýëåêòðè÷åñêóþ
êîðîáêó. Ýòî ðåøåíèå îáëåã÷èò çàìåíó äàò÷èêà
ïîëà, åñëè áóäåò òàêàÿ íåîáõîäèìîñòü.
Ò.ê. äàò÷èê òåìïåðàòóðû ââîäèòñÿ â ãîôðîòðóáó
ïîñëå îêîí÷àíèÿ îòäåëî÷íûõ ðàáîò, óäîáíî
èñïîëüçîâàòü ãîôðîòðóáû ñ ïðîòÿæêîé.
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Ïèòàþùèé êàáåëü
Óãëóáëåííàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ êîðîáêà
- â íåé áóäåò óñòàíîâëåí òåðìîðåãóëÿòîð
Ãîôðîòðóáêà ïîä äàò÷èê òåìïåðàòóðû ïîëà
Ãîôðîòðóáêà ïîä «õîëîäíûé êîíåö»
Ïðîòÿæêà
Pàñïðåäåëèòåëüíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ êîðîáêà

Âíèìàíèå:
Ãîôðîòðóáêè â ìåñòå ñòûêà ïîëà è ñòåíû
äîëæíû èçãèáàòüñÿ ïî äóãå, à íå ïîä
ïðÿìûì óãëîì. Ýòî ïîçâîëèò çàìåíèòü
äàò÷èê ïðè íåîáõîäèìîñòè.
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ÝÒÀÏ II – ìîíòàæ
íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
Íà âûðîâíåííîì îñíîâàíèè ïîëà ñëåäóåò
ïîñëåäîâàòåëüíî ðàçëîæèòü:

• ïîëèýòèëåíîâóþ ïëåíêó (ïàðîèçîëÿöèþ)
• òåïëîèçîëÿöèîííûé ñëîé
Ïåðåä íà÷àëîì ìîíòàæà âûáðàííîãî
íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ, ñëåäóåò:

• Ðàññ÷èòàòü øàã óêëàäêè êàáåëÿ
• Îáîçíà÷èòü íà ïîëó ìåñòà,
ãäå ïëàíèðóþòñÿ ñòàöèîíàðíûå ïðåäìåòû
Øàã óêëàäêè êàáåëÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ
ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

a–a =
ãäå:

S
L+0,5P

a-a - øàã óêëàäêè
S - ïëîùàäü ïîëà, íà êîòîðîì áóäåò
ðàçìåù¸í íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü
L - äëèíà íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
P - ïåðèìåòð ïîëà, íà êîòîðîì áóäåò
ðàçìåù¸í íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü

• Ðàçëîæèòü ìîíòàæíóþ ëåíòó ELEKTRA TME
(äëÿ êðåïëåíèÿ íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ)
ñ èíòåðâàëîì 40 ñì.
• Ïîëîæèòü íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü, íà÷èíàÿ
ñî ñòîðîíû ïðîâîäà ïèòàíèÿ òàê, ÷òîáû
ïðîâîä ïèòàíèÿ „äîñòàâàë” äî ýëåêòðè÷åñêîé
êîðîáêè.
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Íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü ðàçìåùàåòñÿ íà ðàññòîÿíèè îò ñòåí è ñòàöèîíàðíûõ ïðåäìåòîâ,
ðàâíîì øàãó óêëàäêè êàáåëÿ.

Âíèìàíèå:
Åñëè øíóð ïèòàíèÿ íå ìîæåò áûòü
âñòàâëåí â ýëåêòðè÷åñêóþ êîðîáêó, îí
äîëæåí áûòü çàùèùåí îò âëàãè çàùèòû
ñ ïîìîùüþ çàùèòíîãî êîëïà÷êà íà êîíöå
êàáåëÿ èëè òåðìîóñàäî÷íîãî êîëïà÷êà.
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ÝÒÀÏ III – ïîñëå óêëàäêè
íàãðåâàòåëüíîãî
êàáåëÿ
Íà ýòîì ýòàïå ñëåäóåò:

• Â ãàðàíòèéíûé òàëîí ïðèêðåïèòü çàâîäñêóþ
ýòèêåòêó, êîòîðàÿ ðàçìåùåíà íà ïðîâîäå
ïèòàíèÿ íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ.
• Ââåñòè ïðîâîä ïèòàíèÿ â ýëåêòðè÷åñêóþ
êîðîáêó íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ ÷åðåç
ãîôðîòðóáêó, êîòîðàÿ áûëà óñòàíîâëåíà
íà ýòàïå ýëåêòðîìîíòàæíûõ ðàáîò.
• Óñòàíîâèòü ãîôðîòðóáêó ïîä äàò÷èê òåìïåðàòóðû ïîëà íà ðàâíîì ðàññòîÿíèè ìåæäó
äâóìÿ âèòêàìè êàáåëÿ è çàôèêñèðîâàòü åå.
• Ââåñòè â ýëåêòðè÷åñêóþ êîðîáêó êàáåëü
ñ äàò÷èêîì òåìïåðàòóðû ÷åðåç ãîôðîòðóáêó.
• Ïîñòàâèòü çàãëóøêó íà êîíöå ãîôðîòðóáêè
äëÿ äàò÷èêà òåìïåðàòóðû âî èçáåæàíèå
ïîïàäàíèÿ âíóòðü òðóáû ðàñòâîðà ñòÿæêè.

Âíèìàíèå:
Äàò÷èê òåìïåðàòóðû äîëæåí áûòü ðàñïîëîæåí íà ðàâíîì ðàññòîÿíèè ìåæäó
íàãðåâàòåëüíûì êàáåëåì.

• Ñäåëàòü ñõåìó óêëàäêè íàãðåâàòåëüíîãî
êàáåëÿ è ïîëîæåíèÿ äàò÷èêà òåìïåðàòóðû
â Ãàðàíòèéíîì òàëîíå
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ÝÒÀÏ IV – èçìåðåíèÿ
• ñîïðîòèâëåíèå íàãðåâàòåëüíîé æèëû
• ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè
Ðåçóëüòàò èçìåðåíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ íàãðåâàòåëüíîé æèëû íå äîëæåí îòêëîíÿòüñÿ îò
çíà÷åíèÿ, óêàçàííîãî íà çàâîäñêîé ýòèêåòêå,
áîëåå ÷åì íà -5%, +10%.
Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè íàãðåâàòåëüíîãî
êàáåëÿ èçìåðÿåòñÿ óñòðîéñòâîì ñ íîìèíàëüíûì
íàïðÿæåíèåì 1000 Â (ìåãîììåòð) è íå äîëæíî
áûòü ìåíüøå ÷åì 50 ÌW. Ðåçóëüòàòû äîëæíû
áûòü âíåñåíû â ãàðàíòèéíûé òàëîí.
Ïîñëå îòäåëêè ïîëà íåîáõîäèìî ïîâòîðèòü
èçìåðåíèÿ, ÷òîáû óáåäèòüñÿ â îòñóòñòâèè
ïîâðåæäåíèé êàáåëÿ ïðè ìîíòàæå íàïîëüíîãî
ïîêðûòèÿ.

1

L

(÷¸ðíûé)

1

N

(ñèíèé èëè
÷¸ðíûé)

2

Èçìåðåíèå
ñîïðîòèâëåíèÿ
íàãðåâàòåëüíîé æèëû

1
2
3

Ïðîâîä ïèòàíèÿ
Îììåòð
Ìåãîììåòð
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Íàãðåâàòåëüíûå
Êàáåëè ELEKTRA

(÷¸ðíûé) L

1

N

(ñèíèé èëè
÷¸ðíûé)

1

PE

(æ¸ëòîçåë¸íûé)

3

Èçìåðåíèå
ñîïðîòèâëåíèÿ èçîëÿöèè

ÝÒÀÏ V – èçãîòîâëåíèå ïîëà
Âñþ ïëîùàäü êîìíàòû ñëåäóåò çàëèòü àíãèäðèäíîé ñòÿæêîé òîëùèíîé ìèíèìóì 35 ìì
èëè öåìåíòíîé ñòÿæêîé ñ òîëùèíîé ìèíèìóì
50 ìì.
Íà÷àëî è êîíåö íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
(ñîåäèíèòåëüíûå ìóôòû) äîëæíû ïîëíîñòüþ
íàõîäèòüñÿ â ðàñòâîðå ñòÿæêè.

Âíèìàíèå:
Âî âðåìÿ èçãîòîâëåíèÿ ñòÿæêè ñóùåñòâóåò îïàñíîñòü ïîâðåæäåíèÿ íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ òà÷êîé äëÿ ïåðåâîçêè ðàñòâîðà, ëîïàòîé è äðóãèìè èíñòðóìåíòàìè
ñ îñòðûìè êðàÿìè. Ïîýòîìó ñëåäóåò ðàçìåñòèòü ìîñòû äëÿ ïðîõîäà è ïðîåçäà.
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Âíèìàíèå:
Ïîñëå ïðîèçâåäåíèÿ ñòÿæêè ñëåäóåò
ñíîâà ïðîâåñòè èçìåðåíèÿ:
• ñîïðîòèâëåíèå íàãðåâàòåëüíîé æèëû
• ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè
Ðåçóëüòàòû äîëæíû áûòü ñðàâíåíû
è çàïèñàíû â ãàðàíòèéíîì òàëîíå.

ÝÒÀÏ VI – ìîíòàæ
òåðìîðåãóëÿòîðà
Ïîäêëþ÷åíèå íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ ê ýëåêòðîîáîðóäîâàíèþ äîëæíî áûòü ïîðó÷åíî êâàëèôèöèðîâàííîìó ñïåöèàëèñòó.
Ïîäêëþ÷åíèå:
1. ïðîâîäîâ ïèòàíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè
2. „õîëîäíûõ” ïðîâîäîâ ïèòàíèÿ
íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
3. ïðîâîäîâ äàò÷èêà òåìïåðàòóðû
Ïîäêëþ÷åíèå ñëåäóåò îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñî ñõåìîé èç èíñòðóêöèè ê òåðìîðåãóëÿòîðó.

Âíèìàíèå:
Æèëó çàçåìëåíèÿ íàãðåâàòåëüíîãî
êàáåëÿ (PE) ñëåäóåò ñîåäèíèòü âìåñòå
ñ æèëîé çàçåìëåíèÿ (çåëåíî-æåëòûì)
ýëåêòðè÷åñêîé ñèñòåìû ñ ïîìîùüþ
ñïåöèàëüíîãî çàæèìà â òåðìîðåãóëÿòîðå.
Åñëè òàêîé çàæèì íå ñóùåñòâóåò,
òî ñëåäóåò ñîåäèíèòü îòäåëüíî, èñïîëüçóÿ
ðàçâåòâëåííûé ðàçúåì, êîòîðûé íàõîäèòñÿ
â ìîíòàæíîé êîðîáêå.
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Íàãðåâàòåëüíûå
Êàáåëè ELEKTRA
Âíèìàíèå:
Åñëè â ïîìåùåíèè óñòàíîâëåíî áîëåå
îäíîãî íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ, êàáåëè
äîëæåíû áûòü ïîäêëþ÷åíû ïàðàëëåëüíî,
ò.å. îäèíàêîâûå æèëû «õîëîäíîãî êîíöà"
íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ ïîäêëþ÷àþòñÿ
ê îäíèì è òåì æå êëåììàì íà òåðìîðåãóëÿòîðå.

Çàùèòà îò ïîðàæåíèÿ
ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì
Óñòàíîâêà èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ íàãðåâàòåëüíîãî
êàáåëÿ äîëæíà áûòü îáîðóäîâàíà óñòðîéñòâîì
çàùèòíîãî îòêëþ÷åíèÿ ñ ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ
D £ 30 ìÀ.
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3. Íàãðåâàòåëüíûå
êàáåëè VC20
Ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ
îáëåäåíåíèÿ:

• ïîäúåçäíûõ ïóòåé, ïàðêèíãîâ, òåððàñ
• ìîñòîâ, ïðîõîäîâ, ïàíäóñîâ
• ëåñòíèö
Íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè óñòàíàâëèâàþòñÿ
â çàâèñèìîñòè îò òèïà ïîâåðõíîñòè:

• â ñëîå ïåñêà èëè ñóõîãî áåòîíà - ïîâåðõíîñòè
èç àñôàëüòà, òðîòóàðíîé ïëèòêè, ïëèò
• íåïîñðåäñòâåííî â áåòîíå - áåòîííûå ñòÿæêè,
àðìèðîâàííûå áåòîííûå ïëèòû

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
Ïðè çàùèòå íàðóæíûõ òåððèòîðèé îò ñíåãà
è ëüäà ñëåäóåò îïðåäåëèòü ìîùíîñòü ñèñòåìû
íà ì2 ïîâåðõíîñòè. Ðåêîìåíäóåìàÿ ìîùíîñòü
çàâèñèò îò ìåñòíûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé,
ò.å. îò ìèíèìàëüíîé âíåøíåé òåìïåðàòóðû,
êîëè÷åñòâà îñàäêîâ è ñêîðîñòè âåòðà.
Ïðè çàùèòå íàðóæíûõ òåððèòîðèé îò ñíåãà
è ëüäà ñëåäóåò îïðåäåëèòü ìîùíîñòü ñèñòåìû
íà ì2 ïîâåðõíîñòè. Ðåêîìåíäóåìàÿ ìîùíîñòü
çàâèñèò îò ìåñòíûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé,
ò.å. îò ìèíèìàëüíîé âíåøíåé òåìïåðàòóðû,
êîëè÷åñòâà îñàäêîâ è ñêîðîñòè âåòðà.
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Íàãðåâàòåëüíûå
Êàáåëè ELEKTRA
Òåìïåðàòóðà
âîçäóõà

Íàãðåâàòåëüíàÿ
ìîùíîñòü [Âò/ì2]

> -5°C
-5°C ¸ -20°C
-20°C ¸ -30°C

200
300
400

Áîëåå âûñîêàÿ ìîùíîñòü òðåáóåñÿ,
êîãäà îáîãðåâàåìàÿ ïîâåðõíîñòü:

• Ïîäâåðæåíà íèçêèì òåìïåðàòóðàì
• Ïîäâåðæåíà äåéñòâèþ âåòðà ñíèçó
- ìîñòû, ëåñòíèöû, ïîãðóçî÷íûå ðàìïû,
ïóòåïðîâîäû
• Ðàñïîëîæåíà â ðàéîíàõ ñ áîëüøèìè
ñíåãîïàäàìè
Ïðèìåíåíèå òåïëîèçîëÿöèè â ïîâåðõíîñòÿõ,
ïîäâåðæåííûõ äåéñòâèþ âåòðà ñíèçó, óâåëè÷èò
ýôôåêòèâíîñòü çàùèòû îò ñíåãà è ëüäà.
Íàãðåâàòåëüíàÿ
ìîùíîñòü [Âò/ì2]

20 Âò/ì [ñì]

250
300
350
400

8
~7
~6
5

Øàã óêëàäêè êàáåëÿ íå ìîæåò áûòü
ìåíüøå 4 ñì.
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Ìîíòàæ
ÝÒÀÏ I – óêëàäêà íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
Ïðèñòóïàÿ ê ìîíòàæó ñèñòåìû, ñëåäóåò
îïðåäåëèòü ìîùíîñòü íà ì2 ïîâåðõíîñòè
è ðàññ÷èòàòü øàã óêëàäêè íàãðåâàòåëüíîãî
êàáåëÿ.
Èíòåðâàëû ìîæíî ðàññ÷èòàòü ïî ôîðìóëå:
ãäå:

a–a =

S
L

a-a – øàã óêëàäêè
S – îáîãðåâàåìàÿ
L – äëèíà íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
Äëÿ êðåïëåíèÿ íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
è ñîõðàíåíèÿ ïîñòîÿííîãî øàãà óêëàäêè
ñëåäóåò ïðèìåíÿòü ìîíòàæíóþ ëåíòó
ELEKTRA TME (ëåíòà ðàñêëàäûâàåòñÿ
ñ èíòåðâàëîì 40 ñì) ëèáî àðìàòóðíóþ
ñåòêó ñ ÿ÷åéêàìè 5ñì x 5ñì èç ïðîâîëîêè
äèàìåòðîì Æ 2ìì.

Ìîíòàæíàÿ ëåíòà ELEKTRA TME
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Íàãðåâàòåëüíûå
Êàáåëè ELEKTRA
Íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü ìîíòèðóåòñÿ òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû ïèòàþùèå êàáåëè ïèòàíèÿ
äîõîäèëè äî ýëåêòðè÷åñêîé êîðîáêè. Åñëè
êàáåëü íàäî óäëèíèòü, ñîåäèíåíèå òðåáóåòñÿ
âûïîëíÿòü ñ ïîìîùüþ ãåðìåòè÷íîé ìóôòû.
Ñïîñîá óêëàäêè íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
çàâèñèò îò âèäà ïîêðûòèÿ.

Ïîêðûòèÿ èç àñôàëüòà, òðîòóàðíîé
ïëèòêè, à òàêæå áåòîííûõ ïëèò
Ýòàïû ðàáîò:

• ïîêðûòèå òâ¸ðäîé ïîäëîæêè ñëîåì ïåñêà èëè
ñóõîãî áåòîíà òîëùèíîé ìèí. 3 ñì (àñôàëüò
ìèí. 5 ñì) è åãî óïëîòíåíèå
• ðàñêëàäêà íà ñëîå óòðàìáîâàííîãî ïåñêà èëè
ñóõîãî áåòîíà ìîíòàæíûõ ëåíò ELEKTRA TME
èëè àðìàòóðíîé ñåòêè è ôèêñàöèÿ íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
• ïîëíàÿ çàñûïêà êàáåëåé ñëîåì ïåñêà
èëè ñóõîãî áåòîíà
• ìîíòàæ ïîðûòèÿ
äàò÷èê òåìïåðàòóðû
è âëàæíîñòè
ñ öèëèíäð.îñíîâàíèåì

òðîòóàðíàÿ
ïëèòêà èëè ïëèòû

ïåñ÷àíî-öåìåíòíàÿ
ïîäñûïêà ìèí. 3ñì

íàãðåâàòåëüíûé
êàáåëü
ELEKTRA VC

òâ¸ðäàÿ
ïîäëîæêà

Êîíñòðóêöèÿ ïîäúåçäíûõ ïóòåé ñ òðîòóàðíîé
ïëèòêîé èëè áðóñ÷àòêîé â ðàçðåçå
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Ïðèìåð ðàñêëàäêè íàãðåâàòåëüíûõ êàáåëåé
ELEKTRA VC íà ïîäúåçäå ê ãàðàæó,
ïîêðûòîì òðîòóàðíîé ïëèòêîé

Çàùèùàÿ ïîäúåçäíîé ïóòü ê ãàðàæó îò ñíåãà
è ëüäà, åñëè íåò íåîáõîäèìîñòè îáîãðåâà âñåé
ïîâåðõíîñòè, ìîæíî îáîãðåâàòü òîëüêî êîëåè
ïðîåçæåé ÷àñòè. Äàò÷èê òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè ñëåäóåò ïîìåñòèòü â ïðåäåëàõ îáîãðåâà111

Íàãðåâàòåëüíûå
Êàáåëè ELEKTRA
åìîé ïîâåðõíîñòè, íî îí íå äîëæåí áûòü ðàçìåù¸í â êîëåÿõ åçäû êîëåñ ìàøèíû, âî èçáåæàíèå ñêîïëåíèÿ ñíåãà íà äàò÷èêå, ÷òî ìîæåò
âûçâàòü íåíóæíîå âêëþ÷åíèå íàãðåâàòåëüíîé
ñèñòåìû.

íàãðåâàòåëüíûé
êàáåëü
ïîäúåçäíîé
ïóòü

ãàðàæ

Îáîãðåâ
ëèâíåâîé
êàíàëèçàöèè

Ïðè îáóñòðîéñòâå ñèñòåìû àíòèîáëåäåíåíèÿ íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü äðåíàæíûé êàíàë äëÿ
îòòîêà òàëîé âîäû, êîòîðûé â ñâîþ î÷åðåäü òàêæå íåîáõîäèìî çàùèòèòü îò çàìåðçàíèÿ. Ìû ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü äëÿ ýòîé öåëè ñàìîðåãóëèðóþùèéñÿ êàáåëü ELEKTRA SelfTec®PRO 33.
Êàáåëü äëèíîé 0,5-1,0 ì óñòàíàâëèâàåòñÿ âíóòðè
äðåíàæíîãî êàíàëà è îïóñêàåòñÿ â êàíàëèçàöèîííóþ òðóáó.
Âêëþ÷åíèå äàííîãî êàáåëÿ äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïóñêîì ñèñòåìû
àíòèîáëåäåíåíèÿ, ñëåäîâàòåëüíî, ýëåêòðè÷åñêîå
ïîäêëþ÷åíèå îáåñïå÷èâàåòñÿ ÷åðåç åäèíûé ùèò
ïèòàíèÿ è óïðàâëåíèÿ.
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Áåòîííîå ïîêðûòèå
Áåòîííûå ïîâåðõíîñòè òðåáóþò âûïîëíåíèÿ
äèëàòàöèè. Äëÿ íåàðìèðîâàííûõ áåòîííûõ
ñòÿæåê äîëæíà áûòü âûïîëíåíà äèëàòàöèÿ
íà ïîâåðõíîñòè ïëîùàäè íå áîëåå ÷åì 9ì2,
â ñëó÷àå àðìèðîâàííûõ áåòîííûõ ïëèò íà
ïëîùàäè íå áîëüøå 35ì2. Äëèíó íàãðåâàòåëüíûõ ìàòîâ èëè êàáåëåé ñëåäóåò îïðåäåëÿòü
òàê, ÷òîáû îíè íå ïåðåñåêàëè äèëàòàöèîííûå
øâû. Òîëüêî ïèòàþùèå êàáåëè („õîëîäíûå”
êîíöû) ìîãóò ïðîõîäèòü ÷åðåç äèëàòàöèîííûå
øâû; èõ ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü â çàùèòíîé
òðóáå (äëèíà ìèí. 50 ñì).

Íåàðìèðîâàííîå áåòîííîå ïîêðûòèå
Ýòàïû ðàáîò:

• âûðàâíèâàíèå óòðàìáîâàííîãî îñíîâàíèÿ
• ðàñêëàäêà ìîíòàæíîé ëåíòû ELEKTRA TME
ëèáî àðìàòóðíîé ñåòêè è óñòàíîâêà íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
• çàëèâêè áåòîííîé ïîâåðõíîñòè

äàò÷èê òåìïåðàòóðû
è âëàæíîñòè
ñ öèëèíäð.îñíîâàíèåì

äèëàòàöèÿ

áåòîííàÿ ñòÿæêà
ìèí. 5ñì
íàãðåâàòåëüíûé
êàáåëü
ELEKTRA VC

óòðàìáîâàííàÿ
ïîäëîæêà

Êîíñòðóêöèÿ ïîäúåçäíûõ ïóòåé ñ áåòîííûì
ïîêðûòèåì â ðàçðåçå
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Íàãðåâàòåëüíûå
Êàáåëè ELEKTRA
Æåëåçîáåòîííûå ïëèòû
Íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè ìîãóò áûòü çàêðåïëåíû
íåïîñðåäñòâåííî íà àðìàòóðíîé ñåòêå,
íàïðèìåð, ñ ðàçìåðàìè ÿ÷ååê 10 õ 10 ñì
èç ïðîâîëîêè Æ 4 ìì, ñ ðàñ÷åòíûì øàãîì
óêëàäêè êàáåëÿ.

íàãðåâàòåëüíûé
êàáåëü
ELEKTRA VC

ïîêðûòèå
ïðîåçæåé ÷àñòè

ìåòàëëè÷åñêàÿ
ñåòêà
àðìàòóðà
îñíîâàíèÿ

ñëîé
øòóêàòóðêè

òåïëîèçîëÿöèÿ

Ðàçðåç ïîãðóçî÷íîé ðàìïû

Ïðèìåíåíèå òåïëîèçîëÿöèè æåëåçîáåòîííîé
ïëèòû, åñëè ïîä ðàìïîé åñòü ñâîáîäíûé òîê
âîçäóõà (ìîñò) ïîâûñèò ýôôåêòèâíîñòü
ñèñòåìû.
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Ëåñòíèöû
Íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè ðàñêëàäûâàþòñÿ íà
ñòóïåíüêàõ ëåñòíèö â ïðåäâàðèòåëüíî ïðîäåëàííûõ øòðîáàõ êàíàëàõ è ïîêðûâàþòñÿ ñëîåì
öåìåíòíîãî ðàñòâîðà. Ýòîò ñïîñîá ìîíòàæà
êàáåëÿ çíà÷èòåëüíî îáëåã÷aeò äàëüíåéøèé
ìîíòàæ ïîêðûòèÿ è íå âûçûâaåò ïîâûøåíèÿ
óðîâíÿ ñòóïåíåé.
Åñëè ïîâûøåíèå óðîâíÿ ëåñòíèöû (íàïð. óæå
ñóùåñòâóþùåé) âîçìîæíî, òîãäà íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè ðàñêëàäûâàþòñÿ íà ïîâåðõíîñòè
ñòóïåíåé, è ôèêñèðóþòñÿ íà ìîíòàæíîé ëåíòe
ELEKTRA TME èëè ìåòàëëè÷åñêîé ïðîâîëî÷íîé
ñåòêe.

Ââèäó òîãî, ÷òî áîêîâûå ÷ïñòè ñòóïåíåé íå
îáîãðåâàþòñÿ, êàáåëü íå ïîäîäÿò âïëîòíóþ
ê êðàþ ñòóïåíè.
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Âíèìàíèå:
Åñëè øíóð ïèòàíèÿ íå ìîæåò áûòü
âñòàâëåí â ýëåêòðè÷åñêóþ êîðîáêó, îí
äîëæåí áûòü çàùèùåí îò âëàãè çàùèòû
ñ ïîìîùüþ çàùèòíîãî êîëïà÷êà íà êîíöå
êàáåëÿ èëè òåðìîóñàäî÷íîãî êîëïà÷êà.

8ñì
8ñì
8ñì

Ïðèìåð
ðàñïîëîæåíèÿ
íàãðåâàòåëüíîãî
êàáåëÿ
íà ñòóïåíÿõ
ëåñòíèö

Ïðèìåíåíèå òåïëîèçîëÿöèè íà ñòóïåíÿõ è ïëîùàäêàõ
ëåñòíèö óâåëè÷èò ýôôåêòèâíîñòü îáî-ãðåâà (áîëåå
êîðîòêîå âðåìÿ íàãðåâà), âûçûâàÿ îäíîâðåìåííîå
ñíèæåíèå ýêñïëóàòàöèîííûõ èçäåðæåê ñèñòåìû.

ÝÒÀÏ II – ïîñëå óêëàäêè íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
ñëåäóåò:
• Â ãàðàíòèéíûé òàëîí ïðèêðåïèòü çàâîäñêóþ
ýòèêåòêó, êîòîðàÿ ðàçìåùåíà íà «õîëîäíîì
êîíöå» íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ.
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• Ñäåëàòü ñõåìó óêëàäêè íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
è ïîëîæåíèÿ äàò÷èêà òåìïåðàòóðû â Ãàðàíòèéíîì
òàëîíå.
• Ââåñòè ïèòàþùèé êàáåëü («õîëîäíûé êîíåö»)
íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ â ýëåêòðè÷åñêóþ êîðîáêó.
• Åñëè ýëåêòðè÷åñêîå ïîäêëþ÷åíèå íàãðåâàòåëüíîãî
êàáåëÿ îòêëàäûâàåòñÿ, ðåêîìåíäóåòñÿ èçîëèðîâàòü
ïèòàþùèé êàáåëü ("õîëîäíûé êîíåö") îò ïðîíèêíîâåíèÿ âëàãè, íàïðèìåð, ïóòåì âðåìåííîé
óñòàíîâêè òåðìîyñàæèâàåìîãî êîëïà÷êà.
• Îïðåäåëèòü ìåñòî äëÿ óñòàíîâêè äàò÷èêà òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè ìåñòî, ïîäâåðæåííîå
íàèáîëåå äëèòåëüíîìó âîçäåéñòâèþ âëàæíîñòè
è íèçêîé òåìïåðàòóðû (íàïð. çàòåí¸ííîå èëè
ïîäâåðæåííîå âîçäåéñòâèþ âåòðà). Óñòàíîâèòü
òàì öèëèíäðè÷åñêîå îñíîâàíèå ïîä äàò÷èê òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè.

• Ïðîëîæèòü çàùèòíóþ òðóáó ñ ïðîòÿæêîé
(äëÿ àñôàëüòà - ìåòàëëè÷åñêóþ) îò îñíîâàíèÿ
äàò÷èêà ê òåðìîðåãóëÿòîðó (ïîñëå óñòàíîâêè
ïîêðûòèÿ, çàùèòíàÿ òðóáà ïîñëóæèò äëÿ
ââåäåíèÿ êàáåëÿ äàò÷èêà òåìïåðàòóðû
è âëàæíîñòè).

Âíèìàíèå:
Çàùèòíàÿ òðóáà äîëæíà áûòü ñìîíòèðîâàíà òàê, ÷òîáû ñóùåñòâîâàëà âîçìîæíîñòü
çàìåíû äàò÷èêà òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè.
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Â ñëó÷àå áîëüøîãî ðàññòîÿíèÿ îò äàò÷èêà
äî ýëåêòðè÷åñêîé êîðîáêè ëèáî ïîâðåæäåíèé
òðóáêè, ñëåäóåò:
• ïðèìåíèòü „ïî äîðîãå” ãåðìåòè÷åñêóþ
ýëåêòðè÷åñêóþ êîðîáêó, ëèáî
• óñòàíîâèòü çàùèòíóþ òðóáó ñî ñïàðåííûì
ýêðàíèðîâàííûì ñèãíàëüíûì êàáåëåì,
ìèí. 3-ïàðíûé (íàïð. LIYCY-P 3x2x1,5)
- êàáåëü äàò÷èêà ñ ñèãíàëüíûì êàáåëåì
ñëåäóåò ñîåäèíèòü ñ ïîìîùüþ òåðìîóñàäî÷íîé ìóôòû.

ÝÒÀÏ III – âûïîëíåíèå
èçìåðåíèé
Ïîñëå óêëàäêè íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ,
íåîáõîäèìî âûïîëíèòü èçìåðåíèÿ:
• ñîïðîòèâëåíèå íàãðåâàòåëüíîé æèëû
• ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè

Èçìåðåíèÿ ñëåäóåò âûïîëíèòü òàê,
êàê ýòî îïèñàíî â ðàçäåëå II (ýòàï IV).

Óïðàâëåíèå
Ïðàâèëüíî ïîäîáðàííîå óïðàâëåíèå
îáåñïå÷èâàåò äåéñòâèå íàãðåâàòåëüíîé ñèñòåìû
òîëüêî âî âðåìÿ ñíåãîïàäîâ è ãðàäà. Ðåãóëÿòîð
ñ äàò÷èêîì òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè
àâòîìàòè÷åñêè „ðàñïîçíà¸ò” ïîãîäíûå óñëîâèÿ.
Ïîääåðæèâàåò íàãðåâàòåëüíóþ ñèñòåìó
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â ãîòîâíîñòè, âêëþ÷àÿ å¸ òîãäà, êîãäà ýòî
íåîáõîäèìî. Äëÿ ýòèõ öåëåé ïðåäíàçíà÷åíû
ðåãóëÿòîðû, ìîíòèðóåìûå íà ÄÈÍ-ðåéêàõ
- ETR2 i ETO2.

Óïðàâëåíèå, ñëóæàùåå äëÿ çàùèòû
îò ñíåãà è ëüäà

Òåðìîðåãóëÿòîð ELEKTRA ETR2G ðàññ÷èòàí
íà 16A, ïîýòîìó îáùàÿ íàãðóçêà íå äîëæíà
ïðåâûøàòü 3600Âò. Ñòàíäàðòíî îñíàù¸í
îäíèì äàò÷èêîì òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè
ñ öèëèíäðè÷åñêèì îñíîâàíèåì.

Äàò÷èê òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè íàðóæíîé
çîíû (ãðóíòà, áåòîííîé ïëèòû, áðóñ÷àòêè è ò.ä.)
ETOG-56T ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ
àíòèîáëåäåíåíèÿ ïîäúåçäíûõ ïóòåé è ò.ï.
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Òåðìîðåãóëÿòîð ELEKTRA ETOG2 ìàêñèìàëüíàÿ íàãðóçêà 3x16A. Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ åìêèõ
ñèñòåì. Ñòàíäàðòíî îñíàù¸í îäíèì äàò÷èêîì
òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè ñ èëèíäðè÷åñêèì
îñíîâàíèåì. Ê êîíòðîëëåðó ìîæíî ïîäêëþ÷èòü
âòîðîé, äîïîëíèòåëüíûé äàò÷èê òåìïåðàòóðû
è âëàæíîñòè, ÷òî ïîçâîëèò çàùèòèòü äâå
íàðóæíûå òåððèòîðèè. Åñòü âîçìîæíîñòü
óïðàâëåíèÿ äâóìÿ íåçàâèñèìûìè çîíàìè,
íàïð. ñúåçäîì â ãàðàæ è âîäîñòî÷íûìè
æåëîáàìè, ïðè ïîìîùè îäíîãî êîíòðîëëåðà.
Ïîäêëþ÷åíèå êàáåëåé â òåðìîðåãóëÿòîðå:
• ýëåêòðîñåòè
• ïèòàíèÿ „õîëîäíûõ” êîíöîâ
íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
• äàò÷èêà òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè

Ñëåäóåò âûïîëíèòü ñîãëàñíî ñõåìå,
îïèñàííîé â èíñòðóêöèè òåðìîðåãóëÿòîðà.
Ñèñòåìà äîëæíà áûòü ñíàáæåíà çàùèòîé
îò ñâåðõòîêà, àâòîìàòè÷åñêèì âûêëþ÷àòåëåì
ñ õàðàêòåðèñòèêîé Â.
Òèï íàãðåâàòåëüíîãî

êàáåëÿ
VC20
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*äëÿ ìàêñ.äëèííîé ñåêöèè

Ìàêñ.íàãðóçêà*
25 A

ÝÒÀÏ IV – ìîíòàæ ïîêðûòèÿ
Âî âðåìÿ ðàáîò ïî îêîí÷àòåëüíîé îòäåëêå
ïîâåðõíîñòè íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü öèëèíäð
îñíîâàíèÿ äàò÷èêà òàê, ÷òîáû îí íàõîäèëñÿ
íà 5 ìì íèæå óðîâíÿ ïîâåðõíîñòè, çà ñ÷åò
÷åãî âîäà áóäåò ñêàïëèâàòüñÿ íà äàò÷èêå
âëàæíîñòè è òåìïåðàòóðû.

ÝÒÀÏ V – ìîíòàæ äàò÷èêà
òåìïåðàòóðû
è âëàæíîñòè
Äàò÷èê òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè
óñòàíàâëèâàåòñÿïîñëå âûïîëíåíèÿ ïîêðûòèÿ
â öèëèíäðè÷åñêîå îñíîâàíèå. Ïðîâîä äàò÷èêà
ââîäèòñÿ â çàùèòíóþ òðóáó, ïðîëîæåííóþ ðàíåå.
Ïîä äàò÷èêîì ñëåäóåò îñòàâèòü çàïàñ ïðîâîäà
(oê. 30ñì), ÷òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü çàìåíû
äàò÷èêà.

öèëèíäðè÷åñêîå
îñíîâàíèå

äàò÷èê
íàïîëíèòåëü
íàïð.
áåòîí

5ìì

ïîêðûòèå

óòðàìáîâàííàÿ
ïîäëîæêà
ïîä ïîêðûòèå
çàùèòíàÿ
òðóáêà

êàáåëü äàò÷èêà, óëîæåííûé
ñ îê. 30ñì „çàïàñîì”

Ïðèìåð ìîíòàæà äàò÷èêà òåìïåðàòóðû
è âëàæíîñòè â ïîêðûòèè
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230 Â

ETR2G

L

PE

N

L

ñåðûé
ðîçîâûé
æåëòûé
áåëûé
êîðè÷íåâûé
çåëåíûé

N

L

N

PE

PE

L

íàãðåâàòåëüíûé
êàáåëü

Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà îäíîôàçíàÿ
Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ
íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ VC
è äàò÷èêà òåìïåðàòóðó è âëàæíîñòü
â ðåãóëÿòîðå ELEKTRA ETR2G

ïðîâîä äàò÷èêa
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ÝÒÀÏ VI – ìîíòàæ
òåðìîãåðóëÿòîðà

Ïîäêëþ÷åíèå íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
ê ýëåêòðîîáîðóäîâàíèþ äîëæíî áûòü ïîðó÷åíî êâàëèôèöèðîâàííîìó ñïåöèàëèñòó.

Çàùèòà îò ïîðàæåíèÿ
ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì
Óñòàíîâêà èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ íàãðåâàòåëüíîãî
êàáåëÿ äîëæíà áûòü îáîðóäîâàíà óñòðîéñòâîì
çàùèòíîãî îòêëþ÷åíèÿ ñ ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ
D £ 30 ìÀ.

Ãàðàíòèÿ
ELEKTRA äàåò 20-ëåòíþþ ãàðàíòèþ
(ñ÷èòàÿ ñ äàòû ïîêóïêè) íà íàãðåâàòåëüíûé
êàáåëü äëÿ îòîïëåíèÿ ïîëà â ïîìåùåíèÿõ
è 10-ëåòíþþ ãàðàíòèþ íà èíûå ïðè-ìåíåíèÿ.

Óñëîâèÿ ãàðàíòèè
1. Ïðåòåíçèè ïî ãàðàíòèè ðàññìàòðèâàþòñÿ,
åñëè:
a) Ìîíòàæ îñóùåñòâëåí ïðîôåññèîíàëîì,
ñîãëàñíî èíñòðóêöèè ïî ìîíòàæó
b) Ïðåäñòàâëåí ïðàâèëüíî çàïîëíåííûé
Ãàðàíòèéíûé òàëîí
c) Ïðåäñòàâëåíî äîêàçàòåëüñòâî ïîêóïêè
íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
2. Äàííàÿ ãàðàíòèÿ íåäåéñòâèòåëüíà, åñëè
ðåìîíò áóäåò ñäåëàí ýëåêòðîìîíòåðîì,
íå óïîëíîìî÷åííûì êîìïàíèåé ELEKTRA.
3. Ãàðàíòèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
íà ïîâðåæäåíèÿ, âûçâàííûå:
a) Ìåõàíè÷åñêèìè ïîâðåæäåíèÿìè
b) Íåïðàâèëüíûì ïèòàíèåì
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c) Îòñóòñòâèåì çàùèòíîãî îòêëþ÷åíèÿ
è çàùèòû îò ïåðåãðóçêè
d) Åñëè ýëåêòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà óñòàíîâëåíà
âîïðåêè îáÿçàòåëüíûì ïðàâèëàì.
4. ELEKTRA ïî ãàðàíòèè áåðåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî íåñòè ðàñõîäû, ñâÿçàííûå èñêëþ÷èòåëüíî ñ ðåìîíòîì äåôåêòíîãî íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ èëè ñ åãî çàìåíîé.
5. Ãàðàíòèÿ íà ïðîäàííûé ïîòðåáèòåëüñêèé
òîâàð íå èñêëþ÷àåò, íå îãðàíè÷èâàåò è íå
ïðèîñòàíàâëèâàåò ïðàâ ïîêóïàòåëÿ, ñâÿçàííûõ
ñ íåñîîòâåòñòâèåì òîâàðà ñ êîíòðàêòîì.

Âíèìàíèå:
Æàëîáû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû
âìåñòå ñ ãàðàíòèéíûì òàëîíîì
è äîêàçàòåëüñòâîì ïîêóïêè â òî÷êå
ïðîäàæè íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ èëè
â êîìïàíèè ELEKTRA.
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Ãàðàíòèéíûé Òàëîí

Numer uprawnień
elektrycznych:
E-mail
Òåë.

Àäðåñ

Ïî÷òîâûé èíäåêñ

Ãîðîä

Ãîðîä

Ôàêñ

Æàëîáû äîëæíû áûòü
ïðåäñòàâëåíû âìåñòå ñ
Ãàðàíòèéíûì òàëîíîì è
äîêàçàòåëüñòâîì
ïîêóïêèâ òî÷êå ïðîäàæè
íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
èëè â êîìïàíèè ELEKTRA
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Ôàìèëèÿ è èìÿ

Çàïîëíÿåò ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ

Ïî÷òîâûé èíäåêñ

Àäðåñ

ÌÅÑÒÎ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

Ãàðàíòèéíûé òàëîí äîëæåí õðàíèòüñÿ ó êëèåíòà â òå÷åíèå
âñåãî ïåðèîäà ãàðàíòèè. Ñðîê äåéñòâèÿ ãàðàíòèè íà÷èíàåòñÿ
ñ äàòû ïîêóïêè íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ.

MW

W

MW

W

Ïå÷àòü êîìïàíèè

Ïîäïèñü ìîíòàæíèêà

Äàòà

óêàçàííûõ íà òàáëè÷êå áîëåå ÷åì -5%, +10%. Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè
íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ êàáåëÿ , èçìåðåííàÿ ìåãàîììåòðîì ñ íîìèíàëüíûì
íàïðÿæåíèåì 1000 Â íå äîëæíî áûòü ìåíüøå 50 MW.

Âíèìàíèå: Ðåçóëüòàò èçìåðåíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ ïðîâîäà íå äîëæåí îòëè÷àòüñÿ îò çíà÷åíèé,

ïîñëå íàêðûòèÿ/
ïîâåðõíîñòè
(íå ïðèìåíÿåòñÿ
ê òðóáîïðîâîäàì)

ïîñëå óñòàíîâêè
íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ

ñîïðîòèâëåíèå êàáåëÿ è èçîëÿöèè
íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ

Âíèìàíèå: Ìîíòàæíèê îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü ïîëíóþ äîêóìåíòàöèþ âûïîëíåííûõ ðàáîò.

×åðòåæ óñòàíîâêè íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ ELEKTRA

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Ðàçìåñòèòå çäåñü
ñàìîïðèêëåÿùóþñÿ òàáëè÷êó ñ äàííûìè,
ïðèëîæåííóþ ê ïðîäóêòó
(äîëæíà áûòü ïðèêëååíà äî óñòàíîâêè
íàãåðâàòåëüíîé ñèñòåìû)

Grupa V5 ESG (RU) 413 09/20 0 (1) g

www.elektra.eu

