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Otwarci
na przemysł
35-letnie doświadczenie w
zakresie produkcji systemów
grzejnych dla budownictwa
i uważna analiza rynku pozwoliły przygotować specjalistyczne
rozwiązania również dla
przemysłu.
Prace nad tym projektem trwały klika lat,
dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu młodych
inżynierów firmy ELEKTRA powstał kompletny
system przewodów i dedykowanych
akcesoriów montażowych oraz systemu
sterowania do aplikacji przemysłowych.

Podstawową kwestią była ścisła współpraca z jednostkami badawczymi i certyfikującymi – system musi działać w silnie
agresywnym środowisku przemysłowym. Do
produkcji zostali wybrani czołowi dostawcy
najwyższej jakości surowców – jakość i
niezawodność stoi bowiem u podstaw filozofii
produkcyjnej w firmie.

dokończenie
na następnej
stronie
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Wymagania stawiane przed systemami
przemysłowymi to:

Asortyment obejmuje następujące
grupy przewodów:

- możliwość pracy w strefach
zagrożonych wybuchem Ex
(w tym gazy, pyły, mgły) i poza nimi,

- grupa przewodów
niskotemperaturowych
SelfTec®PROi LT / F – do 85°C,

- „zimny” montaż – możliwy również
w strefach Ex,

- grupa przewodów
średniotemperaturowych
SelfTec®PROi MT / F – do 135°C,

- odporność na wysokie temperatury
– nawet na najbardziej wymagającą
klasę temperatury ekspozycji T6,
- podwyższona wytrzymałość
na agresywne środowiska
chemiczne,
- odporność na promieniowanie UV.

Jest to wprawdzie początek przygody
w tym segmencie produktów, ale dzięki
doświadczeniu i entuzjazmowi, portfolio
produktów dedykowanych dla przemysłu
będzie aktywnie rozszerzane.
Pomimo krótkiej obecności oferty na
rynku cieszy się dużym zainteresowaniem
Klientów i projektantów branżowych,
dlatego też konieczne jest kontunuowanie
prac w kierunku dynamicznego rozwoju
gamy produktów i obszaru zastosowań.

- grupa przewodów
wysokotemperaturowych
SelfTec®PROi HT F – do 190°C.
Przewody mogą być skutecznie
stosowane w przemyśle górniczym,
paliwowym, chemicznym, farmaceutycznym, energetycznym itp.

ELEKTRA SelfTec®PROi HT F
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ELEKTRA SelfTec®PROi MT F
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ELEKTRA SelfTec®PROi MT F

ELEKTRA SelfTec®PROi HT F
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ELEKTRA SelfTec®PROi MT
1

Wielodrutowa żyła z ocynowanych drutów miedzianych

1

Wielodrutowa żyła z niklowanych drutów miedzianych

1

Wielodrutowa żyła z niklowanych drutów miedzianych

2

Samoregulujący polimer przewodzący

2

Samoregulujący polimer przewodzący

2

Samoregulujący polimer przewodzący

3

Izolacja z modyfikowanej poliolefiny

3

Izolacja XLEVA

3

Izolacja z fluoropolimeru

4

Ekran – oplot z ocynowanych drutów miedzianych

4

Ekran – oplot z ocynowanych drutów miedzianych

4

Ekran – oplot z ocynowanych drutów miedzianych

5

Powłoka fluoropolimerowa

5

Powłoka fluoropolimerowa

5

Powłoka fluoropolimerowa

ELEKTRA SelfTec®PROi LT F
ELEKTRA SelfTec®PROi LT

Pełna gama przewodów ELEKTRA SelfTec®PROi
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Jubileusz
35-lecia
Kiedy w 1985 roku powstawała
firma ELEKTRA trudno było sobie
wyobrazić, że z czasem stanie się
jednym z wiodących światowych
producentów systemów ogrzewania podłogowego oraz ochrony
przed śniegiem i lodem.

Od momentu powstania ELEKTRA
dbała o jakość oferowanych rozwiązań.
Zawsze była liderem we wdrażaniu
nowoczesnych technologii.
Stały rozwój i wieloletnie inwestowanie w zaplecze produkcyjne pozwoliło
na rozszerzenie oferty również na sektor
związany z obsługą przemysłu i procesów
przemysłowych, a kompleksowa obsługa
inwestycji od fazy projektowej do realizacji
zyskały polskiemu producentowi rzeszę
oddanych i lojalnych Klientów oraz
ugruntowaną pozycję na polskim i światowym rynku.

Z okazji 35 rocznicy powstania
pragniemy gorąco podziękować
wszystkim naszym partnerom,
Klientom i pracownikom, którzy przez
tych 35 lat wspólnie z nami budowali
rynkowy sukces firmy.
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Gazele Biznesu
dla firmy ELEKTRA
Kolejny rok z rzędu firma ELEKTRA
znalazła się w gronie Gazel Biznesu
– rankingu najdynamiczniej
rozwijających się małych i średnich
przedsiębiorstw.
To już XX edycja rankingu i szóste wyróżnienie w historii firmy potwierdzające
pozycję w gronie najdynamiczniej
rozwijających się firm w Polsce. Gazele
Biznesu to najpopularniejsze i najstarsze
zestawienie rozwijających się małych
i średnich firm.
Projekt realizowany jest przez dzienniki
ekonomiczne należące do grupy
wydawniczej Bonnier. W każdej edycji
rankingu badane są wyniki firmy za pełne
trzy poprzedzające lata. W bieżącej edycji
weryfikowane były wyniki osiągnięte
w okresie 2016, 2017 i 2018.

O tytuł Gazeli Biznesu 2019 mogła
ubiegać się firma, która spełniała wszystkie poniższe kryteria:
• rozpoczęła działalność przed rokiem
2016 i prowadzi ją nieprzerwanie
do dziś
• w roku bazowym 2016 przychody ze
sprzedaży mieściły się w przedziale
pomiędzy 3 a 200 mln złotych
• w latach 2016-2018 z roku na rok
odnotowywała wzrost przychodów
ze sprzedaży
• w latach 2016-2018 ani razu nie
odnotowała straty

Gazela Biznesu jest
znakiem rozpoznawczym
dobrze zarządzanych,
uczciwych oraz cieszących
się dobrą kondycją
finansową firm.

przenośne maty
grzejne ELEKTRA
MMR

Mata grzejna ELEKTRA MMR pod nieogrzewanym stanowiskiem pracy

Maty grzejne ELEKTRA MMR to przenośne urządzenia
grzejne, wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 60335-1.
Składają się ze stałooporowego przewodu grzejnego
umieszczonego wewnątrz warstwy wulkanizowanego
elastomeru, co nadaje macie wyjątkową odporność na
ścieranie oraz odporność mechaniczną.
Maty przeznaczone są do zastosowania w miejscach,
gdzie istnieje ryzyko oblodzenia lub zaśnieżenia np.
przed wejściem do budynku. Alternatywnie pod
nieogrzewanymi stanowiskami pracy zapewniając
komfort i bezpieczeństwo.
Mata grzejna ELEKTRA MMR w zakładzie produkcyjnym
Dane techniczne:
Moc jednostkowa:
Moc całkowita:
Napięcie zasilania:
Długość x szer. x grubość:
Min. temperatura instalowania:
Max. temperatura pracy:
Przewody przyłączeniowe:

Stać się Gazelą Biznesu
choć raz to już ogromny
sukces, to również
wyzwanie, któremu
należy podołać.

Materiał maty:
Stopień ochrony:
Certyfikacja systemu wg ISO 9001:
Wyrób oznakowany:

• umożliwiła analizę swoich wyników
finansowych przynajmniej z trzech
badanych lat
Mata grzejna ELEKTRA MMR przed wejściem

340 W/m2
300 W
230 V 50/60 Hz
~ 1180 x 760 x 10 mm
–35°C
+80°C
1 x 3 m; 3 x 1,5 mm2
z hermetyczną
wtyczką IP44
elastomer
IP67
IQNET, PCBC
CE

G

Gorące wiadomości

R E A L I Z A C J E

ELEKTRY

Słowa o wartości czasu
w przełożeniu na pieniądz
nabierają w pewnych
okolicznościach nowego
wymiaru.
Wie o tym doskonale inwestor
indywidualny z Otwocka, który
zdecydował się na instalację systemu
ochrony przed śniegiem i lodem ELEKTRA
wykonanym na wjeździe do garażu.
Instalacja została wykonana na
powierzchni 134 m2 z wykorzystaniem
mat grzejnych SnowTec ® o mocy
300W/m2. Łączna moc wyniosła 40 kW,
a sumaryczna długość mat 223 mb.
Jak się więc ma czas do instalacji
przeciwoblodzeniowej? Pierwszym jest
aspekt bezobsługowości, inwestor
słusznie założył, że nie stać go na
opóźnienia wyjazdu do pracy, czy
powrotu do domu z powodu
nieodśnieżonego podjazdu. Z drugiej
strony wykorzystana automatyka
pogodowa, pozwala na minimalizację
kosztów ogrzewania poprzez
ograniczenie czasu pracy systemu do
niezbędnego minimum.

Na czas
o każdej porze
W c e l u o c h r o n y
fundamentów i posadzek
chłodni, mroźni przed skutkami
ciągłego oddziaływania niskiej
temperatury zaprojektowano
elektryczne ogrzewanie za
pomocą przewodów grzejnych.
Ze względu na trudne warunki pracy,
utrudniony dostęp do systemu grzewczego oraz bardzo długie okresy eksploatacji
zaprojektowano obwody rezerwowe dla
systemów zabezpieczających fundamenty.
Instalacje zabezpieczające posadzki
oraz przestrzenie przy zewnętrznych
ścianach mroźni zrealizowane zostały
przy wykorzystaniu przewodów o wyższej
mocy jednostkowej.
Zapotrzebowanie na moc zainstalowanego systemu ogrzewania jest
następujące dla poszczególnych
aplikacji:
Ochrona fundamentów obwody
podstawowe + rezerwowe: 140,6 kW
Zabezpieczenie posadzek: 179,6 kW

Sterowanie oparte na detekcji
wilgoci i temperatury załączy system
wyłącznie wtedy, gdy czujniki wykryją
oba czynniki jednocześnie. Dzięki temu
inwestor spodziewa się minimalnych
rachunków za eksploatację tego systemu.

Łączna powierzchnia ogrzewania: 2700 m2
Sumaryczna długość zainstalowanych
przewodów grzejnych:
14 064 m+ 7 185 m = 21 249 m.

Ogrzewanie posadzek
oraz

fundamentów

zakładu ubojni drobiu w Krężelewicach
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Samoregulujące przewody grzejne

ELEKTRA SelfTec DW
®

ready2heat
Samoregulujące przewody grzejne
ELEKTRA SelfTec®DW ready2heat
są gotowymi do układania elementami
grzejnymi.

typ

Uniwersalny system ochrony
przeciwzamarzaniowej, przeznaczony
do stosowania na zewnątrz, jak
i wewnątrz rur z wodą. Przewód
dopuszczony do kontaktu z wodą
pitną.

Montaż wewnątrz rur umożliwia
zabezpieczenie przed zamarzaniem:
• rurociągów będących już w eksploatacji, bez konieczności demontażu
izolacji,
• rurociągów znajdujących się pod
ziemią.

Przypominamy o trwających
promocjach
MD Pack i MG Pack
z regulatorem ELR 20

moc
[W]

ELEKTRA SelfTec®DW ready2heat
SelfTec®DW 10/1

1

10

®

2

20

®

4

40

®

SelfTec DW 10/6

6

60

SelfTec®DW 10/8

SelfTec DW 10/2
SelfTec DW 10/4

Składają się z przewodu grzejnego
zakończonego przewodem zasilającym
z hermetyczną wtyczką.

długość
[m]

8

80

®

10

100

®

12

120

®

SelfTec DW 10/15

15

150

SelfTec®DW 10/20

20

SelfTec DW 10/10
SelfTec DW 10/12

®

SelfTec DW 10/X

do 80 m

Ciągła obserwacja rynku
elektrycznego ogrzewania
podłogowego, jak również
nieustające badania
pokazały, że jakość
materiałów wykończeniowych posadzek w tym
np. paneli podłogowych
jest coraz wyższa.

Dodatkowy typoszereg

folii grzejnych
ELEKTRA WoodTec™

200
na indywidualne
zamówienie

W związku z tym, podjęto decyzję
o bezpiecznym stosowaniu folii grzejnych
typu WoodTec™ do ogrzewania podłogowego, jako podstawowego systemu
dostarczającego ciepło do pomieszczeń.
Przeprowadzone testy i symulacje
wykazały, że optymalną wartością mocy
powierzchniowej uzupełniającą istniejącą
gamę folii WoodTec™ będzie wprowadzenie dodatkowej mocy jednostkowej
140W/m2.

typ

wymiary
[m x m]

powierzchnia
grzejna [m2]

moc
[W]

jednostronnie zasilane 140 W/m2
WoodTec2™ 140/3,0
WoodTec2™ 140/4,0

0,5 x 6,0

3,00

420

0,5 x 8,0

4,00

560

WoodTec2™ 140/5,0
WoodTec2™ 140/6,0

0,5 x 10,0

5,00

700

0,5 x 12,0

6,00

840

WoodTec2™ 140/8,0
WoodTec2™ 140/10,0

0,5 x 16,0

8,00

1120

0,5 x 20,0

10,00

1400

Szczegóły na naszej stronie
https://elektra.pl/download/pl/cenniki/MD-Pack.pdf
https://elektra.pl/download/pl/cenniki/MG-Pack-2.pdf

ZŁOTY LAUR KONSUMENTA 2009, 2010, 2011, 2015, 2017, 2019

Dział Marketingu

kupując dajesz

ul. Kazimierza Kamińskiego 4
05-850 Ożarów Mazowiecki

pracę

tel.: 22 843 32 82
e-mail: gw@elektra.pl

#polskiproducent

SREBRNY AS

ZŁOTY KASK

ZŁOTY
MEDAL MTP

GAZELE BIZNESU
2006, 2007, 2008, 2012, 2018, 2019

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt
z Działem Marketingu e-mail: marketing@elektra.pl

