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Application
The thin heating cables ELEKTRA DM and
ELEKTRA UltraTec are primarily intended for use
in rooms with a tile or natural stone floor
covering.
Additionally, they can be used with floor
covering materials as:
• fitted carpet,
• vinyl flooring,
• parquet or other wooden covering,
• laminate.
Fitted carpets and Vinyl flooring, however,
should be suitable for use with electric underfloor
heating and bear the following markings:
+ oC

Fitted carpet

Vinyl flooring

The thin heating cables can be laid directly on
concrete floors, self-levelling concrete slab, as well
as old ceramic tiles, terrazzo or water resistant
wooden floors.
It is advisable that heated floors have a layer
of thermal insulation to avoid heat loss. The thin
heating cables are laid in a thin layer of flexible
adhesive or self-levelling concrete slab. They are
usually used as a supplementary floor heating
system, in order to provide the user with
a “warm floor effect”. They, can however,
be used as a primary heating system.
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Product Features
• Available as ready-to-install sets,
with the lengths from 9 to 205 m
• Terminated at one side with a screened 2.5 m
long power supply cable, and with a joint
at the other side
• Power output: 10 W/m
• Power supply: 230V 50/60 Hz
• The heating cables are screened, and power
supply connected with a RCD providing full
anti-shock protection
ELEKTRA DM heating cables:
cable external diameter – 4.3 mm
ELEKTRA UltraTec heating cables:
cable external dimensions – 2 x 3 mm
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“Cold tail” power supply cable
Heating cable
Joint connecting the heating cable
with the power supply cable

Because of the thin nature, ELEKTRA UltraTec
cables can be used in applications where
elevating the floor level is not an option.

Note
The power output of the heating cables
can vary +5%, -10% from the provided
nominal specifications.
The heating cables are suitable for
a 230V/50Hz rated voltage.

The following symbols are placed on the rating
labels of the Elektra heating cables:

single-side powered
heating cable,

direct in-floor heating.
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Materials and Tools
required for the heating cables installation:
 the ELEKTRA
heating cable
 a 1.5 m long flexible
protective conduit
 a 2.5 m long flexible
protective conduit
terminated at one end
with a rubber stopper
 European deep installation
box
 installation tape
(  ) temperature controller






– included
with heating cable,
– included
with heating cable,
– included
with heating cable,

– included
with heating cable,
– included
with heating cable,
– included
with heating cable,
option

scissors/cutters
ohmmeter (multimeter)
insulation resistance tester
tools for cutting chases
in walls and floors

Caution
Never cut the heating cables.
Never shorten the heating cables.
Only cold tails may be made shorter,
if necessary.
Never attempt to squash the “cold tail”.
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Caution
Never attempt a self-repair of the heating
cables. If the heating cables are damaged,
please contact an ELEKTRA authorized
installer.
Never expose the heating cables to
excessive stretching, stress or hit them
with sharp tools.
Never attempt to lay the ELEKTRA DM
heating cable if the ambient temperature
drops below -5°C (for the UltraTec cable:
-20°C ).
Never install the heating cables in places
where fixed furniture is planned (e.g. floorlevel wardrobes, kitchen units, baths).
Never use installation materials other than
those specified in the installation manual.
Never use nails or screws of any kind for
installation of the heating cables.

Caution
Always install the heating cables
according to the installation manual.
Electrical connection of the heating cables
must be always performed by a certified
electrician.
The minimum distance between the
heating cables and other heat sources
(e.g. hot water pipes) should always
exceed 25 mm.
7

HeatingCables
ELEKTRA

General Information
When selecting your heating cable, follow the
instructions below:
1. decide on the main purpose of your heating
system – is it the “warm floor effect” you would
like to achieve, or rather is your system going to
be the primary heating source,
2. decide on the floor finish.

Supplementary heating
“warm floor effect”
To achieve the “warm floor effect”, it is normally
sufficient to install the heating cables of the
following heat output:
• 100 – 120 W/m2 – for the stone
or ceramic floor finishing,
• 100 W/m2 – for the thin wood parquet floor
finishing, laminates, carpets or vinyl flooring.
Installation of the higher heating power capacity
per m2 (for tile or marble floorings only) will be
necessary to shorten the floor warm-up time in
cases, where the heating will not operate
continuously, e.g. in hotel rooms, offices etc.,
and in cases where programmable temperature
controllers with a setback function.
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Primary heating
If your heating system is to be the primary heat
source in the room, the necessary heat output
will depend on:
• the climate zone of your location,
• building’s insulation,
• windows’ heat loss,
• the floor surface available for the heating cables
(free from fixtures).
Primary heating (a sole heat source) requires
having your heating system and its designed
controls by a qualified designer, dealer or installer.

Stone and ceramic floors
The heating cables must not be laid with
distancing not less than:
• 4 cm for the UltraTec heating cable,
• 5 cm for the DM heating cable.

Thin parquet, laminate, carpet and PVC floors
With such floors, the min. spacing of the heating
cables must not drop below 10 cm – this will
ensure the heat output of 100 W/m2 of the floor.
Heating cables can constitute the primary heating
system only when the heat output exceeds the
heat loss of the building.

9

HeatingCables
ELEKTRA

For the proper selection of the heating cable,
first calculate its required heat output:

Heating cable output = P x S

where:
P – assumed wattage per m2 of the floor
S – free floor surface available for heating

Then, select the cable of the wattage
closest to the just calculated.
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Electric box
Temperature sensor
Joint connecting the heating cable
with the power supply cable

Temperature Regulation
A temperature controller is a core component of
any floor heating. The controller connects the
heating cable with the electrical system and
ensures that the required temperature of the floor
or ambient air in the room is maintained.
• If the heating cables serve as a supplementary
heating source in the room and the user
desires merely to enjoy a warm floor feeling,
then a controller equipped with a floor
temperature sensor is sufficient to keep the
required temperature of the floor.
• If the heating cables are the primary heating
source in the room, then what the user usually
wants is the optimum ambient temperature.
In this case, a temperature controller that
can measure air temperature should be
installed. Such a temperature controller should
be equipped with both an air temperature
sensor and an additional floor temperature
sensor (while measuring the ambient temperature, it protects the floor and the heating cable
from overheating).
For temperature control, either a manual electronic controller may be used which keeps constant
temperature or a programmable electronic
controller which can be programmed in a daily
and/or a weekly cycle.
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Heating
type

Temperature controller type
Manual

Programmable

Primary

ELEKTRA
OTD2 1999

ELEKTRA
OCD2 1999
OCD4 1999

Supplementary
for the “warm
floor effect”

ELEKTRA
OTN 1991
OTD2 1999

ELEKTRA
OCC2 1991
OCD2 1999
OCD4 1999
DIGI2p

Temperature
sensor

Temperature controller
may be installed under a common faceplate
with a lighting switch (not applicable in the UK)
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Installation
Step I – Preparation
As preparation for the installation take
the steps as below.
1. Choose a location for the temperature
controller. For aesthetic and practical reasons,
it is best to install the controller next to the
lighting switches (e.g. under a common
faceplate; not in the UK).
2. Install a deep installation box for the
temperature controller.
3. Install a suitable 3-wire power supply to
the thermostat position/installation box.
Connect the power cable.
4. Install 2 flexible conduits (diameter 15 mm)
between the installation box and the floor.
The flexible conduits should be laid
in previously made chases in the wall
and the floor. The floor groove should
have a minimum depth of 15 mm
and extend into the heated surface for
at least 500 mm.
Later, when the heating cable is installed,
the temperature sensor cable will be fed
into one of the flexible conduits (2.5 m),
and the cable’s cold tails to the other (1.5 m).
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Power supply cable
Deep installation box
for the temperature controller
Flexible protective conduit
for the floor temperature sensor
Flexible protective conduit
for the cable's cold tails

Caution
Do not bend the flexible protective
conduits at 90° angle at the junction of
the wall and floor - keep the curve shape.
The curve shape of the protective conduits
guide would enable the easy exchange of
the temperature sensor, if required.

If the heated area is not adjacent to the
temperature controller and the protective
conduit is extended into the floor for more
than 1.0 m, it may be necessary to install an
additional installation box close to the floor.
Such solution would facilitate the easy
exchange of the temperature sensor.

A draw wire is a flexible wire positioned
inside the protective conduits which helps
feeding the floor sensor cable together with
the cold tails into the deep installation box
easily, just after the plastering or laying
the tiles.
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Step II –

Laying
the heating cable

A floor prepared for heating cable laying should
be smoothed, cleaned and primed, which will
enable hot-glueing the cable to the floor surface.
Before attempting to install the selected heating
cable:
• calculate the required spacing,
• indicate on the subfloor predicted position of
the fixtures (closets, cupboards, baths, shower
bases or toilets).
Required spacing for heating cables can be
assessed by drawing the cable layout,
or – alternatively – by applying the following
formula:
S
a–a =
L+0.5P
where:
a-a – cable spacing
S – free floor surface available
for cable heating
L – length of the heating cable
P – free floor perimeter available
for cable heating

Start laying the heating cable from the supply
conductor’s end to ensure that it can freely reach
the electrical box.
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The heating cable should be laid on the subfloor
avoiding the predicted location of the room’s
fixtures, and then preliminarily fixed to the
subfloor with self-adhesive installation tape,
retaining the previously determined spacing.
The heating cable should be distanced from
the walls and fixtures by the same spacing as
retained between the cable runs.
If the heating cable has been arranged wrongly,
you can peel off the installation tape and
change the cable's position.

Caution
While the cable is being fixed, ensure
an even distance between the cables.
Laying the cable should start from the
cold tail side, so that the cold tail could
easily reach the installation box.
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After the cable is laid, it should be hot-glued
to the floor.

Caution
While applying the hot glue, it is
necessary to prevent the hot tip of the
hot glue gun to come into contact
with the heating cable.
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Step III –

After fixing the cable
to the floor

When the cable has been fixed to the floor the
following actions should be performed:
• make grooves in the subfloor to accommodate
the mechanical joints – the one connecting the
heating cable with supply conductor, and the
one located at the end of the heating cable
(the joint is thicker than the heating cable),
• place in the Warranty Card the product label
sticker, to be found on the supply conductor
of the heating cable,
• enter the heating cable cold tail into the
installation box through the protective conduit
mounted at the step 1: preparation,
• enter the temperature sensor cable into the
installation box,
• seal the end of the temperature sensor’s
protective conduit with a rubber stopper,
thus protecting the sensor against moisture,

Caution
The temperature sensor cable
should be positioned just between
the heating cables.
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• make a sketch (or photograph) of the heating
cable floor arrangement and the temperature
sensor position in the Warranty Card,
• perform measurements:
- heating wire resistance,
- insulation resistance.
The measurement results of the heating core’s
resistance should not vary from the one given on
the nameplate with more than -5% and +10%.
The insulation’s resistance for the heating cable,
as measured with a tool of the rated voltage
1000 V (e.g. megaohmmeter), should not be
below 10 MΩ. Enter the results into the
Warranty Card.
When the floor has been finished, repeat the
measurements and compare the results to
ensure that the heating cable has not been
damaged while laying the floor.

L

(brown or
black

1

N

(blue)

2

Heating wire’s
resistance measurement
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L

(brown or
black

1

PE
(yellow-green)

3

Insulation
resistance measurement

1
2
3

Cold tails
Ohmmeter
Megaohmmeter

Step IV –

Floor finishing

After the heating cables have been fixed to the
subfloor, cover them with a thin layer of flexible
tile adhesive or the self-leveling compound,
ensuring that the cables are completely covered
with mortar.

Caution
When the floor finishing works
have been completed, it is necessary
to repeat the measurements of the:
- heating wire resistance,
- insulation resistance.

Enter the results into the Warranty Card.
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Step V –

Temperature controller
installation

Connection of the heating cable with household
wiring should be made by a certified electrician.
Connections of the following cables with the
temperature controller:
1. power supply cables of the electric system,
2. heating cable’s cold tails,
3. temperature sensor.
In the temperature controller installation box,
should be carried out according to the instructions included in the controller’s installation
manual.

Caution
The heating cable's earth cables (PE)
should be connected to the earth (yellow
and green) of the household wiring with
a special terminal
on the temperature
controller.
If there is no such terminal on the temperature controller’s housing, the connection
should be made separately using a wire
connector which will be placed in the
installation box.
If several heating cables were installed in
the room, connect them in parallel, i.e.
cables with the same markings (the same
colour) should lead to the same terminals
on the temperature controller.
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Shock Protection
The electrical system, to which the heating cable
is connected should be equipped with a residual
current device (RCD) rated at ∆ ≤ 30mA.

Operation
The floor temperature of the heating system
is limited by setting the desired temperature
in the controller.
Note that the entire floor or a large part of
it serves as a heater. Hence, heat dissipation
from the floor should always remain unhindered
by furniture or by the way the room is used.
For that reason, do not place large footprint
objects on the heated sections of the floor,
such as mattress or furniture pieces without
feet which have large contact surface with
the floor.
Holes can be drilled in the floor only after
the exact arrangement of the heating cables
has been determined (based on the as-built
documentation or measurements taken with
a special detector).
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Warranty
ELEKTRA provides a 10-year Warranty (from the
purchase date) for the ELEKTRA heating cables.

Warranty conditions
1. For the warranty to apply, the following
is required:
a) the heating system was installed
in compliance with this manual,
b) connections of the heating cable
and temperature controller to the electrical
system of the house, as well as resistance
measurements of the heating wire’s
and insulation resistance were performed
by a certified electrician,
c) Warranty Card with required entries
is included,
d) proof of purchase for the heating cable
is included,
e) electrical system supplying power
to the heating cable is equipped
with a circuit breaker.
2. The Warranty is void if persons other than
an ELEKTRA-certified installer attempted to
repair the product.
3. The Warranty does not cover:
a) mechanical damage,
b) damage due to unsuitable power supply,
24

c) damage resulting from electrical connection performed in violation of the
regulations in force.
4. As part of the Warranty service, ELEKTRA
undertakes to reimburse all costs incurred
solely in connection with repairing or
replacing a defective heating 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
Warranty claims with included
Warranty Card and the retail sales receipt
must be filed with the dealer or with
the ELEKTRA Company.
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Warranty Card

E-mail
Phone #

Adress

Zip code

City

Electrician's
certificate #

City

Name, surname

TO BE FILLED BY INSTALLER

Zip code

Address

INSTALLATION SITE

Customer shall keep this Warranty Card throughout the entire warranty period
of 10 years. The warranty period starts from the date of product purchase.

HeatingCables

Fax #

Warranty claims with
included Warranty Card
and the retail sale
receipt must be filled
with the dealer.

ELEKTRA

Installer has to provide as-built documentation to the user.

Note

The layout diagram must include distances between the heating cable and walls and fixed
furniture with a clearly marked position of the temperature sensor and of heating cables.

ELEKTRA heating cable layout diagram

Note

Caution

MΩ

Ω

MΩ

Ω

Company stamp

Installer's signature

Date

The measurement results of the heating core’s resistance should not vary from the one given on
the nameplate with more than -5% and +10%. Resistance of the heating wire insulation should
be at least 10 MΩ when measured with a megaohmmeter (Insulation Resistance Tester)
with a rated voltage of 1000V.

after the flooring is completed

before the flooring is completed

after the heating cable is laid,

Heating wire and insulation’s resistance

NOTE!
Place the self-adhesive rating plate
attached to the product here
(must be carried out prior to installing
the heating system)

Grupa V5 ESG (EN) 403 08/11 0 (1) b
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Cienkie przewody grzejne

ELEKTRA DM
ELEKTRA UltraTec

• Jednostronnie zasilane
o mocy jednostkowej 10 W/m

Installation manual
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Zastosowanie
Cienkie przewody grzejne ELEKTRA DM i ELEKTRA
UltraTec przeznaczone są przede wszystkim
do ogrzewania pomieszczeń, w których wykończeniem podłogi jest terakota lub marmur.
Materiałami wykończeniowymi podłogi mogą
być również:
• wykładzina dywanowa
• wykładzina PCV
• parkiet i inne pokrycia drewniane
• panele podłogowe
Wykładzina dywanowa oraz wykładzina PCV
powinny posiadać odpowiedni atest i być
opatrzone znakami:
+ oC

wykładzina
dywanowa

wykładzina
PCV

Cienkie przewody grzejne można układać na
posadzkach betonowych i wylewkach samopoziomujących, jak również na starych płytkach
ceramicznych, lastryku, czy na płytach wiórowych
odpornych na wilgoć.
Podłogi ogrzewane powinny mieć warstwę izolacji
cieplnej, aby ograniczyć straty ciepła. Przewody
układa się w cienkiej warstwie elastycznego kleju
lub wylewce samopoziomujacej. Stosowane są
zazwyczaj jako uzupełniający system ogrzewania
podłogowego w celu uzyskania tzw. „efektu
ciepłej podłogi”. Mogą również stanowić
3
podstawowy system grzejny.
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Charakterystyka
• produkowane są w gotowych zestawach
o długości od 9,0 do 205,0 m
• zakończone są z jednej strony ekranowanym
przewodem zasilającym o długości 2,5 m,
z drugiej strony mufą
• moc jednostkowa – 10W/m
• napięcie zasilania – 230V 50/60Hz
• przewody grzejne są ekranowane,
a ich podłączenie do instalacji elektrycznej
poprzez wyłącznik różnicowo-prądowy stanowi
skuteczną ochronę przeciwporażeniową
Przewody grzejne ELEKTRA DM
Średnica zewnętrzna przewodu – 4,3 mm
Przewody grzejne ELEKTRA UltraTec
Wymiary zewnętrzne przewodu – 2 x 3 mm
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Przewód zasilający „zimny”
Przewód grzejny
Mufa łącząca przewód grzejny
z przewodem zasilającym

Przewody grzejne ELEKTRA UltraTec, z uwagi
na niewielką grubość, stosuje się tam, gdzie
nie można zbytnio podnieść poziomu podłogi.

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.

Na tabliczce znamionowej znajdują się
następujące piktogramy:

Przewód grzejny zasilany
jednostronnie

Bezpośrednie
ogrzewanie podłóg
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Materiały i narzędzia
wymagane do instalacji przewodu grzejnego
–
 przewód grzejny
ELEKTRA
–
 rurka ochronna (peszel)
o długości 1,5 m
–
 rurka ochronna (peszel)
o długości 2,5 m
zakończona z jednej strony
korkiem gumowym
–
 pogłębiona puszka
elektryczna
–
 taśma montażowa
–
(  ) regulator temperatury





w opakowaniu
w opakowaniu
w opakowaniu

w opakowaniu
w opakowaniu
w opakowaniu
opcja

nożyce
omomierz
megaomomierz
narzędzia do wykucia bruzd
w ścianie i posadzce

Uwaga:
Nigdy nie można przeciąć przewodu
grzejnego.
Nigdy nie można skracać przewodu
grzejnego, jedynie przewód zasilający może
być skracany, jeśli jest to konieczne.
Nigdy nie należy spłaszczać „zimnego
złącza”.
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Uwaga:
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 DM, jeżeli temperatura
otoczenia spadnie poniżej -5°C, a dla
przewodu UltraTec -20°C.
Nigdy nie należy instalować przewodu
w miejscach, gdzie przewidziano stałą
zabudowę (np. szafy bez nóżek).
Nigdy do montażu nie należy stosować
materiałów innych niż zalecane w instrukcji.
Nigdy do montażu przewodu nie należy
stosować gwoździ ani śrub.

Uwaga:
Przewody grzejne należy zawsze
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.
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Informacje ogólne
Wybierając przewód grzejny należy:
1. Określić rodzaj ogrzewania – czy instalacja
grzejna ma pełnić rolę ogrzewania pomocniczego
w celu uzyskania ciepłej podłogi, czy rolę
ogrzewania podstawowego.
2. Określić materiał wykończeniowy podłogi.

Ogrzewanie pomocnicze
„efekt ciepłej podłogi”
W celu uzyskania efektu ciepłej podłogi zazwyczaj
wystarczy zainstalować przewody grzejne, które
pozwolą na uzyskanie mocy na 1 m2 powierzchni
podłogi:
• 100 – 120 W/m2 – dla posadzek ceramicznych
i kamiennych
• 100 W/m2 – dla posadzek z cienkiego parkietu,
paneli laminowanych, wykładziny dywanowej
oraz PCV
Zainstalowanie większej mocy na 1 m2 (tylko dla
posadzki z płytek ceramicznych lub marmuru)
jest konieczne dla skrócenia czasu nagrzewania
posadzki w przypadkach, w których ogrzewanie
nie działa w sposób ciągły, np. w pokojach
hotelowych, biurach itp. oraz w przypadku
zastosowania regulatorów temperatury
z programatorem wykorzystującym czasowe
obniżki temperatury.
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Ogrzewanie podstawowe
Jeżeli instalacja ogrzewania podłogowego ma
pełnić rolę ogrzewania podstawowego
w pomieszczeniu, wartość mocy grzejnej jaką
należy zainstalować zależy od:
• strefy klimatycznej w jakiej znajduje się obiekt
• izolacji budynku
• szczelności okien
• powierzchni posadzki, na której można
ułożyć przewody grzejne (powierzchni
wolnej od stałej zabudowy)
Ogrzewanie podstawowe (jedyne źródło ciepła)
wymaga zaprojektowania instalacji ogrzewania
i jego sterowania przez projektanta, dystrybutora
lub wykwalifikowanego instalatora.

Posadzki ceramiczne i kamienne
Przewody grzejne nie mogą być układane
w odstępach mniejszych niż:
• 4 cm dla przewodu grzejnego UltraTec
• 5 cm dla przewodu grzejnego DM

Posadzki z cienkiego parkietu, paneli
laminowanych, wykładziny dywanowej oraz PCV
Przy tego typu posadzkach, przewody grzejne
należy układać w odstępach min. 10 cm,
co pozwala uzyskać moc grzejną - 100 W/m2
powierzchni podłogi.
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Wybierając typ przewodu grzejnego należy wyliczyć
jego moc grzejną:
Moc przewodu grzejnego = P x S
gdzie:
P – założona moc na 1 m2 posadzki
S – powierzchnia posadzki przeznaczona
do ogrzania
Następnie dobieramy przewód grzejny o mocy
najbardziej zbliżonej do mocy wyliczonej.

2
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Puszka elektryczna
Czujnik temperatury
Mufa łącząca przewód grzejny
z przewodem zasilającym

3

Regulacja temperatury
Nieodzownym elementem systemu ogrzewania
podłogowego jest regulator temperatury.
Za pomocą regulatora podłączamy przewód
grzejny do instalacji elektrycznej. Regulator
zapewnia pożądaną temperaturę podłogi
lub powietrza.
• Jeżeli przewody grzejne są jedynie uzupełnieniem istniejącego już (podstawowego) systemu
grzewczego, to użytkownika interesuje efekt
tzw. „ciepłej podłogi” - wówczas należy
zastosować regulator temperatury wyposażony
wyłącznie w czujnik podłogowy, który pozwala
na utrzymanie pożądanej temperatury podłogi.
• Jeżeli przewody grzejne są podstawowym
źródłem ogrzewania, to użytkownika interesuje
uzyskanie optymalnej temperatury powietrza
w pomieszczeniu – wówczas 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
grzejny przed przegrzaniem).
Do sterowania temperatury można zastosować
regulator elektroniczny, który utrzymuje stałą
temperaturę lub regulator elektroniczny z programatorem posiadający możliwość programowania
temperatury w cyklu dziennym oraz tygodniowym.
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typ
ogrzewania

typ regulatora temperatury
elektroniczny

elektroniczny
programowalny

podstawowe

ELEKTRA
OTD2 1999

ELEKTRA
OCD2 1999
OCD4 1999

pomocnicze
„efekt ciepłej
podłogi”

ELEKTRA
OTN 1991
OTD2 1999

ELEKTRA
OCC2 1991
OCD2 1999
OCD4 1999
DIGI2p

Czujnik
temperatury

Regulator temperatury
można umieścić we wspólnej ramce
z wyłącznikiem oświetlenia
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Montaż
ETAP I –

etap prac
elektrycznych

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).
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
2 rurki ochronne typu peszel (średnica
15 mm) do posadzki. Należy umieścić
je w uprzednio wykonanych bruzdach
w ścianie oraz w posadzce. Głębokość
bruzdy w posadzce, powinna wynieść
min. 15 mm i sięgać w głąb ogrzewanej
powierzchni min. 50 cm. Do jednej z rurek
(2,5 m) wprowadzony zostanie (na etapie
instalacji przewodu grzejnego) przewód
z czujnikiem temperatury, do drugiej (1,5 m)
przewód zasilający przewodu grzejnego.
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1

2

3

1
2
2
3
3
4
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4

Przewód zasilający
Pogłębiona puszka elektryczna - zostanie
w niej zainstalowany regulator temperatury
Rurka ochronna - w tej rurce umieszczony
będzie czujnik temperatury podłogi
Rurka ochronna - do tej rurki wciągnięte
będą przewody zasilające

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.

Jeżeli strefa ogrzewana nie będzie znajdowała się
bezpośrednio przy ścianie, na której będzie
zainstalowany regulator temperatury – przypadek,
kiedy rurka ochronna będzie sięgała w głąb
posadzki ponad 1,0 m – należy zainstalować przy
podłodze przelotową puszkę elektryczną. Takie
rozwiązanie ułatwi wymianę czujnika podłogowego
w przypadku takiej konieczności.

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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ETAP II –

instalacja
przewodu grzejnego

Podłoże na którym będą układane przewody
należy wyrównać, oczyścić i koniecznie
zagruntować, co umożliwi przyklejenie przewodu
grzejnego do podłoża za pomocą kleju na gorąco.
Przed przystąpieniem do układania wybranego
przewodu grzejnego należy:
• obliczyć odstępy z jakimi należy układać
przewód grzejny
• wyrysować na posadzce miejsca, w których
planowana jest stała zabudowa (szafy, szafki
kuchenne, wanna, brodzik, toaleta)
Odstępy z jakimi należy układać przewód, można
obliczyć rozrysowując rozłożenie przewodu lub ze
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

Układanie przewodu grzejnego należy zacząć od
strony przewodu zasilającego w taki sposób, aby
przewód zasilający mógł ‘dosięgnąć’ do puszki
elektrycznej.
16

Przewód grzejny należy rozłożyć, omijając
elementy stałej zabudowy i wstępnie
przymocować go samoprzylepną taśmą
montażową zachowując obliczone wcześniej
odstępy.
Przewód grzejny powinien być oddalony od
ścian i stałej zabudowy na odległość równą
zaplanowanym odstępom między przewodami.
Jeśli zostało źle rozplanowane ułożenie
przewodu grzejnego, można odkleić taśmy
montażowe i zmienić ułożenie.

Uwaga:
Należy zachować jednakowe odległości
miedzy przewodami.
Układanie przewodu grzejnego należy
zacząć od strony przewodu zasilającego
w taki sposób, aby przewód zasilający
mógł „dosięgnąć” do puszki elektrycznej.
17
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• po rozłożeniu przewodu grzejnego należy
przykleić go do podłoża

Uwaga:
Nie wolno doprowadzić do kontaktu
rozgrzanej końcówki pistoletu
z przewodem.
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ETAP III –

po przyklejeniu
przewodu do podłoża

należy:
• podkuć miejsca pod mufą łączącą przewód
grzejny z przewodem zasilającym i pod mufą
znajdującą się na końcu przewodu grzejnego
(mufa jest grubsza od przewodu grzejnego)
• wkleić w Karcie Gwarancyjnej samoprzylepną
tabliczkę znamionową, która jest umieszczona
na przewodzie zasilającym przewodu grzejnego
• wprowadzić do puszki elektrycznej przewód
zasilający przewodu grzejnego poprzez rurkę
ochronną zainstalowaną na etapie prac
elektrycznych
• wprowadzić do puszki elektrycznej przewód
z czujnikiem temperatury
• zaślepić koniec rurki ochronnej, w której
znajduje się czujnik temperatury, korkiem
gumowym, zabezpieczając w ten sposób
czujnik przed wilgocią

Uwaga:
Przewód z czujnikiem temperatury
powinien znajdować się w równej
odległości miedzy przewodami grzejnymi.
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• wykonać szkic ułożenia przewodu grzejnego
i położenia czujnika temperatury w Karcie
Gwarancyjnej (lub zdjęcie)
• wykonać pomiary:
- rezystancji żyły grzejnej
- rezystancji izolacji
Wynik pomiaru rezystancji żyły grzejnej nie
powinien różnić się od wartości podanej na
tabliczce znamionowej o więcej niż -5%, +10%.
Rezystancja izolacji przewodu grzejnego zmierzona
przyrządem o napięciu znamionowym 1000V
(np. megaomomierz) nie powinna być mniejsza
od 10 MΩ. Wyniki należy wpisać do Karty
Gwarancyjnej.
Po wykonaniu posadzki pomiary należy powtórzyć,
a wyniki porównać, aby przekonać
się, czy w trakcie wykonywania posadzki przewód
nie został uszkodzony.

L

(brązowy lub
czarny)

1

N

(niebieski)

2

Pomiar rezystancji
żyły grzejnej
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L

(brązowy lub
czarny)

1

PE
(żółto-zielony)

3

Pomiar rezystancji
izolacji
1
2
3

Przewody zasilające
Omomierz
Megaomomierz

ETAP IV –

wykonanie posadzki

Po przyklejeniu przewodów grzejnych należy
pokryć je cienką warstwą elastycznego kleju lub
wylewką samopoziomującą tak, aby przewód był
całkowicie zatopiony w zaprawie.

Uwaga:
Po wykonaniu posadzki należy ponownie
wykonać pomiary:
- rezystancji żyły grzejnej
- rezystancji izolacji

Wyniki należy wpisać do Karty Gwarancyjnej.
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ETAP V –

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

22

Ochrona
przeciwporażeniowa
Instalacja zasilająca przewód grzejny powinna
być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy
o czułości ∆ ≤ 30mA.

Eksploatacja
Obsługa systemu grzejnego ogranicza się do
nastawienia pożądanej temperatury podłogi za
pomocą regulatora temperatury.
Należy pamiętać, że grzejnikiem jest cała powierzchnia podłogi (lub jej część), dlatego nie wolno
wprowadzać takich zmian w umeblowaniu, czy
w przeznaczeniu pomieszczeń, które utrudniłyby
oddawanie ciepła z ogrzewanej podłogi.
Z tego samego powodu nie należy stawiać na
podłodze dużych powierzchniowo przedmiotów,
np. materacy czy mebli bez nóżek, które całą
powierzchnią przylegałyby do podłogi.
W podłodze wolno wiercić otwory, ale dopiero
po upewnieniu się, gdzie ułożone są przewody
grzejne maty (na podstawie dokumentacji
powykonawczej lub trasy przewodu grzejnego
maty zlokalizowanej odpowiednim przyrządem).
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Gwarancja
ELEKTRA udziela 10-letniej gwarancji (licząc
od daty zakupu) na przewody grzejne ELEKTRA.

Warunki gwarancji
1. Uznanie reklamacji wymaga:
a) wykonania instalacji grzewczej zgodnie
z niniejszą instrukcją montażu
b) podłączenia przez instalatora posiadającego
uprawnienia elektryczne
• przewodu grzejnego
• regulatora temperatury
do instalacji elektrycznej i wykonania
pomiarów
• rezystancji żyły grzejnej
• rezystancji izolacji
c) przedstawienia poprawnie wypełnionej
Karty Gwarancyjnej
d) dowodu zakupu przewodu grzejnego
e) wyposażenia instalacji zasilającej obwód
grzejny w wyłącznik różnicowo - prądowy
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) 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

PrzewodyGrzejne
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Imię i nazwisko

WYPEŁNIA INSTALATOR

Kod pocztowy

Adres

MIEJSCE INSTALACJI

Karta gwarancyjna musi być zachowana przez Klienta przez cały okres
gwarancji tj. 10 lat. Okres gwarancji obowiązuje od daty zakupu.

Instalator zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą użytkownikowi.

Uwaga:

Szkic powinien zawierać odległości przewodu grzejnego od ścian pomieszczenia lub stałej
zabudowy, miejsce ułożenia czujnika temperatury oraz przewodów zasilających.

Szkic ułożenia przewodu grzejnego

Uwaga:

Uwaga:

MΩ

Ω

MΩ

Ω

Pieczątka firmy

Podpis instalatora

Data

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

po wykonaniu posadzki

przed wykonaniem posadzki

po ułożeniu przewodu grzejnego,

Rezystancja żyły i izolacji przewodu grzejnego

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

Grupa V5 ESG (PL) 403 08/11 0 (1) c

www.elektra.pl

www.elektra-otoplenie.ru

Òîíêèå
íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè

ELEKTRA DM
ELEKTRA UltraTec

•Äâóõæèëüíûå êàáåëè
- ìîùíîñòü 10 Bò/ì

Installation manual

UK

Instrukcja montażu

PL

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

RU

Ïðèìåíåíèå
Íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè ELEKTRA DM
è ELEKTRA UltraTec äëÿ îáîãðåâà ïîëîâ
íà ïîäãîòîâëåííîì îñíîâàíèè c ïîêðûòèåì
êåðàìè÷åñêîé ïëèòêîé, èëè íàòóðàëüíûì
êàìíåì.
Òàêæå â êà÷åñòâå ïîêðûòèÿ ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ
òàêèå ìàòåðèàëû, êàê:
• êîâðîâûå ïîêðûòèÿ
• ïîêðûòèÿ ÏÂÕ
• ïàðêåò è äðóãèå äåðåâÿííûå ïîêðûòèÿ
• ëàìèíàò
Êîâðîâûå ïîêðûòèÿ è ïîêðûòèÿ ÏÂÕ äîëæíû
èìåòü ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðòèôèêàò ñ îáîçíà÷åííûì çíàêîì:
+ oC

êîâðîâûå
ïîêðûòèÿ

ïîêðûòèÿ
ÏÂÕ

Íàãðåâàòåëüíûå ïðîâîäà ìîãóò áûòü ñìîíòèðîâàíû íà ëþáîì îñíîâàíèè: íà áåòîííûõ ïîëàõ,
íà ñóùåñòâóþùåé (ñòàðîé) êåðàìè÷åñêîé
ïëèòêå, òåðàööî, âëàãîíåïðîíèöàåìûõ
äðåâåñíî-ñòðóæå÷íûõ ïëèòàõ.
Ïîëû ñ ïîäîãðåâîì äîëæíû èìåòü ñëîé
èçîëÿöèè äëÿ óìåíüøåíèÿ ïîòåðü òåïëà.

Ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ â êà÷åñòâå áàçîâîé ñèñòåìû
îáîãðåâà èëè áûòü äîïîëíåíèåì ê óæå ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìå.
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Íàãðåâàòåëüíûå
Êàáåëè ELEKTRA

Õàðàêòåðèñòèêà
• ïðîèçâîäèòñÿ â ãîòîâûõ êîìïëåêòàõ

äëèíîé îò 9,0 äî 205,0 ì
• ñ îäíîé ñòîðîíû èìååò ýêðàíèðîâàííûé

ïðîâîä ïèòàíèÿ äëèíîé 2,5 ì ñ äðóãîé
ñòîðîíû ìóôòy
• ìîùíîñòü - 10 Âò/ì
• íàïðÿæåíèè 220 - 230Â 50/60Ãö
• íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè èìåþò

ýêðàíèðîâàííûé ïðîâîä, ïðîâîäà
ïèòàíèÿ äîëæíû áûòü îñíàùåíû
çàùèòíûì âûêëþ÷àòåëåì ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ.
Íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè ELEKTRA DM
Íàðóæíûé äèàìåòð ïðîâîäà - 4,3 ìì
Íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè ELEKTRA UltraTec
Âíåøíèå ðàçìåðû ïðîâîäà - 2 x 3 ìì

1

2

4

3

1
2
3

Ïðîâîä ïèòàíèÿ
Íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü
Ìóôòà, ñîåäèíÿþùàÿ íàãðåâàòåëüíûé
êàáåëü ñ ïðîâîäîì ïèòàíèÿ

Íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè ELEKTRA UltraTec
ïðèìåíÿåòüñÿ òàì, ãäå íåò âîçìîæíîñòè
ïîâûøàòü óðîâåíü ïîëà.

Âíèìàíèå:
Ìîùíîñòè íàãðåâàòåëüíûõ êàáåëè ìîãóò
îòëè÷àòüñÿ: +5%, -10%
èç ïåðå÷èñëåííûõ íà òàáëèöe.
Íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè ðàáîòàþò ïðè
íîìèíàëüíîì íàïðÿæåíèè 220/230Â/50Ãö.

Íà ùèòêå íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ
èìeþòñÿ òàêèå ïèêòîãðàììû:

Äâóõæèëüíûå êàáåëè
îäíîñòîðîííåãî ïèòàíèÿ

Íåïîñðåäñòâåííûé
îáîãðåâ ïîëîâ
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Íàãðåâàòåëüíûå
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Ìàòåðèàëû è èíñòðóìåíòû
íåîáõîäèìûå äëÿ ìîíòàæà
íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
 íàãðåâàòåëüíûé
êàáåëü ELEKTRA
 çàùèòíûå òðóáêa




( )






äëèíîé 1,5 ì
çàùèòíûå òðóáêa
äëèíîé 2,5 ì çàêðûòàÿ
ñ îäíîãî êîíöà
ðåçèíîâîé ïðîáêîé
ìîíòàæíàÿ êîðîáêà
càìîêëåÿùèéñÿ ñêîò÷
òåðìîðåãóëÿòîð

– â óïàêîâêå
– â óïàêîâêå
– â óïàêîâêå

– â óïàêîâêå
– â óïàêîâêå
– â óïàêîâêå
îïöèÿ

íîæíèöû
îììåòð
ìåãàîììåòð
èíñòðóìåíò äëÿ âûðóáêè
øòðîáû

Âíèìàíèå:
Çàïðåùàåòñÿ ïåðåðåçàòü
íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü.
Çàïðåùàåòñÿ óêîðà÷èâàòü íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü, ìîæíî ñîêðàùàòü òîëüêî
äëèíó ïðîâîäà ïèòàíèÿ, åñëè â ýòîì
åñòü íåîáõîäèìîñòü.
Çàïðåùàåòñÿ ñòaíâëèâaòü ïåðåõîä
íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ â ïðîâîä
ïèòàíèÿ.
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Âíèìàíèå:
Çàïðåùàåòñÿ ñàìîìó îñóùåñòâëÿòü
ðåìîíò íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ, à â ñëó÷àå
ïîâðåæäåíèÿ êàáåëÿ íåîáõîäèìî ñîîáùèòü
îá ýòîì êâàëèôèöèðîâàííîìó ýëåêòðèêó,
óïîëíîìî÷åííîìó ôèðìîé ELEKTRA.
Çàïðåùàåòñÿ ïîäâåðãàòü êàáåëü
÷ðåçìåðíîìó ìåõàíè÷åñêîìó íàïðÿæåíèþ
è ðàñòÿæåíèþ à òàêæå óäàðàì îñòðûìè
èíñòðóìåíòàìè.
Çàïðåùàåòñÿ óêëàäûâàòü êàáåëü, åñëè
îêðóæàþùàÿ òåìïåðàòóðà íèæå -5°Ñ,
a êàáåëü UltraTec -20°Ñ.
Çàïðåùàåòñÿ óñòàíàâëèâàòü êàáåëü
â ìåñòàõ ïðåäóñìîòðåííîé ñòàöèîíàðíîé
(äîëãîâðåìåííîé) çàñòðîéêè (íàïðèìåð,
â ìåñòàõ çaïëàíèðîâàííîãî ìîíòàæà
øêàôà áåæ íîæåê).
Äëÿ óñòàíîâêè êàáåëÿ çàïðåùàåòñÿ
ïðèìåíÿòü ìàòåðèàëû, íå ðåêîìåíäîâàííûå èíñòðóêöèåé.
Äëÿ óñòàíîâêè êàáåëÿ çàïðåùàåòñÿ
ïðèìåíÿòü ãâîçäè èëè øóðóïû.

Âíèìàíèå:
Íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü óñòàíàâëèâàòü
âñåãäà â ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèåé.
Ïðèñîåäèíåíèå êàáåëÿ ê ýëåêòðîñåòè
äîâåðÿòü òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííîìó
ýëåêòðèêó, îáëàäàþùåìó ñîîòâåòñòâóþùèìè
ðàçðåøåíèÿìè.
Íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü äîëæåí âñåãäà
áûòü îòäàë¸í îò äðóãèõ èñòî÷íèêîâ òåïëà
êàê ìèíèìóì íà 25ìì (íàïðèìåð, îò òðóá
ñ ò¸ïëîé âîäîé).
7

Íàãðåâàòåëüíûå
Êàáåëè ELEKTRA

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
Ïðè âûáîðå íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ ñëåäóéòå
ñëåäóþùèì èíñòðóêöèÿì:
1. Îïðåäåëèòå òèï ñèñòåìû îòîïëåíèÿ – áóäåò
ýòî ïðîñòî ýôôåêò «ò¸ïëîãî ïîëà» èëè ýòî
áóäåò îñíîâíàÿ ñèñòåìà îòîïëåíèÿ.
2. Îïðåäåëèòå îòäåëî÷íûé ìàòåðèàë ïîëà.

Äîïîëíèòåëüíûé îáîãðåâ
„ýôôåêò òåïëoãî ïîëa”
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ýôôåêòa òåïëîãî ïîëa
äîñòàòî÷íî óñòàíîâèòü íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü,
ñëåäóþùåé ìîùíîñòè:
• 100 – 120 Bò/ì2 – äëÿ êåðàìè÷åñêèõ

è êàìåííûõ ïîëîâ.
• 100 Bò/ì2 – äëÿ ïîëîâ èç òîíêoãî ïàðêåòà,

ëàìèíàòa, êîâðîâ è ÏÂÕ
Óñòàíîâêà áîëüøåé ìîùíîñòè íà 1 ì2 (òîëüêî
ñ òåððàêîòîâûìè ïîëàìè è ìðàìîðîì)
íåîáõîäèìà äëÿ ñîêðàùåíèÿ âðåìåíè íàãðåâà
ïîëà â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà îòîïëåíèå íå
ðàáîòàåò â íåïðåðûâíîì ðåæèìå òàêèõ êàê
ãîñòèíè÷íûå íîìåðà, îôèñû è ò.ä., è ïðè
èñïîëüçîâàíèè äëÿ êîíòðîëÿ íàãðåâà ñèñòåì
òåðìîñòàòoâ ñ ïðîãðàììàòîðîì, êîòîðûé
èñïîëüçóåò âðåìåííîå ñíèæåíèå òåìïåðàòóðû.
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Îñíîâíûå îòîïëåíèå
Åñëè ïîëû ñ ïîäîãðåâîì ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì
îòîïëåíèåì â íîìåðå, íåîáõîäèìàÿ ìîùíîñòü
çàâèñèò îò:
• êëèìàòè÷åñêèé çîíû, â êîòîðîé íàõîäèòñÿ

çäàíèå
• còðîèòåëüíîé èçîëÿöèè
• óòå÷åê òåïëà ÷åðåç îêíà
• ïîâåðõíîñòè ïîëà, íà êîòîðûå ìîæíî

óëîæèòü íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè
(íåçàíÿòîé ïîâåðõíîñòè)
Îñíîâíûå îòîïëåíèe (åäèíñòâåííûé èñòî÷íèê
òåïëà) òðåáóåò ðàçðàáîòêè ñèñòåìà îòîïëåíèÿ
è åão êîíòðîëa ñî ñòîðîíû äèçàéíåðà,
äèñòðèáüþòîð èëè êâàëèôèöèðîâàííîãî
ìîíòaæíèêa.
Êåðàìè÷åñêèå è êàìåííûå ïîëû
Íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè íå äîëæíû áûòü
ðàçìåùåíû ñ èíòåðâàëîì ìåíüøå, ÷åì:
• 4 ñì äëÿ íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ UltraTec
• 5 ñì äëÿ íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ DM

Ïîëû èç òîíêoãî ïàðêåòà, ëàìèíàòa,
êîâðîâ è ÏÂÕ
Ñ ýòèì òèïîì ïîëà, íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè
ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû ñ èíòåðâàëîì
ìèí. 10 ñì, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ìîùíîñòü
íàãðåâà äîñòèãàåò – 100 Âò/ì2.
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Íàãðåâàòåëüíûå
Êàáåëè ELEKTRA
Äëÿ íàäëåæàùåãî âûáîðà íàãðåâàòåëüíîãî
êàáåëÿ ñíà÷àëà íåîáõîäèìî ðàññ÷èòàòü
íåîáõîäèìóþ òåïëîâóþ ìîùíîñòü:
Ìîùíîñòü íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ = P x S
Ãäå:
P – ïðåäïîëàãàåìàÿ ìîùíîñòü íà 1 ì2 ïîëà
S – ïëîùàäü ïîäîãðåâàåìîãî ïîëà
Çàòåì âûáèðàåì íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü
ñ ìîùíîñòüþ áëèçêîé ê ðàñ÷åòíîé ìîùíîñòè.

2

1
1
2
3
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Ìîíòàæíàÿ êîðîáêà
Äàò÷èê òåìïåðàòóðû
Ìóôòà, ñîåäèíÿþùàÿ íàãðåâàòåëüíûé
êàáåëü ñ ïðîâîäîì ïèòàíèÿ

Påãóëèðîâêà òåìïåðàòóðû
Íåîòúåìëåìûì ýëåìåíòîì ñèñòåìû îáîãðåâàíèÿ ïîëîâ ÿâëÿåòñÿ ðåãóëÿòîð òåìïåðàòóðû.
Ñ ïîìîùüþ òåðìîðåãóëÿòîðà ïîäêëþ÷àåì ìàò
ê ýëåêòðîñåòè. Òåðìîðåãóëÿòîð îáåñïå÷èâàåò
íåîáõîäèìóþ òåìïåðàòóðó ïîëà èëè âîçäóõà.
• Åñëè íàãðåâàòåëüíûe êàáåëè ÿâëÿþòñÿ òîëüêî
äîïîëíåíèåì ñóùåñòâóþùåé (îñíîâíîé)
îáîãðåâàòåëüíîé ñèñòåìû è ïîòðåáèòåëÿ
èíòåðåñóåò òîëüêî ýôôåêò òàê íàçûâàåìîãî
«ò¸ïëîãî ïîëà» - òîãäà ñëåäóåò ïðèìåíèòü
òåðìîðåãóëÿòîð, êîòîðûé îñíàù¸í òîëüêî
äàò÷èêîì òåìïåðàòóðû ïîëà, ïîçâîëÿþùèì
ïîääåðæûâàòü òðåáóåìûé òåìïåðàòóðíûé
ðåæèì ïîëà.
• Åñëè íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè - îñíîâíîé
èñòî÷íèê îáîãðåâàíèÿ ïîìåùåíèÿ è ïîòðåáèòåëÿ èíòåðåñóåò ïîëó÷åíèå îïòèìàëüíîé
òåìïåðàòóðû âîçäóõà â ïîìåùåíèè - òîãäà
íåîáõîäèìî ïðèìåíèòü òåðìîðåãóëÿòîð,
èçìåðÿþùèé òåìïåðàòóðó âîçäóõà, èíà÷å
ãîâîðÿ ðåãóëÿòîð ñ âîçäóøíûì èíäèêàòîðîì
(äàò÷èêîì) è ïðåäîõðàíèòåëüíûì äàò÷èêîì
ïîëà (ýòîò òèï ðåãóëÿòîðà èçìåðÿåò
òåìïåðàòóðó âîçäóõà, à ïðåäîõðàíèòåëüíûé
äàò÷èê îäíîâðåìåííî ñ ýòèì ïðåäîõðàíÿåò
ïîë è íàãðåâàòåëüíûé ìàò îò ïåðåãðåâà)
Äëÿ óïðàâëåíèÿ òåìïåðàòóðîé ìîæíî ïðèìåíèòü
ýëåêòðîííûé òåðìîðåãóëÿòîð, êîòîðûé ïîääåðæèâàåò ïîñòîÿííóþ òåìïåðàòóðó èëè ýëåêòðîííûé ïðîãðàììèðóåìûé òåðìîðåãóëÿòîð, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ìîæíî çàäàòü ñóòî÷íóþ èëè
íåäåëüíóþ ïðîãðàììó ïîääåðæàíèÿ
òåìïåðàòóðû ïîëà.
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Íàãðåâàòåëüíûå
Êàáåëè ELEKTRA

Òèï
îáîãðåâà

Òèï òåðìîðåãóëÿòîðà
ýëåêòðîííûé

ýëåêòðîííûé
ïðîãðàììèðóåìûé

îñíîâíîå

ELEKTRA
OTD2 1999

ELEKTRA
OCD2 1999
OCD4 1999

âñïîìîãàòåëüí
îå, «ýôôåêò
òåïëîãî ïîëà»

ELEKTRA
OTN 1991
OTD2 1999

ELEKTRA
OCC2 1991
OCD2 1999
OCD4 1999
DIGI2p

Äàò÷èê
òåìïåðàòóðû

Òåðìîðåãóëÿòîð
ìîæíî ðàçìåñòèòü â îäíîé ðàìêå
ñ âûêëþ÷àòåëåì ñâåòà
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Óñòàíîâêà
ÝÒÀÏ I

– ýòàï ýëåêòðîìîíòàæíûõ ðàáîò

Íà ýòîì ýòàïå ñëåäóåò:
1. Âûáðàòü ìåñòî äëÿ òåðìîðåãóëÿòîðà
- ñ ýñòåòè÷åñêîé è ïðàêòè÷åñêîé òî÷åê çðåíèÿ,
òåðìîðåãóëÿòîð ëó÷øå âñåãî ðàçìåùàòü ðÿäîì
ñ âûêëþ÷àòåëÿìè ñâåòà (òåðìîðåãóëÿòîð ìîæíî
ðàçìåñòèòü â îäíîé ñîâìåñòíîé ðàìêå ñ âûêëþ÷àòåëåì ñâåòà).
2. Óñòàíîâèòü ýëåêòðè÷åñêóþ ìîíòàæíóþ êîðîáêó,
â êîòîðîé áóäåò ðàçìåù¸í òåðìîðåãóëÿòîð.
3. Ê ýëåêòðè÷åñêîé ìîíòàæíîé êîðîáêå íåîáõî
äèìî ïîäâåñòè ïðîâîä ïèòàíèÿ (òð¸õæèëüíûé).
4. Ñ ýëåêòðè÷åñêîé êîðîáêè íåîáõîäèìî âûâåñòè
â ïîë 2 çàùèòíûå òðóáêè òèïà
- ãîôðîòðóáû (äèàìåòðîì 15 ìì). Òðóáêè
ñëåäóåò ðàçìåñòèòü â ïðåäâàðèòåëüíî
âûðóáëåííûõ â ñòåíå è ïîëó ëèíåéíûõ
óãëóáëåíèÿõ. Ãëóáèíà óãëóáëåíèé â ïîëó äîëæíà
ñîñòàâèòü 15 ìì è ïðîíèêíóòü â îòàïëèâàåìyþ
ïëîùàäü íà 50 cì. Â îäíó èç òðóáîê (2,5 ì)
áóäåò ââåäåí (íà ýòàïå ìîíòàæà êàáåëÿ) êàáåëü
ñ äàò÷èêîì òåìïåðàòóðû, âî âòîðóþ (1,5 ì)
- «õîëîäíûå» ñîåäèíèòåëüíûå ïðîâîäà.
Çàùèòíûå òðóáêè â ìåñòàõ ñîåäèíåíèÿ ñòåíû
ñ ïîëîì íåëüçÿ ñãèáàòü ïîä ïðÿìûì óãëîì
(ñëåäóåò ñîõðàíèòü äóãîîáðàçíóþ ôîðìó).
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Íàãðåâàòåëüíûå
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1

2

3

1
2

3

4
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Ïèòàþùèå ïðîâîäà ýëåêòðîñåòè
Ìîíòàæíàÿ êîðîáêà
è òåðìîðåãóëÿòîð
Ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà
äëÿ äàò÷èêà òåìïåðàòóðû ïîëà
Ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà äëÿ «õîëîäíûõ»
êîíöîâ íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ

Âíèìàíèå:
Íå ñãèáàéòå ãîôðèðîâàííûå òðóáêè
ïîä óãëîì 90° â ìåñòå ñîåäèíåíèÿ ñòåíû
è ïîëà îíè äîëæíû èìåòü äóãîîáðàçíóþ
ôîðìó. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ ñâîáîäíîé
çàìåíû äàò÷èêà òåìïåðàòóðû.

Åñëè ðàññòîÿíèå îò ñòåíû äî îáîãðåâàåìîãî
ó÷àñòêà ïîëà áîëüøå 1,0 ì, òî ïðè ìîíòàæå äàò÷èêà òåìïåðàòóðû ïîëà íåîáõîäèìî â íèæíåé
÷àñòè ñòåíû óñòàíîâèòü äîïîëíèòåëüíóþ ìîíòàæíóþ êîðîáêó. Òàêîå ðåøåíèå çíà÷èòåëüíî îáëåã÷èò
óñòàíîâêó è çàìåíó òåìïåðàòóðíîãî äàò÷èêà.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ãîôðèðîâàííîé òðóáêè
ñ çîíäîé óñòàíîâêà äàò÷èêà òåïëîãî ïîëà âìåñòå
ñ õîëîäíûìè êîíöàìè âîçìîæíà ïîñëå íàíåñåíèÿ
øòóêàòóðêè èëè ïðèêëåèâàíèÿ ïëèòêè.
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Íàãðåâàòåëüíûå
Êàáåëè ELEKTRA

ÝÒÀÏ II

– óêëàäêà
íàãðåâàòåëüíîãî
êàáåëÿ

Îñíîâàíèå, íà êîòîðîì óêëàäûâàþòñÿ
àãðåâàòåëüíûå êàáåëè, äîëæíî áûòü ðîâíûì,
ëàäêèì, ñóõèì, ñòàáèëüíûì è îáÿçàòåëüíî
àãðóíòîâàíî. Ýòî ïîçâîëèò ïðèêðeïèòü
àáåëü ïîäëîæêy ñ ïîìîùüþ ãîðÿ÷åãî êëåÿ.
Ïeðåä óñòàíîâêîé íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
íåîáõîäèìî:

• âû÷èñëèòü èíòåðâàë, â êîòîðîì íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí
• îáîçíà÷èòü íà ïîëó ìåñòà ïîä ñòàöèîíàðíûå
ïðåäìåòû (øêàôû, êóõîííûå øêàôû, âàííû,
äóøåâîé ïîääîí, òóàëåò)
Øàã óêëàäêè ïðîâîäîâ ìîæåò áûòü ðàññ÷èòàí
ïî ôîðìóëå:
a–a =

ãäå:

S
L+0,5P

a–a – øàã óêëàäêè ïðîâîäà
S – ïëîùàäü ïîâåðõíîñòè ïîëà,
ãäå íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü áóäåò
ïðîëîæåí
L – äëèíà íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
P – ïåðèìåòð ïîëà, íà êîòîðîì
ðàçìåù¸í êàáåëü
Ïðîêëàäêà íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ äîëæíà
íà÷èíàòüñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîá øíóð ïèòàíèÿ
äîñòèãàë ýëåêòðè÷åñêîé êîðîáêè.
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Ïîëîæèòå íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü òàê ÷òîáû
èçáåæàòü óêëàäêè íåïîñðåäñòâåííî ïîä
íåïîäâèæíîé ìåáåëüþ, çàôèêñèðóéòå ìîíòàæíîé ëåíòîé.
Íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü äîëæåí áûòü íà
ðàññòîÿíèè îò ñòåíû è ïðî÷èõ êîíñòðóêöèé,
ðàâíîì øàãó óêëàäêè êàáåëÿ.
Ïîñëå óêëàäêè êàáåëü äîëæåí áûòü çàôèêñèðîâàí êëååâûì ïèñòîëåòîì.

Åñëè íåïðàâèëüíî áûëà óñòðîåíà ðàñïîëîæåíèå íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ ìîãóò áûòü
î÷èùåíû îò ñáîðî÷íûõ ëèíèé è èçìåíåíèÿ
åå ìàêåòà.

Âíèìàíèå:
Äîëæíà áûòü ðàâíà ðàññòîÿíèþ
ìåæäó ïðîâîäàìè.
Ìîíòàæ íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ äîëæeí
íà÷èíàòücÿ oò ïðîâîäa ïèòàíèÿ òàêèì
îáðàçîì, ÷òî ïðîâîäa ïèòàíèÿ äocaâaëè
äo ðàñïðåäåëèòåëüíîé êîðîáêè.
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Íàãðåâàòåëüíûå
Êàáåëè ELEKTRA
• ïîñëå óñòàíîâêè íàãðåâàòåëüíûõ êàáåëeé

ïðèêëåèòü èõ ê ïîëó ñ ïîìîùüþ ãîðÿ÷åãî
êëåÿ

Ïðèìå÷àíèå:
Ïðè ïðèìåíåíèè êëååâîãî ïèñòîëåòà
íå äîïóñêàéòå êîíòàêò ãîðÿ÷åãî êîí÷èêà
ïèñòîëåòà è êàáåëÿ.
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ÝÒÀÏ III

–
ïîñëå ïðèëèïàíèÿ
íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ

Ïîñëå ôèêñàöèè êàáåëÿ ê ïîëó äîëæíû áûòü
âûïîëíåíû ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:

• âûñå÷ü â ïîëó óãëóáëåíèÿ äëÿ ìóôòû,
ñîåäèíÿþùåé íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü ñ êàáåëåì
ïèòàíèÿ (ìóôòa òîëùå íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ)
• ñàìîêëåÿùyñÿ òàáëè÷êy, êîòîðàÿ ðàñïîëîæåíà
íà øíóðå ïèòàíèÿ íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
âêëåèòü â ãàðàíòèéíûé òàëîí
• âûáoëáèòü ìåñòî ïîä ìóôòîé, ãäå
ñîåäèíÿþòüñÿ íàãðåâàòåëüíûe êàáåëè
è õîëîäíûå êîíöû (ìóôa òîëùå
íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ)
• âûâåñòè â ýëåêòðîìîíòàæíóþ êîðîáêó
ïðîâîä äàò÷èêa òåìïåðàòóðû
• êîíåö çàùèòíîé òðóáû â êîòîðîé íàõîäèòñÿ
äàò÷èê òåìïåðàòóðû çàêðûò ðåçèíîâîé ïðîáêîé.
Òàêèì îáðàçîì çàùèòèòå äàò÷èê îò âëàæíîñòè.

Âíèìàíèå:
Kàáåëü ñ äàò÷èêîì òåìïåðàòóðû äîëæeí
íàõîäèòüñÿ íà ðàâíîì ðàññòîÿíèè ìåæäó
íàãðåâàòåëüíûìè êàáåëÿìè.
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Íàãðåâàòåëüíûå
Êàáåëè ELEKTRA
• cäåëàòü ñõåìó ðàñêëàäêè íàãðåâàòåëüíîãî
êàáåëÿ è ïðîâîäa äàò÷èêa òåìïåðàòóðû
â ãàðàíòèéíîì òàëîíå
• cäåëàòü èçìåðåíèÿ
- ñîïðîòèâëåíèå íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
- ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè
Ðåçóëüòàò èçìåðåíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ ïðîâîäà
íå äîëæåí îòëè÷àòüñÿ îò çíà÷åíèé, óêàçàííûõ
íà òàáëè÷êå áîëåå ÷åì -5%, +10%.

Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè íàãðåâàòåëüíîãî
êàáåëÿ, èçìåðåííîå ìåãàîììåòðîì ñ
íîìèíàëüíûì íàïðÿæåíèåì 1000Â íå äîëæíî
áûòü ìåíüøå 10ÌΩ. Ðåçóëüòàòû èçìåðåíèé
íåîáõîäèìî çàíåñòè â Ãàðàíòèéíóþ Êàðòó.
Ïîñëå óñòàíîâêè íàïîëüíîãî ïîêðûòèÿ,
èçìåðåíèÿ íåîáõîäèìî ïîâòîðèòü è ðåçóëüòàòû
ñðàâíèòü ìåæäó ñîáîé. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ
òîãî, ÷òîáû óáåäèòñÿ â òîì, ÷òî íàãðåâàòåëüíûé
êàáåëü íå áûë ïîâðåæä¸í â ïðîöåññå ìîíòàæà.

L
(êîðè÷íåâûé
èëè ÷åðíûé)

1

N
(ñèíèé)

2

Èçìåðåíèå
ñîïðîòèâëåíèÿ
íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
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L
(êîðè÷íåâûé
èëè ÷åðíûé)

1

PE
(çåëîíî æåëòûé)

3

Èçìåðåíèå
ñîïðîòèâëåíèÿ
èçîëÿöèè
1
2
3

ïðîâîäa ïèòàíèÿ
îììåòð
ìåãàîììåòð

ÝÒÀÏ IV

– âûïîëíåíèå
ïîêðûòèÿ

Ïîñëå ôèêñàöèè íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè
äîëæíû áûòü ïîêðûòû òîíêèì ñëîåì
ýëàñòè÷íîãî êëåÿ èëè ñàìîâûðàâíèâàþùåãîñÿ
ñîñòàâà, òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû êàáåëü áûë
ïîëíîñòüþ ïîãðóæåí â ðàñòâîð.

Âíèìàíèå:
Ïîñëå óñòàíîâêè íàïîëüíîãî ïîêðûòèÿ,
íåîáõîäèìî ñíîâà çäåëàòü èçìåðåíèÿ:
- ñîïðîòèâëåíèå íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ;
- ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè

Ðåçóëüòàòû äîëæíû áûòü çàïèñàíû
â ãàðàíòèéíîì òàëîíå.
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Íàãðåâàòåëüíûå
Êàáåëè ELEKTRA

ÝÒÀÏ V

– ìîíòàæ ðåãóëÿòîðà
òåìïåðàòóðû

Ïðèñîåäèíåíèå íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
ê ýëåêòðîñåòè äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ êâàëèôèöèðîâàííûì ýëåêòðèêîì, îáëàäàþùèì
ñîîòâåòñòâóþùèìè äîêóìåíòàìè
ïîäòâåðæäàþùèìè åãî êâàëèôèêàöèþ.
Ïðèñîåäèíåíèå ïðîâîäîâ:
1. ïèòàþùèõ ïðîâîäîâ ýëåêòðîñåòè
2. ïèòàþùèõ «õîëîäíûõ» ïðîâîäîâ
ñîåäèíÿþùèõ íàãðåâàòåëüíûé ìàò
3. äàò÷èêà òåìïåðàòóðû
Ìîíòaæ â ýëåêòðè÷åñêîé êîðîáêå ñ ðåãóëÿòîðîì
òåìïåðàòóðû ñëåäóåò îñóùåñòâëÿòü ñîãëàñíî
ñõåìå, îïèñàííîé â èíñòðóêöèè ðåãóëÿòîðà
òåìïåðàòóðû.

Âíèìàíèå:
Çàùèòíûå ïðîâîäû ìàòà (ÐÅ) ñëåäóåò
ñîåäèíÿòü âìåñòå ñ çàùèòíûì ïðîâîäîì
(çåë¸íî-æ¸ëòûì) ýëåêòðîñåòè ñ ïîìîùüþ
ñïåöèàëüíîãî çàæèìà â òåðìîðåãóëÿòîðå. Åñëè òàêîãî çàæèìà íåò, ïðèñîåäèíåíèå íåîáõîäèìî îñóùåñòâèòü îòäåëüíî
ïðè ïîìîùè êëåììíèêà, êîòîðûé
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ìîíòàæíîé êîðîáêå.
Åñëè â ïîìåùåíèè óñòàíàâëèâàåòñÿ
áîëüøå îäíîãî ìàòà, èõ ñëåäóåò
ïîäñîåäèíèòü ïàðàëëåëüíî, òî åñòü
îäèíàêîâûå ïðîâîäà ê îäíîìó çàæèìó
â òåðìîðåãóëÿòîðå.
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Çàùèòà îò ïîðàæåíèÿ
òîêîì
Ïîäêëþ÷åíèå íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà äîëæío áûòü
îñíàùåío óñòðîéñòâîì äèôôåðåíöèàëüíîé
çàùèòû ñ òîêîì óòå÷êè ∆ ≤ 30ìÀ.

Ýêñïëóàòàöèÿ
Îáñëóæèâàíèå íàãðåâàòåëüíîé ñèñòåìû
îãðàíè÷èâàåòñÿ óñòàíîâêîé æåëàåìîé
òåìïåðàòóðû íà òåðìîðåãóëÿòîðå.
Ñëåäóåò ïîìíèòü î òîì, ÷òî íàãðåâàòåëåì
ÿâëÿåòñÿ âñÿ ïîâåðõíîñòü ïîëà èëè å¸ ÷àñòü
è ïîýòîìó íåëüçÿ âíîñèòü â ðàññòàíîâêó ìåáåëè
è íàçíà÷åíèå ïîìåùåíèé òàêèå èçìåíåíèÿ,
êîòîðûå ìîãëè áû óñëîæíèòü îòäà÷ó òåïëà
îáîãðåâàåìûì ïîëîì.
Ïîýòîìó òàêæå íå ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü íà
ïîëó ïðåäìåòîâ, çàíèìàþùèõ çíà÷èòåëüíóþ
ïëîùàäü, íàïðèìåð ìàòðàñû èëè ìåáåëü áåç
íîæåê, êîòîðûå âñåé ñâîåé ïîâåðõíîñòüþ
ñîïðèêàñàþòñÿ ñ ïîëîì.
Â ïîëó ìîæíî ñâåðëèòü îòâåðñòèÿ, ïîñëå
óòî÷íåíèÿ ìåñò òðàññèðîâàíèÿ íàãðåâàòåëüíûõ
ïðîâîäîâ êàáåëÿ (íà îñíîâàíèè äîêóìåíòàöèè
ïðîâåäåíèÿ ìîíòàæíûõ ðàáîò èëè òðàñû
íàãðåâàòåëüíîãî ïðîâîäà, îïðåäåë¸ííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì èíñòðóìåíòîì).
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Íàãðåâàòåëüíûå
Êàáåëè ELEKTRA

Ãàðàíòèÿ
ELEKTRA ïðåäîñòàâëÿåò 10-ëåòíþþ ãàðàíòèþ
(ñðîê äåéñòâèÿ ãàðàíòèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ
èñ÷èñëÿåòñÿ íà÷èíàÿ ñ äàòû ïðèîáðåòåíèÿ) íà
íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè ELEKTRA.

Óñëîâèÿ ãàðàíòèè
1. Ãàðàíòèéíàÿ ïîääåðæêà îñóùåñòâëÿåòñÿ,
åñëè:
à) íàãðåâàòåëüíàÿ ñèñòåìà óñòàíîâëåíà
â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé èíñòðóêöèåé
ìîíòàæà
á) ïðèñîåäèíåíèå íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
è ðåãóëÿòîðà òåìïåðàòóðû ê ýëåêòðîñåòè
à òàêæå èçìåðåíèå ñîïðîòèâëåíèÿ êàáåëÿ
è èçîëÿöèè íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ áûëî
îñóùåñòâëåíî êâàëèôèöèðîâàííûì
ýëåêòðèêîì, îáëàäàþùèì ñîîòâåòñòâóþùèìè äîêóìåíòàìè ïîäòâåðæäàþùèìè
åãî êâàëèôèêàöèþ.
â) Ãàðàíòèéíàÿ Êàðòà çàïîëíåíà
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
ã) èìååòñÿ äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïðèîáðåòåíèå íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà
(÷åê, ñ÷¸ò-ôàêòóðà)
ä) ïðîâîäà, ïèòàþùèå ñèñòåìó îáîãðåâà
îñíàùåíû çàùèòíûì âûêëþ÷àòåëåì.
2. Ãàðàíòèÿ òåðÿåò ñèëó â ñëó÷àå
îñóùåñòâëåíèÿ ðåìîíòà ëèöàìè
íå óïîëíîìî÷åííûìè ôèðìîé ELEKTRA
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3. Ãàðàíòèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
íà ïîâðåæäåíèÿ, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå:
à) ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé
á) íåñîîòâåòñòâóþùåãî ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
â) îñóùåñòâëåíèÿ ìîíòàæà ýëåêòðîñèñòåìû
áåç ñîáëþäåíèÿ èíñòðóêöèè.
4. ELEKTRA îáÿçóåòñÿ â ðàìàõ ãàðàíòèéíîãî
îáÿçàòåëüñòâà ïîêðûòü òîëüêî ñòîèìîñòü
ðåìîíòà äåôåêòíîãî íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ.

Âíèìàíèå:
Ñ ðåêëàìàöèÿìè îáðàùàòüñÿ ïî ìåñòó
ïðèîáðåòåíèÿ íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
èëè â ôèðìó ELEKTRA, ïðåäîñòàâëÿÿ
ïðè ýòîì Ãàðàíòèéíóþ Êàðòó è ÷åê,
ïîäòâåðæäàþùèé ïðèîáðåòåíèå êàáåëÿ.
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Ãàðàíòèéíûé Òàëîí

E-mail
Òåë.

Àäðåñ

Ïî÷òîâûé èíäåêñ

Ãîðîä

Íîìåð ñâèäåòåëüñòâà
íà ïðàâî îñóùåñòâëÿòü
ýëåêòðîðàáîòû

Ãîðîä

Ôàêñ

Ïðåòåíçèè
ïðåäúÿâëÿòü ïî ìåñòó
ïîêóïêè ïðè íàëè÷èè
Ãàðàíòèéíîãî Òàëîíà
è òîâàðíîãî ÷åêà

Íàãðåâàòåëüíûå
Êàáåëÿ ELEKTRA

Ôàìèëèÿ è èìÿ

Çàïîëíÿåò ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ

Ïî÷òîâûé èíäåêñ

Àäðåñ

ÌÅÑÒÎ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

Ãàðàíòèéíûé òàëîí äîëæåí õðàíèòüñÿ ó êëèåíòà â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà
ãàðàíòèè 10 ëåò. Ñðîê äåéñòâèÿ ãàðàíòèè íà÷èíàåòñÿ ñ äàòû ïîêóïêè
íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ.

Âíèìàíèå:

×åðòåæ äîëæåí ñîäåðæàòü ðàññòîÿíèå íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ îò ñòåí èëè êðóïíîãàáàðèòíîé ìåáåëè, ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ äàò÷èêà òåìïåðàòóðû è «õîëîäíûõ» êîíöîâ.

×åðòåæ óñòàíîâêè íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ ELEKTRA

Âíèìàíèå: Ìîíòàæíèê îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü ïîëíóþ äîêóìåíòàöèþ âûïîëíåííûõ ðàáîò.

MΩ

Ω

MΩ

Ω

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 10 MΩ.

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

ïîñëå óñòàíîâêè ïîëà

ïîñëå óñòàíîâêè
íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
äî óñòàíîâêè ïîëà

ñîïðîòèâëåíèå êàáåëÿ è èçîëÿöèè
íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ

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

Grupa V5 ESG (RU) 403 08/11 0 (1) b

www.elektra-otoplenie.ru

