S

Samoreguluj¹ce
przewody grzejne
ELEKTRA SelfTec
®

do ochrony
przed mrozem

Z

Zastosowanie
Zabezpieczenie przeciwzamarzaniowe:
rur i ruroci¹gów
rynien i rur spustowych
zaworów i „punktów wodnych”
si³owników
zamków, rygli i innych elementów mechanicznych
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C

Charakterystyka
systemu

System ELEKTRA SelfTec® chroni nawet w najbardziej surow¹ zimê: rynny, rury
spustowe, zawory, si³owniki i inne elementy podatne na uszkodzenia w wyniku
oddzia³ywania niskiej temperatury. Nie musimy obawiaæ siê popêkanych rur,
zaworów, sopli lodu zwisaj¹cych z rynien, niedro¿nych rur spustowych, itp.

Z systemem ochrony ELEKTRA SelfTec® nie trzeba martwiæ siê o rury wodoci¹gowe
czy zawory w nieogrzewanych pomieszczeniach wewn¹trz i na zewn¹trz budynku.
Praca systemu ELEKTRA SelfTec® opiera siê na zjawisku samoregulacji przewodów
grzejnych.
SAMOREGULACJA

Zjawisko samoregulacji przewodów grzejnych polega na zdolnoœci wydzielania
przez przewód zmiennej iloœci ciep³a (mocy) w zale¿noœci od warunków otoczenia
(temperatury). Po za³¹czeniu systemu, gdy chroniony element jest jeszcze zimny,
przewód grzejny rozgrzewa siê pracuj¹c ze zwiêkszon¹ moc¹ i odwrotnie, podczas
osi¹gania przez element chroniony wy¿szej temperatury, przewód grzejny zaczyna
pracowaæ ze zmniejszon¹ moc¹ wydzielaj¹c mniejsz¹ iloœæ ciep³a.
Wzrost iloœci ciep³a emitowanego przez przewód grzejny spowodowany jest
zagêszczeniem przewodników molekularnych w strukturze przewodu grzejnego,
a w konsekwencji malej¹c¹ opornoœci¹ elektryczn¹ i wzmo¿onym przep³ywem
pr¹du.
Natomiast redukcjê wydajnoœci cieplnej do minimum powoduje du¿a ekspansja
moleku³, przyczyniaj¹ca siê do niemal ca³kowitego zerwania po³¹czeñ elektrycznych
oraz wzrostu opornoœci.
System ochrony ELEKTRA SelfTec® dostosowany jest do typowego napiêcia
jednofazowego 230V~.
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System ELEKTRA SelfTec® utrzymuje dro¿noœæ i przepustowoœæ rur, chroni
budynki i ludzi bez wzglêdu na wielkoœæ opadów i spadków temperatury.
Zainstaluj system ELEKTRA SelfTec® teraz, a zapomnisz o k³opotach z zamarzniêtymi rurami i rynnami, kiedy nadejdzie mroŸna zima.

Z

Zalety systemu ochrony
przed mrozem

£ATWY MONTA¯

System ELEKTRA SelfTec® przeznaczony jest do
bezpoœredniego monta¿u na chronionym elemencie,
np. odcinku rury, zaworze, rynnie. Mo¿na go równie¿
montowaæ na plastikowych elementach.
W odró¿nieniu od innych przewodów grzejnych, nawet
w niskich temperaturach samoreguluj¹cy przewód
ELEKTRA SelfTec® zachowuje elastycznoœæ i daje siê
³atwo instalowaæ.

NIEZAWODNA
KONSTRUKCJA

Rdzeñ wykonany jest z polimeru z dodatkiem wêgla,
usieciowany, wyt³oczony pomiêdzy równoleg³ymi ¿y³ami
zasilaj¹cymi, jednostronnie zasilany. Dziêki tej konstrukcji
w przypadku przegrzania miejscowego tylko czêœæ
przegrzana nie pracuje, a pozosta³a czêœæ przewodu
zachowuje swoje w³aœciwoœci.
Ekran ochronny z miedzi, ocynowany i na³o¿ony
w formie oplotu, praktycznie nie wp³ywa na pogorszenie
elastycznoœci.
Os³ona zewnêtrzna z modyfikowanego poliolefinu
znacznie poprawia w³aœciwoœci mechaniczne przewodu.
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KOMFORT PRACY

System ochrony przed mrozem ELEKTRA SelfTec®
pracuje zawsze, kiedy wystêpuje taka potrzeba.
Nie trzeba martwiæ siê o niespodziewane zmiany pogody
i temperatury. System samoczynnie dostosuje
temperaturê przewodu do chronionego obiektu w taki
sposób, aby nie uleg³ on uszkodzeniu zarówno od zbyt
niskiej temperatury otoczenia, jak i za wysokiej
temperatury przewodu grzejnego.

BEZPIECZEÑSTWO Samoreguluj¹cy przewód grzejny na ca³ej swej d³ugoœci
jest ekranowany, a nastêpnie zerowany lub uziemiany.
Proste i szybkie pod³¹czenie systemu do sieci zasilaj¹cej
odbywa siê za pomoc¹ specjalnie przygotowanego
3 metrowego przewodu, zakoñczonego na sta³e
wtyczk¹. Dziêki samoreguluj¹cym w³aœciwoœciom
przewodów grzejnych na ca³ej d³ugoœci obwodu
utrzymywana jest w³aœciwa temperatura, a tak¿e
wyeliminowane jest ryzyko przegrzania i przepalenia
przewodów w miejscach, w których siê krzy¿uj¹.
NISKIE KOSZTY
EKSPLOATACJI

Wszystkie przewody grzejne dobierane s¹ do najbardziej
niekorzystnych warunków klimatycznych. System
ELEKTRA SelfTec® samoczynnie dostosowuje moc do
zmiennej temperatury otoczenia, co oznacza, ¿e reaguje
na zmiany temperatury automatycznie i odwracalnie.
Mo¿liwoœæ doboru d³ugoœci zestawu optymalizuje nak³ady
inwestycyjne.
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Rodzaje zestawów

System ELEKTRA SelfTec® chroni ruroci¹gi z wod¹, zawory, si³owniki i inne podatne
na uszkodzenia w wyniku oddzia³ywania niskiej temperatury elementy nawet
w najgorsz¹ zimow¹ pogodê.
Z niezawodnym, ³atwym w monta¿u systemem ochrony ELEKTRA SelfTec®
mo¿esz zapomnieæ o zamarzniêtych i popêkanych rurach w zimie.

SelfTec® 16/1
SelfTec® 16/2
SelfTec® 16/3
SelfTec® 16/5
SelfTec® 16/7
SelfTec® 16/10
SelfTec® 16/15
SelfTec® 16/20
SelfTec® 16/X

m
1
16
2
32
3
48
80
5
112
7
160
10
240
15
320
20
Na indywidualne zamówienie (do d³ugoœci 80 m)

Tabela 1

5

D

Dobór zestawu

Dobór minimalnej d³ugoœci i skoku nawiniêcia przewodu samoreguluj¹cego ELEKTRA
SelfTec® na 1 m rury w zale¿noœci od œrednicy rury i minimalnej temperatury
otoczenia.

Temperatura otoczenia ( oC)

Œrednica rury (cale)

Tabela 2
UWAGA: W przypadku rur, dla których w tabeli nie podano wartoœci skoku,
przewód grzejny nale¿y umieœciæ wzd³u¿.

6

Przyk³ad
Za³ó¿my, ¿e zachodzi potrzeba zabezpieczenia plastikowej rury o œrednicy 1 1/2".
Najni¿sz¹ oczekiwan¹ temperatur¹ w strefie klimatycznej, w której pracuje rura, jest
o
– 30 C. D³ugoœæ rury do ogrzania to 1,75 m. Z tabeli 2 odczytujemy, ¿e dla zadanej
œrednicy na 1 m rury potrzebujemy min. 2,5 m przewodu. Na rurê o d³ugoœci
1,75 m potrzebujemy min. 1,75 x 2,5 m = 4,38 m. Z tabeli 1 nale¿y wybraæ
przewód o d³ugoœci najbli¿szej 4,38 m. W tym przypadku bêdzie to zestaw SelfTec®
16/5 o d³ugoœci 5 m.
Skok przewodu obliczamy z wzoru:
p=

p(D + d)LR
2
2
LP – LR

Wzór I

gdzie:
D – œrednica rury (1 cal = 2,54 cm)
d – œrednica przewodu – 0,5 cm
LP – d³ugoœæ przewodu
LR – d³ugoœæ rury
W przeliczanym powy¿ej przyk³adzie przyjmujemy:
D – 1,5 x 2,54 cm = 3,81 cm
d – 0,5 cm
LP – 500 cm
LR – 175 cm
p=

3,14(3,81 + 0,5)175
2368,35
2368,35
=
=
= 5,06 cm
2
2
219375
468,37
500 – 175
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Monta¿

Instalacja systemu ELEKTRA SelfTec® jest bardzo ³atwa i praktycznie ka¿dy mo¿e j¹
sam wykonaæ. Nie wymaga ona skoplikowanego sprzêtu ani fachowych narzêdzi.
Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ systemu jest samoreguluj¹cy przewód grzejny.
W zale¿noœci od przeznaczenia istniej¹ ró¿ne sposoby monta¿u samoreguluj¹cego
przewodu grzejnego:
NA RURACH

Je¿eli z tabeli 2 wynika, ¿e d³ugoœæ
przewodu jest równa d³ugoœci rury
montujemy go wzd³u¿ rury. Przewód
mocujemy za pomoc¹ taœmy (do³¹czonej
do zestawu) jak na rysunku.

Wokó³ rury. Przewód grzejny owijamy
wokó³ rury i przytwierdzamy za pomoc¹
taœmy (do³¹czonej do zestawu) co 200
mm. Odstêp miêdzy przewodami, który
u³atwi nam równomierne owiniêcie go na
rurze obliczamy ze wzoru 1.

Rury nale¿y równie¿ zaizolowaæ. Gruboœæ izolacji cieplnej powinna wynosiæ co
najmniej 10 mm dla rur o œrednicach do 1" i co najmniej 15 mm dla rur do 2".
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NA ZAWORACH

Sposób monta¿u przedstawia rysunek. U³o¿enie
przewodu ró¿ni siê w zakresie kszta³tów zaworów
oraz d³ugoœci przewodów. Przewód montujemy
w ten sposób aby w przypadku demonta¿u zaworu
nie rozcinaæ przewodu grzejnego. Nale¿y pamiêtaæ
o zaizolowaniu zaworu.

W RYNNACH
I RURACH SPUSTOWYCH

Przewód uk³adamy wzd³u¿ rynny.

Przewód grzejny zawsze nale¿y prowadziæ ponad elementami podwieszeñ
i mocowañ ruroci¹gów lub rynien. Nie wolno dociskaæ przewodu do chronionego elementu opaskami lub innymi zaciskami.

Przewodów grzejnych nie wolno montowaæ na elementach ruchomych.

Nale¿y unikaæ:
œrodowisk aktywnych chemicznie
ostrych krawêdzi
zaginania i zgniatania
deptania i przeje¿d¿ania po przewodzie
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Karta
Gwarancyjna

ELEKTRA udziela 2-letniej gwarancji (licząc od daty zakupu) na
przewody grzejne SelfTec®
Warunki gwarancji
1) Uznanie reklamacji wymaga:
a) wykonania instalacji grzewczej zgodnie z niniejszą instrukcją montażu
b) dowodu zakupu przewodu grzejnego

2) Gwarancja traci ważność w przypadku dokonywania napraw przez osoby
inne niż instalator uprawniony przez firmę ELEKTRA
3) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych:
a) uszkodzeniami mechanicznymi
b) niewłaściwym zasilaniem
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.
Uwaga! Reklamacje należy składać wraz z Kartą Gwarancyjną
oraz dowodem zakupu w miejscu sprzedaży lub w firmie ELEKTRA.
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BRĄZOWY
BRĄZOWY KASK ’97
’97

SREBRNY
SREBRNY KASK
KASK ’98
’98

ZŁOTY
ZŁOTY KASK
KASK ’97
’97

ZŁOTY
ZŁOTY MEDAL
MEDAL
MTP ’01
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OŻARÓW MAZOWIECKI
Centrum Dystrybucji
ul. Kamińskiego 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 0 22 721 31 00, 0 22 721 31 10
fax 0 22 721 17 12
e-mail: CentrumDystrybucji@elektra.pl

WARSZAWA Hurtownia
ul. Dzieci Warszawy 13
tel./fax 0 22 667 03 29, 0 22 662 68 14

oraz sieć dealerów
i instalatorów na terenie całego kraju.

WARSZAWA Salon Firmowy
ul. Świętojerska 12, tel./fax 0 22 831 20 35
e-mail: salon@elektra.pl
KRAKÓW Biuro Handlowe
ul. Klimeckiego 14, paw. 24
tel. 0 12 652 77 15, fax 0 12 652 77 16
e-mail: krakow@elektra.pl
BIAŁYSTOK Biuro Handlowe
ul. Produkcyjna 59/1, 15-680 Białystok
tel. 0 85 653 30 06, fax 0 85 664 32 67
e-mail: bialystok@elektra.pl

PRZEDSTAWICIEL
R E G I O N A L N Y

WARSZAWA Centrala
i Biuro Projektowe
ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa
tel. 0 22 843 32 82
fax 0 22 843 47 52
www.elektra.pl
e-mail: info@elektra.pl
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