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Система захищає
навіть у 
у найлютішу зиму

Завдяки нагрітому кабелю, розтоплений сніг, без 
перешкод проходить по жолобах і водостічних трубах 
до землі, запобігаючи їх замерзанню і руйнуванню. 

Витрати, викликані ушкодженням водостічних систем, 
даху або фасаду, перевищують витрати на електричну 
нагрівальну систему!

       Система захисту від снігу та льоду
       запобігає: 
- накопиченню снігу та льоду на дахах
- замерзанню води в жолобах, водостічних трубах та єндовах
- виникненню плям на фасадах будівлі
- утворенню бурульок

       Для захисту даху та його компонентів 
      повинен використовуватись нагрівальний 
      кабель із покриттям, стійким до 
      ультрафіолетового  випромінювання:
* нагрівальний кабель ELEKTRA VCDR i TuffTec
* саморегулюючий нагрівальний кабель  
ELEKTRA SelfTec  і  кабель ELEKTRA  SelfTec Pro20

 

Нагрівальний кабель ELEKTRA V DR20 має  постійну
Потужність 20 Вт/м. Він пропонується у готових комплектах, 
з'єднаних з кабелем живлення (холодним кінцем). При 
проектуванні слід  враховувати доступну довжину комплектів

Саморегулюючий нагрівальний кабель
ELEKTRA SelfTec з нагрівальною  потужністю, 
яка пристосовується д о температури 
навколишнього середовища, пропонується: 
*  В готових комплектах
           - ELEKTRA SelfTec — з'єднаний з кабелем 
 живлення із герметичною вилкою,
призначений для самостійного монтажу на 
коротких ділянках жолобів, у водостічних
трубах, і інших проблемних місцях, які 
потребують швидкого монтажу. Не потребують 
терморегулятора, лише ручного увімкнення  
системи при виникненні снігопаду до повного 
його видалення. При проектуванні слід 
враховувати доступну довжину комплектів.

Нагрівальний кабель ELEKTRA VCDR

Захист даху, жолобів
і водостічних труб
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Нагрівальний кабель 
®ELEKTRA SelfTec  PRO 
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Переваги саморегулюючого кабелю:
-  Можна відрізати його на місці будівництва на 
необхідну довжину, що спрощує підбір нагрівального
кабелю до довжини нагрівальної ділянки, як при 
Проектуванні, так і на етапі монтажу
- Вони можуть перехрещуватись
- Зниження температури навколишнього середовища
Збільшує нагрівальну потужність кабелю

Підбір потужності кабелю, який буде 
змонтовано, залежить від місцевих
кліматичних умов, мінімальної 
температури навколишнього 
середовища , а також інтенсивності 
снігопадів.

Система захисту від снігу та льоду позбавить ваш дах від зайвих проблем



 Монтаж в жолобах 
 Для обігріву жолобів діаметром до 120 мм застосовують
 подвійну укладку нагрівального кабелю. При діаметрі ринви
 більше 120 мм кількість кабельних ліній збільшують.

 Монтаж у водостічних трубах
 У водостічних трубах, діаметром менше 120мм, в
 кліматичній зоні з легкою зимою, можливий одинарний 
 монтаж нагрівального кабелю. У трубах діаметром більше
 150 мм, монтують дві лінії нагрівального кабелю. Для
 кріплення нагрівального кабелю у водостічних трубах 
 висотою більше 6 метрів використовують металевий підвіс. 
 Нагрівальний кабель підвішують на тросі, який запобігає 
 обриву кабелю. У місцях з частими снігопадами, 
 необхідністю є обігрів краю даху (ширина поверхні обігрів
 у даху близько 50 см).

Підбір нагрівальної потужності в залежності
            від ділянки призначення обігріву

Застосування Нагрівальна
 потужність 

20-60(Вт/м)]

Кріплення кабелю у жолобі і 
           водостічній трубі

4

Правильний підбір і налаштування 
системи електрообігріву, гарантує 
нормальну роботу і економію 
електроенергії!

Монтажна пластина підклеєна 
спеціальною самоклейкою 
                       лентою

Єндови та корита
 дахові шириною 
        від 30см

Водостічні труби 
       та жолоб

Край або кромка
          даху ~200-300(Вт/м )

~ 300(Вт/м )2
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Монтаж нагрівального кабелю у
  жолобах і водостічних трубах 

Влаштування нагрівального  кабелю в жолобі і на краю даху

Водостічні труби
У випадку подвійної прокладки нагрівального 
кабелю у водостічних трубах, використовується 
кріплення для водостічних труб 

Кріплення для 
     жолобів

Кріплення для 
водостічних труб 

Якщо довжина водостічної труби перевищує 6м, 
тоді для подвійної прокладки нагрівального кабелю 
використовують трос із кліпсами, крок між 
кліпсами 35см

 

Трос із 
кліпсами для 
водостічних 
труб 

Жолоб
Нагрівальні кабелі можуть бути прикріплені  
до жолобів  і водостічних труб за допомогою 
зажиму для жолоба або самоклейкої 
монтажної пластини

 
Підвіс для
 тросу 

Кріплення мідні або алюмінієві 

Мідні або  алюмінієві кріплення використовуються
у трапах, у жолобах в якості обмежувача (для 
запобігання випадку коли кабель дотуляється 
один до одного), на кромках даху і єндовах 
(проклеївши їх до даху за допомогою клею 
зовнішнього використання)

Підвіс із прикріпленим до нього,
тросу забезпечить
нагрівальний кабель від обриву
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При підігріві зовнішніх поверхонь необхідно
визначити нагрівальну потужність на 1 м
рекомендована потужність  обігріву залежить 
від кліматичних умов місцевості, а саме від 
мінімальної температури навколишнього
середовища, інтенсивності снігопадів і дії сили 
вітру    

2

Захист під'їзних шляхів, пішохідних 
      доріжок, автостоянок і сходів 

Для підігріву зовнішніх поверхонь 
можуть бути використані:
 - нагрівальний кабель ELEKTRA VC20 із 
 двостороннім підключенням живлення 
потужністю 20Вт/м
 - нагрівальний кабель ELEKTRA VCD25 із 
одностороннім підключенням живлення 
потужністю 25Вт/м
 -  нагрівальні мати ELEKTRA SnowTec 
виготовлені із нагрівального кабелю 
одностороннього підключення потужністю
300Вт/м

Підвищена потужність обігріву 
потрібна  у випадку, коли
поверхня:
 - піддається  дії низьких температур
 -  піддається  впливу вітру знизу — 
мости, сходи, пандуси 
 - находиться в місцях  із  великою 
кількістю снігопадів

 

Застосування термоізоляції в місцях, які піддаються
дії вітру знизу, підвищить ефективність системи 4
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Нагрівальні мати монтуються на багато швидше, 
ніж нагрівальний кабель , однак потребують
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Нагрівальна 
  потужність 
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В залежності від відстані між кабелями 
можна отримати необхідну потужність на 1м
 нагрівальної поверхні. Відстань між кабелями  
не може бути меншою, ніж 5см.

Вибір правильного нагрівального 
кабелю або мата залежить від:
 - необхідної нагрівальної потужності на
1м  поверхні
 - часу, необхідного для виконання 
монтажу
 - форми поверхні, яка обігрівається
 - кількості кабелів живлення (нагрівальний 
кабель двостороннього підключення
потребує приєднання двох кабелів живлення 
до розподільчого щитка, кабель 
одностороннього підключення — одного)
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бетонная стяжка 
мін. 5 см

датчик температури 
і вологості нагрівальний мат 

®
ELEKTRA SnowTec або 
Нагрівальний кабель 
ELEKTRA VC/VCD 

твердий 
грунт 

деформаційний
 шов 

Поверхні з асфальту, бруківки або плит 

Нагрівальний кабель або нагрівальний мат
укладається в шар піску або сухого бетону. Для
дотримання постійної відстані між нагрівальними 
кабелями , кабель повинен бути закріплений 
на монтажній стрічці ELEKTRA TME або на 
монтажній сітці

Бетонні поверхні
Нагрівальні кабелі або нагрівальні мати
кріпляться до монтажної ленти або до 
монтажної сітки  на тверду і рівну основу. 
Потім потрібно залити бетонну стяжку.
Довжини мату або кабелю повинна бути 
підібрана так, щоб кабелю на перетинали 
деформаційний шов

датчик температури 
і вологості 

твердий 
 грунт

пісок або суміш пісок-цемент
товщина мін. 30мм (камень) 

або мін. 50мм (асфальт)

нагрівальний мат 
®ELEKTRA SnowTec або 

Нагрівальний кабель 
ELEKTRA VC/VCD 

бруківка, плити  
або асфальт 

Приклад розігрітої бруківки за допомогою 
нагрівального мату ELEKTRA SnowTec®

Приклад обігріву сходинок за допомогою нагрівального кабелю  ELEKTRA VCD25

Поперечний розріз тротуару або під'їзних доріг,
                виконаний з бетонної стяжки 

Поперечний розріз тротуару або під'їзних доріг,
                       виконаний з бруківки 
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®Приклад укладання нагрівальних матів ELEKTRA SnowTec 

кабель від датчика 
температури 

і вологості 

холодний 
кінець 
мату  

панель 
управління 

гаражПід'їзна дорога

60 см

Нагрівальний мат
®ELEKTRA SnowTec

Якщо є можливість укладання кабелю на 
поверхні сходинок, вони прикріплюються на землю
за допомогою монтажної сітки, виготовленої з 
металевих дротів, або монтажної стрічки ELEKTRA TME. 
Потім вони заливаються шаром бетонної стяжки 
мінімальною товщиною 2см. В цьому випадку 
використовуються нагрівальні кабелі ЕЛЕКТРА VCD25
одностороннього підключення живлення (тільки один 
провід живлення повинен бути підключений до 
приладової панелі). 

Якщо немає можливості підвищити рівень сходинок,
слід зробити канали у сходинках і вкласти в них 
нагрівальні кабелі. Кабелі ELEKTRA VC20 тонші і 
гнучкіші, ніж кабелі ELEKTRA VCD25 
(обидва кінці живлення повинні  бути 
підключені до комутаційного щитка

Використання теплоізоляції на
сходинках і сходових маршах
дозволить підвищити 
енергоефективність системи 

Нагрівальний кабель ELEKTRA VCD25 

Нагрівальні кабелі ELEKTRA  VCD25 
прикріплені до бетону за допомогою 
монтажної стрічки ELEKTRA  TME 
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Управління системою захисту 
           від снігу та льоду 

Датчик температури 
вологості (землі, бетонної плити, бруківки 
і т.д.) ETOG-55 використовується 
для управління підігріву бруківки, сходинок,
під'їзних шляхів і т.д.

Датчик температури повітря
ETF-744 (монтуватися зовні будівлі)
та датчик вологості ETOR-55
(встановлений на дні жолоба) 
використовуються для управління
підігрівом дахів та жолобів. 

Регулятор ELEKTRA ETO2 

(навантаження до 3 x16А) дозволяє керувати
системою підігріву одної або двох зон
 • двох різних ділянок даху або жолобів
 • дві зовнішніх поверхні (наприклад дороги
 пішохідні доріжки, сходи і т.д..)

10

Правильний підбір та налаштування системи електрообігріву, гарантує нормальну роботу і      
                                                    економію електроенергії! 
У відповідності з метеорологічними даними для Львівської області, підраховано, що на протяг 
всього зимового сезону !!! (близько 6 місяців), правильно налагоджена система працюватиме  
                                                         близько 150 годин. 

Правильно підібрана автоматика 
гарантує роботу системи лише 
в період атмосферних опадів

Правильно подібране регулювання системою
гарантує роботу нагрівальної системи лише
під час снігу або дощу. Терморегулятор із
датчиком температури і вологості автоматично 
визначає погоду, утримує нагрівальну систему в 
режимі очікування і запускає систему при 
Необхідності. Для цього використовуються 
терморегулятори, які монтуються на DIN-рейку
ELEKTRA ETR2 i ETO2

Регулятор ELEKTRA ETR2 

(навантаження 16А - загальна  потужність 
встановлених нагрівальних кабелів не повинна 
перевищувати 3600Вт) може, залежно від типу 
датчиків, обслуговувати одну зону
 • дахи або жолоба
 • одну зовнішню поверхню (наприклад,
 одна пішохідна доріжки, одні сходи і т.д.)

gammadesign.com.ua



Пристрої керування для захисту 
      від снігу та льоду

Терморегулятор ELEKTRA ETR2G

використовується для захисту зовнішніх 
поверхонь. Стандартна комплектація з 
одним датчиком вологості грунту.

Терморегулятор ELEKTRA ETOG2

використовується у великих системах для 
захисту зовнішніх  поверхонь. Стандартна 
комплектація з  одним датчиком вологості 
грунту. До такого терморегулятора є 
можливість підключення ще одного датчика 
вологості і температури грунту, що у свою 
чергу дозволить керувати системою 
незалежно одне від одного

Терморегулятор ELEKTRA ETR2R

використовується для захисту дахів і 
жолобів. Стандартна комплектація з 
одним датчиком вологості  і датчиком
температури

Терморегулятор ELEKTRA ETOR2

використовується у великих системах для 
захисту дахів і жолобів. Стандартна 
комплектація з  одним датчиком вологості 
і одним датчиком температури. До такого 
терморегулятора є  можливість 
підключення ще одного датчика 
вологості , що у свою чергу дозволить 
керувати системою незалежно одне від 
одного
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Для управління системою захисту даху від снігу та льоду використовують терморегулятори ELEKTRA ETO2 або 
ELEKTRA ETR2, з використанням датчика вологості ETOR - 55 і температури ETF 744/99, які вмикають систему 
автоматично при наявності двох факторів: наявність снігу, опадів і температури повітря в межах 
запрограмованої (+2 -7) º. Терморегулятори забезпечать досягнення оптимальних результатів при мінімальному 
використанні електроенергії. Для захисту кабелю і жолобів від сповзаючих пластів снігу або льоду, на поверхні 
покрівлі повинні бути встановлені снігозатримувачі!
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Наукові досліди показали, що підігрів підлоги
найкорисніша форма опалення для людини, так як, 
вона враховує фізіологічний розподіл  температури 
тіла. Основні переваги цього типу опалення:
 - рівномірний розподіл температури
 - тепловий комфорт, що забезпечується за рахунок
низької температури і високої площі нагріву, що 
дозволяє створити комфортний мікроклімат
 - низькі експлуатаційні витрати за рахунок точного
розподілу температури
 - низькі капіталовкладення 
 - естетика приміщення: відсутність нагрівачів, 
котелень, тепло- і газопроводів
 - просте управління і обслуговування
 - екологічність і відсутність забруднення 
навколишнього  середовища
 - висока надійність і працездатність системи

Низькотемпературний обігрів не викликає:
 - згорання і піднімання пилюки (частої причини
алергії)
 - перетягів
 - великий перепад температури в приміщеннях
 - висушування повітря

Ефективність електричного підігріву підлоги 
залежить від товщини термоізоляції підлоги. Це 
особливо стосується підлог з поганою 
теплоізоляцією і підлог над неопалювальним 
приміщенням. Це стосується коврів,  ламінату, 
паркетної дошки, тонкого паркету і мармуру. Кожен 
із цих матеріалів повинен мати сертифікат від 
виробника, який дозволяє використовувати 
матеріал для підлоги із підігрівом.

Електричний підігрів підлоги

Вертикальное распределение температуры 
в помещении для различных типов отопления.

Електричний підігрів підлоги
Ідеальний розподіл тепла
Електричні конвектори
змонтовані на стінах
Тепловентилятори

Ця система обігріву 
особливо рекомендована
людям, які схильні до
алергії 

o+C

коврове покриття підлоги  з ПВХ 

Позначення рекомендованого покриття для підлоги
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.
Нагрівальні кабелі ELEKTRA VCD зазвичай
використовують в якості основного обігріву у 
приміщеннях, де вони являються основним
джерелом тепла.
Нагрівальні мати ELEKTRA MD/MG і  нагрівальні 
кабелі ELEKTRA DM  використовуються в якості
додаткової системи обігріву щоб отримати ефект
теплої підлоги, хоча можуть використовуватися 
як основне джерело тепла.

Ефект теплої підлоги
Нагрівальний кабель монтується в шар еластичного
клею або самовирівнюючої стяжки, безпосередньо
під підлогою. Для досягнення ефекту теплої підлоги 
потрібно змонтувати підігрів з потужністю 
100-120Вт на 1м. Збільшення потужності на 50% 
потрібно лише для зменшення часу  підігріву підлоги 
у випадку, якщо підлога на працює у постійному
Режимі.
Для цього використовують нагрівальний мат
ELEKTRA MD/MG або  нагрівальний
кабель ELEKTRA DM 

Принцип роботи  
Принцип роботи електричного обігріву 
оснований на автоматичній підтримці
терморегулятором заданої температури в 
приміщенні. Джерелом тепла в системі є
змонтований на підлозі, і залитий піщано-
цементним розчином з додаванням присадок,
нагрівальний кабель, який перетворює тепло 
на велику робочу площину, рівномірно 
розподіляючи тепло. Бетонна стягжка акумулює
 і передає тепло від кабеля в приміщення.

Монтаж підігріву підлоги може бути 
здійснений з використанням:
1. Нагрівального кабелю ELEKTRA VCD,
який укладається у наливний бетонний шар, і
застосовується на етапі будівництва, коли
стяжка підлоги ще не зроблена.

2.Нагрівальних матів ELEKTRA MD/MG і 
нагрівального кабелю  ELEKTRA DM, які 
укладаються в шар клею або в 
самовирівнюючий розчин, безпосередньо 
перед покриттям підлоги.

3. Нагрівальних матів  ELEKTRA WoodTec1, 
які укладаються лише під підлогою із ламінату 
або фанери, які монтуються на стадії 
оздоблювальних робіт

житлові кімнати, 
         кухня 

ванна кімната 

  промислові 
об'єкти, гаражі 

потребность 
мощности 
обогрева

       Місце 
застосування 

2[Вт/м]

100 - 120

100 - 160

90 - 160 

Таблиця I

тип приміщення

      обігрів в 
наливному шарі 

       обігрів під 
покриттям підлоги 

відстань між 
  кабелями 

[см]

15 - 20

8 - 12
           або 
 нагрівальні мати 

Таблиця II

Нагрівальний мат ELEKTRA в шарі 
еластичного клею або самовирівнюючої
стяжки, безпосередньо під підлогою 

           датчик
 температури 
          підлоги 

покриття
  підлоги 

бетонна 
основа або
перекриття 

тепло-
ізоляція 

вологостійка
ізоляція

нагрівальний мат 
ELEKTRA

розчин 
піщано-цементний 

       Місце 
застосування 

       Місце 
застосування 

розчин 
термопластичний 
або нівеліруючий 
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Таблиця найменш допустимих 
       відстаней між кабелями 

вид покриття 
     підлоги 

потужність 
нагрівального 
кабелю, Вт/м 

кахельна плитка,
        мармур 

ПВХ 

дерево 
(паркет, ламінат) 

7 10 14

8       12        -

10 - -

10 15 і 17 20

мин. расстояние, [см]

Для досягнення очікуваного ефекту теплої підлоги
під ламінатом, паркетною або підлоговою дошкою,
повинен бути змонтований підігрів з потужністю
60-70 Вт/м. Для цього використовуються 
нагрівальні мати ELEKTRA WoodTec. Це тонкий 
нагрівальний кабель приклеєний до сітки із 
скловолокна з одного боку, а з іншого боку усю 
поверхню покриває алюмінієва фольга. 
Алюмінієва фольга діє в якості захисного екрану
нагрівального кабелю, а також як екран, який
передає тепло від нагрівального кабелю до 
Підлогового покриття. Товщина такого мату 2,8мм

Для влаштування теплої підлоги можна
використовувати нагрівальний кабель 
ELEKTRA DM. Потужність даного кабелю 
10Вт/м. Товщина цього кабеля 4,3мм, що 
дозволяє  вкладати його в клейовий розчин.
В асортименті нагрівальних кабелів ще існує
надтонкий нагрівальний кабель
одностороннього під'єднання ELEKTRA UltraTec
Його товщина всього 3мм.
 

Основний обігрів приміщення
 

Основний обігрів потребує проектування
системи опалення і його контроль зі сторони 
проектувальника, дистриб'ютора або 
кваліфікованого монтажника

Приступаючи до проектування  обігріву 
підлоги потрібно: 
• визначити теплову  потужність, необхідну для 
обігріву приміщення на 1м2 поверхні 
• визначити вигляд поверхні  покриття підлоги
• визначити питому  потужність кабелю, яку  
слід встановити для  даного покриття підлоги
 • при розрахунку відстані між  нагрівальними 
кабелями  слід врахувати поверхню,  зайняту 
нерухомими  предметами, такими, як  меблі без
ніжок, ванна,  унітаз і ін.

При виборі нагрівального  кабелю
 слід враховувати:
 • тип приміщення
 • тип покриття підлоги
 • найменші відстані, що допускаються, які 
будуть  створені між кабелями  під час їх установки.

термопластичний 
розчин (клей)

Монтаж терморегулятора  і переріз підлоги 
          із змонтованим кабелем в стяжці

еластичний 
шов

датчик температури 
підлоги

нагрівальний кабель 
ELEKTRA 
теплоізоляція

поліетиленова
плівка 

металева
сітка

ізоляційна 
прокладка 

(делитація при стіні)

еластична замазка

гофрована
трубка 

кабель датчика 
температури

монтажна 
коробка

кабель живлення
220/230 В

терморегулятор



Вибір 
нагрівальних кабелів або матів 
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Нагрівальні кабелі
ELEKTRA DM і UltraT ec ™ 
Нагрівальний кабель має потужність 10Вт/м. З одного 
боку під'єднаний до проводу живлення 2,5 м.  довжини. 
ЕЛЕКТРА DM- близько 4,3 мм товщини.
ELEKTRA UltraTec- розміри 2 х 3 мм. 
Нагрівальний кабель ELEKTRA UltraTec 
використовується там, де є обмеження можливості
підвищити рівень підлоги.

Нагрівальні мати 
ELEKTRA WoodTec ™ -
Мат одностороннього під'єднання живлення, 
підключений до проводу живлення з одного боку, а з
іншого боку обмуфтований і має близько 2,8 мм 
товщини. 
Нагрівальні мати ELEKTRA WoodTec™ простіші в 
монтажі, тому що вони мають один провід живлення. 

Нагрівальний кабель
ELEKTRA VCD 17 
Це двожильний нагрівальний кабель, з одного 
боку під'єднаний до холодного проводу живлення 
2,5 м довжини, а з іншої сторони з'єднаний з муфтою.
Для опалення приміщень використовуються 
нагрівальні кабелі із  встановленою потужністю17Вт/м

Нагревательі мати 
ELEKTRA MD 
При виборі розміру нагрівального мату (ширина 
мату 50см) або декількох матів, якщо цього 
вимагає розмір кімнати, ви повинні планувати його  
розміщення на підлозі або на окремих частинах. 
Не укладайте мати в місцях, де планується 
постійне розміщення обладнання (шафи, ванна, 
унітаз І т.д.). Потрібна форма нагрівального мату 
досягається підрізанням сітки і обертання мату в 
правильному напрямку. З наведеної таблиці 
продуктів виберіть мат з  відповідним розміром  і з 
планом вашого приміщення. Примітка: 
нагрівальні мати не можна обрізати

Нагрівальні кабелі ELEKTRA VCD і 
ELEKTRA DM 
Вибираючи тип нагрівального кабелю необхідно 
обчислити потужність його нагріву: 
потужність нагрівального кабелю = P x S,  де
Р — Загальна потужність  нагріву на1м підлоги
S - Площа підлоги, призначена до обігріву і  вільна 
від постійного розміщення обладнання Потім 
вибираємо з таблиці продуктів нагрівальний кабель 
з потужністю найбільш наближеною до 
розрахованої. 

Нагрівальні мати ELEKTRA WoodTec 
Вибір нагрівального мату ELEKTRA Woodtec ™ 
повинен бути проведений також, як вибір 
нагрівальних матів ELEKTRA MD. 

Нагрівальний мат ELEKTRA MD
ELEKTRA MD мат одностороннього під'єднання 
Живлення, під'єднаний до проводу живлення з одної 
сторони, а з іншої  обмуфтований і має близько 4 м.
довжини. Із-за невеликої товщини , мати 
застосовуються там, де немає можливості сильно 
підняти рівень підлоги. Потужність  нагрівальних 
матів MD100 i MD160.  Нагрівальні мати такої 
потужності можуть бути змонтовані під плиткою



Управління системою 
підігріву підлоги 

За допомогою терморегулятора здійснюється 
підключення матів або нагрівальних кабелів до 
електричної мережі. терморегулятор гарантує 
бажану температуру підлоги або повітря. У разі
обігріву, метою якого є досягнення ефекту 
теплої підлоги, використовуйте терморегулятор 
З датчиком температури, який дозволяє підтримувати 
бажану температуру. Якщо "тепла підлога" є 
основним джерелом тепла, важливо отримати 
оптимальну температуру в приміщенні .І тут, 
використовуйте терморегулятор з вбудованим 
датчиком температури повітря і захисним датчиком 
температури підлоги.

Програмований 4-режимний
  термостат ELEKTRA OCD4 
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Системою керують спеціально розроблені для
цього електронні терморегулятори, оснащені 
різними типами датчиками температури, які і 
підтримують заданий температурний режим. 
Зазвичай, температура повітря приміщення 
порядку 20-22С при 24-26С на підлозі.
Терморегулятори (термостати) призначені для 
керування тепловими процесами в різних
областях діяльності. Основна перевага
програмованих терморегуляторів - це можливість
задати температуру на довгий період часу
(тиждень). Система може автоматично знижувати
температуру на 5 градусів вночі або зменшувати її 
до мінімуму в денні години по буднях, коли 
господарі на роботі, підвищуючи температуру до
їхнього приходу. Це дозволяє значно зменшити
розхід електроенергії.

 Завдяки добре підібраному
 термостату, Ви зможете
 зекономити близько 30%
 електоренергії

У кожному опалювальному приміщенні викоритстовуйте 
терморегулятор, який буде керувати опалювальною системою

Датчик вимірювання температури
підлоги в приміщенні 

Датчик вимірювання температури 
повітря в приміщенні 

Типи терморегуляторів: 

   • Регулятори для підтримки постійної 
температури 
   • Регулятори з програмуючим пристроєм, що 
дають можливість програмування температури у 
денному і тижневому режимі. 

Терморегулятор може керувати системою 
опалення, що складається з одного або декількох 
нагрівальних матів (або кабелю) із загальною 
потужністю 3600Вт. Якщо потужність 
опалювального контуру перевищує допустиме 
навантаження контактів терморегулятора (3600 
Вт), опалювальна система повинна бути 
обладнана контактором.



ELEKTRA  
OTN

ELEKTRA
OTD2 

ELEKTRA
OCD4 

+
–

від +5 до +40
На 5
3600

1-полюсний
20

80 × 80 × 50

+
+

від 0 до +40
від +2 до +8

3600
2-полюсний

21
84 × 84 × 40

Датчик температури підлоги
Датчик температури повітря
Монтаж
Діапазон регуляції температури (°C)
Зниження  температури (°C)
Максимальне  навантаження (Вт)
Вмикач 
Рівеньзахисту IP
Розміри: висота х ширина х глибинаа (мм)

+
+

Прихований
від +5 до +40
від +5 до +40

3600
2-полюсний

21
84 × 84 × 40

Ручні терморегулятори для підтримки 
постійної температури 
 • Терморегулятор ELEKTRA OTN 
Терморегулятор ELEKTRA OTN комплектується датчиком
Температури підлоги. Він може бути підключений до зовнішнього
таймеру, за допомогою якого можна запрограмувати періоди
температури - комфортний і економічний  (нижче  на 5 ° від
комфортної температури). Терморегулятор може бути 
встановлений в подвійній рамі, наприклад, з вимикачем. 
 • Терморегулятор ELEKTRA OTD2
Надтонкий терморегулятор ЕЛЕКТРА OTD2 складається із
керуючого пристрою з вбудованим датчиком температури повітря
і датчиком температури підлоги. Вимірювання температури може
бути зконфігуроване в трьох варіантах, через  датчики: повітря,
підлоги, а також повітря і підлоги. Терморегулятор може бути 
підключений до зовнішнього таймеру, за допомогою якого можна 
запрограмувати періоди температури. Терморегулятор може бути
встановлений в подвійній рамі, наприклад, з вимикачем.

Терморегулятори на DIN-рейці
Електронний терморегулятор ELEKTRA ETV і ELEKTRA ETN4
призначені для регулювання температури підігріву підлоги, а 
також може використовуватися в складі  нагрівальних систем 
для обігріву трубопроводів (з відповідними датчиками, крім
терморегулятора ELEKTRA ETN4). Складається з 
терморегулятора і відповідного датчика. Монтуються такі 
регулятори в розподільчому щитку на din-рейці.

Програмовані терморегулятори
Такі терморегулятори обладнані датчиком температури повітря
і підлоги. У них є вибір вимірювання температури за допомогою
датчиків: повітря, підлоги, а також  повітря і підлоги. Програмовані 
регулятори мають функцію адаптації (регулятор самостійно 
підлаштовується під теплову інерцію підлоги), яка дозволяє
досягнути заданої точності температури в установленому часі. 
Вони мають додатковий режим "Відпустка". На протязі цього 
періоду (1-30дней) можна запрограмувати постійну температуру
(10-30 ° С), а потім температура автоматично повертається у 
комфортний режим. 
 • Терморегулятори ELEKTRA OCD4 і ELEKTRA OCD2
Регулятор OCD4 обладнаний мікропроцесором, який дозволяє 
ввести почергово чотири події. Наприклад, робочі дні можна 
розділити на чотири режими: пробудження, вихід з будинку, 
повернення додому і ніч. Ви можете призначити для кожної 
події різні температури. Регулятор забезпечує кращий зв'язок з 
користувачем за допомогою світлодіодного дисплею з підсвіткою. 
Він має ряд інших додаткових можливостей.

Тип
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DM 10/90 8,5 90

DM 10/135 13,5 135

DM 10/145 15,0 145

DM 10/220 22,5 220

DM 10/285 28,5 285

DM 10/320 32,0 320

DM 10/400 40,0 400

DM 10/450 45,0 450

DM 10/555 55,0 555

DM 10/690 70,0 690

DM 10/780 78,0 780

DM 10/980 98,0 980

DM 10/1100 110,0 1100

DM 10/1320 132,0 1320

DM 10/1650 165,0 1650

DM 10/2050 203,0 2050

ELEKTRA DM Одностороннього під'єднання 

Одностороннього під'єднання

SnowTec 300/3 3 x 0,6 1,80 520 

SnowTec 300/4 4 x 0,6 2,40 670 

SnowTec 300/5 5 x 0,6 3,00 930 

SnowTec 300/7 7 x 0,6 4,20 1140

MD 160/4,0 0,5 х 8,0 4,0 640 

MD 160/5,0 0,5 х 10,0 5,0 800 

MD 160/6,0 0,5 х 12,0 6,0 960

MD 100/1,0 
0,5 х 14,0 7,0 

1140

SnowTec 300/2 2 x 0,6 1,20 400 MD 160/9,0 0,5 х 18,0 9,0 1440 
MD 160/8,0 

MD 160/7,0 
0,5 х 16,0 8,0 1280

1120

Довжина
[м]

Тип

ELEKTRA MD 100   

SnowTec 300/2 2 x 0,6 1,20 400 

SnowTec 300/3 3 x 0,6 1,80 520 

SnowTec 300/4 4 x 0,6 2,40 670 

SnowTec 300/5 5 x 0,6 3,00 930 

SnowTec 300/7 7 x 0,6 4,20 1140

  

MD 100/4,0 0,5 х 8,0 4,0 400 

MD 100/4,5 0,5 х 9,0 4,5 450 

MD 100/5,0 0,5 х 10,0 5,0 500 

MD 100/6,0 0,5 х 12,0 6,0 600

MD 100/1,0 
0,5 х 16,0 8,0 

1140

м × м

SnowTec 300/2 2 x 0,6 1,20 400 MD 100/12,0 0,5 х 24,0 12,0 1200 

SnowTec 300/2 2 x 0,6 1,20 400 

SnowTec 300/3 3 x 0,6 1,80 520 

SnowTec 300/4 4 x 0,6 2,40 670 

SnowTec 300/5 5 x 0,6 3,00 930 

SnowTec 300/7 7 x 0,6 4,20 1140

MD 100/1,0 0,5 х 2,0 1,0 100 

MD 100/1,5 0,5 х 3,0 1,5 150 

MD 100/2,0 0,5 х 4,0 2,0 200 

MD 100/2,5 0,5 х 5,0 2,5 250 

MD 100/3,5 
0,5 х 6,0

3,5 

300

MD 100/10,0 
MD 100/8,0 

MD 100/3,0 

0,5 х 20,0

0,5 х 7,0

10,0 

3,0 

1000

350

800

Потужність,
        Вт

 Площа
обігріву,
      м

Тип Розмір,

  

0,5 x 7,0 3,5 560 

  

MD 160/3,5 

м × м

SnowTec 300/2 2 x 0,6 1,20 400 

SnowTec 300/3 3 x 0,6 1,80 520 

SnowTec 300/4 4 x 0,6 2,40 670 

SnowTec 300/5 5 x 0,6 3,00 930 

SnowTec 300/7 7 x 0,6 4,20 1140

MD 160/0,5 0,5 х 1,0 0,5 80 

MD 160/1,0 0,5 х 2,0 1,0 160 

MD 160/1,5 0,5 х 3,0 1,5 240 

MD 160/2,0 0,5 х 4,0 2,0 320 

MD 160/3,0 
0,5 х 5,0

3,0 

400MD 160/2,5 

0,5 х 6,0

2,5 

480

Потужність,
        Вт

 Площа
обігріву,
      м

Тип Розмір,

VCD 17/100 5,5 100

VCD 17/140 8,5 140

VCD 17/180 10,0 180

VCD 17/215 13,0 215

VCD 17/260 15,5 260

VCD 17/305 18,0 305

VCD 17/350 20,5 350

VCD 17/410 24,5 410

VCD 17/480 28,0 480

VCD 17/545 32,0 545

VCD 17/610 35,0 610

VCD 17/745 43,0 745

VCD 17/910 54,0 910

VCD 17/1200 70,0 1200

VCD 17/1430 85,0 1430

VCD 17/1590 93,0 1590

VCD 17/2490
133,0 2280

ELEKTRA VCD Одностороннього під'єднання 

VCD 17/1900 110,0 1900

VCD 17/2280

VCD 17/2950

VCD 17/2030

VCD 17/2660

147,0

155,0
172,0

120,0

2490

2660
2950

2030

Довжина
[м] [Вт]

Тип

Потужність,
        Вт

Одностороннього під'єднанняELEKTRA MD 160

0,5 x 20,0 10,0 1600 MD 160/10,0 
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     Вид 
опалення 

    Вид
 підлоги 10 17

DM MG
160

       Вид 
приміщення 

   Термо-
регулятори

Нагрівальні
    кабелі

Нагрівальні 
     мати 

 Підігрів 
в стяжці 

Підігрів безпосередньо 
         під підлогою 

™

VCD MD

Додаткове 
“єфект теплої 
     підлоги”

OCD4-1999
OCC2-1991
OTN-1991
OTD2-1999

Ванна кімната

 

Ванна кімната
Кераміка

Мармур, граніт

OCD4-1999
OCD2-1999
OTD2-1999

Основне

Таблиця підбору
кабелів

100 160

W
oo

dT
ec

Житлове

Житлове

       Ламінат, 
     підлогова і 
паркетна дошка 

Кераміка

Кераміка

Мармур, граніт

Мармур, граніт

Кераміка
Мармур,граніт

       Ламінат, 
     підлогова і 
паркетна дошка 

U
ltr

aT
ec

ELEKTRA WoodTec2   

0,5 x 26,0 13,0 910 

  

WoodTec2 70/13,0 

м × м

SnowTec 300/2 2 x 0,6 1,20 400 

3 x 0,6 1,80 520 

4 x 0,6 2,40 670 

5 x 0,6 3,00 930 

7 x 0,6 4,20 1140

WoodTec2 70/2,0 0,5 х 4,0 2,0 140 

WoodTec2 70/3,0 0,5 х 6,0 3,0 210 

WoodTec2 70/4,0 0,5 х 8,0 4,0 280 

WoodTec2 70/6,0 0,5 х 12,0 6,0 420 

WoodTec2 70/11,0 
0,5 х 16,0

11,0 

560WoodTec2 70/8,0 

0,5 х 22,0

8,0 

770

Потужність,
        Вт

 Площа
обігріву,
      м

Тип Розмір,

 Нагрівальний мат WoodTec2. Підходить для 
обігріву піл ламінатом, паркетною дошкою та 
          коврами. Товщина всього 2,8 мм.

Одностороннього під'єднання 
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Система захищає 
навіть у найсуворішу 
зиму 

Нагрівальний кабель ELEKTRA FreezeTec

живильний провід 
“холодний кінець”

термостат

герметична 
вилка

нагрівальний 
кабель

Захист труб від 
замерзання

Система опалення захищає навіть в найсуворішу зиму 
труби, вентиля, циліндри і інші об'єкти, підвладні 
пошкодженням низькими температурами.  Втрати 
через пошкодження труб та вентилів перевищують 
витрати на влаштування системи опалення. 

       Системи обігріву 
       використовуються для
       Захисту від замерзання труб: 
         • водопроводів
         • каналізаційних труб 
         • розбризгувачів
         • гідрантів 
         • конденсату дренажних труб в системах                
          кондиціонування повітря і вентиляції. 

Обігрівати можна всі види труб, як металеві (сталеві, 
мідні, чавунні), так і пластмасові труби.

       Для обігріву труб і водопроводів 
       використовуються
       • Нагрівальні кабелі постійного опору ELEKTRA      
        VCD10 і ELEKTRA ® FreezeTec, де існує    
       постійна нагрівальна потужність на один                   
       п огонний метр кабелю.
       • Саморегулюючі нагрівальні кабелі 
       ELEKTRA SelfТec, де нагрівальний кабель              
       пристосовується до температури навколишнього     
       середовища.

1. Нагревательние кабелі ЕЛЕКТРА VCD10 
Це готовий комплект, що складається і з нагрівального 
кабелю з потужністю 10Вт м, з'єднаний з проводом 
живлення довжиною 2,5м. При проектуванні повинна 
бути прийнята до уваги доступна довжина наборів. 
Системи виготовлені з кабелю ELEKTRAVCD10 
вимагають використання терморегулятора. 
Терморегулятори призначені для систем, де 
використовується точне управління температурою

Нагрівальний кабель із вбудованим термостатом 
                        ELEKTRA FreezeTec™

Розташування на трубі нагрівального 
             кабелю і датчика температури 

2. Нагрівальні кабелі ЕЛЕКТРА FreezeTec
Це готовий електронабір певної довжини. Він 
складається з нагрівального кабелю  потужністю 
12Вт/м. У набір входить вбудований термостат, який 
знаходиться на кінці дроту, а з протилежного  боку 
закінчується кабелем живлення 1,5м довжини з 
герметичною вилкою. Термостат запускає роботу 
електронабору при температурі 3°С і завершує при 
температурі 10°C. 
Нагрівальні кабелі ELEKTRA  FreezeTec не 
вимагають додаткового управління. Вони призначені 
для установки нескладної системи - циліндри, труби і 
діаметр яких не перевищує 50мм. Монтаж кабелю Ви 
можете зробити самостійно, без допомоги майстра.

Нагрівальний кабель ELEKTRA VCD
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Саморегулюючі нагрівальні кабелі

     • Саморегулюючі нагрівальні кабелі 
ЕЛЕКТРА SelfTec16 - це набір, готовий для 
монтажу, з певною довжиною, з'єднані з 
проводом живлення 1,5м довжини з 
герметичною виделкою.
 • Саморегулюючі нагрівальні ® кабелі 
ELEKTRA SelfT ec PRO - це кабелі, які 
підбираються безпосередньо під довжину 
трубопроводу, на будівництві. До кабелю 
необхідної довжини підводиться провід 
живлення з одного боку, а з іншої сторони 
здійснюється монтаж кінцевої муфти.
 • Саморегулюючі нагрівальні ® кабелі 
ELEKTRA SelfTecDW -  це кабелі  для 
використання всередині трубопроводу.

Саморегулюючі кабелі виготовляються з двох 
мідних проводів, розташованих паралельно, 
з'єднаних між собою стержнем із зшитого 
полімеру з додаванням графіту. Цей 
стержень є саморегульованим нагрівальним 
елементом, опір якого змінюється в 
залежності від температури. Завдяки цій 
властивості кабель збільшуємо свою 
потужність нагріву при зменшенні 
температури нагрівального елемента, і, 
відповідно, знижує свою потужність при 
збільшенні температури.

Зміни потужності відбуваються 
тільки в місцях змін температури
 і не впливають на потужність 
нагріву в інших містах і 
отже, кабелю не загрожує 
перегрів, також вони 
можуть торкатися або 
навіть перехрещуватись між  
собою 

Потужність саморегулюючого 
кабелю ELEKTRA SelfTec  в 
залежності від температури  

®

П
от

уж
ні

ст
ь,

 В
т/

м 40

20

0
-20 0 40 60

Температура (°C)

ELEKTRA SelfTec  PRO 20
ELEKTRA SelfTec  PRO 10
ELEKTRA SelfTec  DW 10
ELEKTRA SelfTec  16

®

®

®

®

Переваги саморегульованого кабелю:
  •    Ви можете відрізати його на будівництві 
на необхідну довжину (максимальні довжини 
кабелю показані в таблиці). Ця можливість 
спростить підбір довжини саморегульованого 
кабелю до довжини нагрівального об'єкта при 
проектуванні і монтажу системи обігріву.
  •    Він може перехрещуватися, що значно 
полегшує прокладку кабелю на вентиля і 
фланці.
  •    Зниження температури навколишнього 
середовища збільшує потужність 
нагрівального кабелю.

Струм спрацьовування автомата захисту, характеристика С

10A 16A 10A 16A
Температура
  увімкнення

Максимальна довжина кабелю, м

10A

®SelfTec  DW ®SelfTec 16 ®SelfTec PRO 10 ®SelfTec PRO20 

10A

-20°C 52 79 118 42 58

-15°C 55 90 136 49 71

0°C 66 100 145 55 85

+10°C 60 72 118 154 79 110

0°C 36 42 45
в талій воді

-

-

-

-

--

20
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Нагрівальний кабель 
® ELEKTRA SelfTec  DW

Гідравлічний сальник
® SelfTec

SelfTecDW - саморегулюючий 
нагрівальний кабель для 
використання всередині 
трубопроводу 
Даний спосіб монтажу дозволяє захистити від 
замерзанія: 
  •   трубопроводів, які вже знаходяться в 
експлуатації, без видалення ізоляції,
  •   трубопроводів під землею.

Характеристика 
Потужність кабелю 10Вт/м при температурі 
10°C була обрана з урахуванням 
теплоємності води. Нагрівальний кабель  
ELEKTRA SelftecDW, має покриття з 
поліетилену ПЕНП 
прийнятного для контакту
з харчовими
продуктами і що
 дозволяє його прокладати в трубах для 
питної води. Кабель має ступінь захисту 
IPX7, що в поєднанні з вимикачем живлення 
диференційного струму дає гарантію 
протипожежного захисту.

Нагрівальний кабель

o45

Нагрівальний кабель може прокладатися 
вздовж трубопроводу;
            по одному,
            по два або декілька,
            по спіралі

Температурний датчик

   Набір для з'єднання і 
підключенняECM 25-PRO

З'єднувальна коробка виготовлена
  із безгалогенного термопласта з
          ступенем захисту IP 66 

З'єднувальний набір EC-PRO 

Метод вибору нагрівального кабелю:
 •  для простої системи з діаметром до 50мм:
     - Готові нагрівальні комплекти                            
       ELEKTRA  FreezeTec, 
     - Готові нагрівальні комплекти
       ELEKTRA SelfTec
    - Готові нагрівальні комплекти ELEKTRA           
       VCD10
 •  для комплексних трубопроводів:
    - Готові нагрівальні комплекти ELEKTRA           
       VCD10
    - Саморегулюючий нагрівальні  кабелі                
      ELEKTRA SelfТecPRO 
 •  для комплексних трубопроводів з                       
    відгалуженнями, вентилями і фланцями:
   - Саморегулюючий нагрівальні ® кабелі              
     ELEKTRA SelfTecPRO

Живлення саморегульованого 
нагрівального кабелю можна 
реалізувати двома способами: 
 •  через кабель живлення (холодний) - 
З'єднувальна муфта повинна бути на 
нагрівальному трубопроводі під 
ізоляцією. Для закінчення  
саморегульованого нагрівального 
кабелю і підключення його до 
живильного проводу використовуйте 
з'єднувальний набір EC-PRO.
 •  підключення нагрівального кабелю до 
розподільчої коробки KF-PRO5045, 
використовуючи набір для підключення 
ECM25-PRO.
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Терморегулятор 
ELEKTRA 
ETN4-1999

25

Управління нагрівальною системою 

ELEKTRA ETV 
Монтаж на DIN-рейку. Терморегулятор 
обладнаний датчиком температури. Невеликі 
габарити (2модуля). Світлодіод показує роботу 
системи. 

ELEKTRA ETN4
Монтаж на DIN-рейку. Терморегулятор, який 
може працювати з двома датчиками 
температури, де другий датчик  працює як 
датчик обмеження. Великий дисплей із 
підсвіткою показує продуктивність контролера. 
Регульований гістерезис дозволяє вказати 
точність вимірювання температури. З 
вимикачем. 

ELEKTRA ETI
Монтаж на DIN-рейку. Терморегулятор 
обладнаний датчиком температури. Невеликі 
габарити (2модуля). Світлодіод показує роботу 
системи. В особливих випадках, коли труби 
можуть бути жирними або миттєва температура 
в трубах, наприклад, під час прання або 
полоскання перевищує температуру 70°C, 
використовується терморегулятор ETI-1522 за 
допомогою спеціально розробленого датчика, 
який може працювати при температурі від -40°С 
до + 120°C. 

UTR 60-PRO
Монтується на приладовій панелі. 
Терморегулятор призначений для управління 
системами нагрівання труб при використанні 
саморегульованих нагрівальних кабелів 
ELEKTRA SelfTec®PRO. Обладнаний датчиком 
температури для установки на трубі, який може 
працювати в діапазоні температур від -40°C до + 
120°С. Регульований гістерезис дозволяє 
визначити точність виміру температури. 
Світлодіод показує роботу системи.

Нагрівання трубопроводів  кабелем постійного 
опору ELEKTRA VCD10 і саморегульованим 
кабелем ЕLЕКТRА SelfTecPRO і SelfTecDW, 
вимагає використання терморегулятора, 
обладнаного датчиком температури.

Рекомендується використовувати 
терморегулятори, призначені для монтажу на 
DIN-рейці: ETV -1991, ETN4-1999, ETI-1544, 
ETI-1522 і терморегулятор UTR 60-PRO для 
поверхневого монтажу. Нагрівальний кабель 
ELEKTRA FreezeTec з вбудованим 
термостатом не вимагає додаткового 
управління.
 
Набори саморегульованих кабелів  ELEKTRA 
SelfTec не вимагають терморегулятора, 
відключення системи проводиться вручну

Спосіб розташування нагрівальних кабелів 
                ELEKTRA на резервуарі

Терморегулятор 
ELEKTRA 
ETV-1991 



ELEKTRA VCD одностороннього під'єднання 10 Вт/м

Тип

VCD 10/70 7,5 70

VCD 10/90 9,0 90

VCD 10/110 11,0 110

VCD 10/135 13,5 135

VCD 10/170 16,5 170

VCD 10/200 20,0 200

VCD 10/235 23,5 235

VCD 10/265 27,0 265

VCD 10/315 32,0 315

VCD 10/370 36,5 370

VCD 10/415 42,0 415

VCD 10/460 46,0 460

VCD 10/570 57,0 570

VCD 10/700 70,0 700

VCD 10/910 92,0 910

VCD 10/1100 111,0 1100

VCD 10/1220 122,0 1220

VCD 10/1450 144,0 1450

VCD 10/1560 156,0 1560

VCD 10/1740 174,0 1740

VCD 10/1920 191,0 1920

VCD 10/2030 203,0 2030

VCD 10/2260 225,0 2260

®SelfTec 16/1 1 16 
®SelfTec 16/2 2 32 
®SelfTec 16/3 3 48 
®SelfTec 16/5 5 80 
®SelfTec 16/7 7 112 
®SelfTec 16/10 10 160 
®SelfTec 16/15 15 240 
®SelfTec 16/20 20 320 
®SelfTec 16/X до 72 м

®FreezeTec 12/2 2 24 
®FreezeTec 12/3 3 36 
®FreezeTec 12/5 5 60 
®FreezeTec 12/7 7 84 
®FreezeTec 12/10 10 120 
®FreezeTec 12/15 15 180 
®FreezeTec 12/21 21 252 
®FreezeTec 12/30 30 360 
®FreezeTec 12/42 42 504 

Саморегулюючий нагрівальний
       кабель 20Вт/м (+10°С)
для розширеного застосування

®

SelfTec PRO 10

SelfTec PRO 20

SelfTec DW

ELEKTRA  ®FreezeTec
Нагрівальні кабелі 

ELEKTRA SelfTec  саморегулюючий
®

Тип

Тип

Тип Опис 

під замовлення 

Нагрівальний набір 
         SelfTec 16 

Нагрівальний кабель
        SelfTec PRO 

Нагрівальні кабелі 

Нагрівальні кабелі 

Довжина, 
       м

Потужність, 
        Вт

Довжина, 
       м

Потужність, 
        Вт

Довжина, 
       м

Потужність, 
        Вт

®

®
®

®
Саморегулюючий нагрівальний
       кабель 10Вт/м (+10°С)
для розширеного застосування

     Саморегулюючий нагрівальний 
  кабель 10Вт/м (+10°С) призначений
для монтажу в трубах для питної води
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ETI-1522
UTR 60-PRO

СаморегулюючіПостійного
     опору 

Розширеного 
застосування 

   Базового 
застосування 

    У відпо-
    відності
 з таблицею
 розрахунків

до 50

до 50

до 50

до 50

  Застосу-
    вання  V

C
D

 1
0Нагрівльна

потужність
   кабелю М

ат
ер

іа
л

Місце
розташу- 
вання 
кабелю-

Діаметр 
  труби,
    мм

  Гідранти 
  Розбриз-
    кувачі  
 Резерву-
     ари
Водостічні
  дренажі 
 Побутові 
   стоки

Метал

Пластик

Ззовні 
 труби 

В середині 
     труби 

Таблиця підбору 
кабелів

Нагрівальні кабелі 

Управління

ETI-1544, ETN4-1999, 
ETV-1991

Тип ETV-1991 ETN4-1999 ETI 1544 ETI 1522 UTR 60-PRO

 0  +40     0  +50  0  +50  0  +60від до від -19,5 до +70 від до від до від до

 0  +50   -20   +50  -20  +50  -20  +50  -20  +50від до від до від до від до від до

3600 3600 2300 2300 3600

на DIN рейці на DIN рейці на DIN рейці на DIN рейці

20 20 20 20 65

ETF-144/99 ETF-144/99T ETF-144/99 ETF-622 F 892 002

настінна 

Діапазон 
регулювання 
температури, °C

Температура 
роботи,°C

Максимальне 
навантаження, Вт 

Ступінь 
захисту IP

Монтаж

Датчик

Ззовні 
 труби 

В середині 
     труби 

    Захист 
   труб від 
замерзання

С
по

ру
ди

   
Fr

ee
ze

Te
c®

   
Se

lfT
ec

  D
W

®

   
Se

lfT
ec

  1
6

®

   
Se

lfT
ec

  P
R

O
20

®

   
Se

lfT
ec

  P
R

O
10

®

Таблиця властивостей терморегуляторів
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Вже понад 25 років компанія ELEKTRA®, є компанією, яка творить історію в галузі 
кабельних систем опалення для житлових, офісних та виробничих приміщень.

В свої продукти команда ELEKTRA® втілює найновіші інноваційні розробки, прагнучи до 
технологічного прогресу, практичності, а найголовніше – високих стандартів якості.

Сьогодні світ змінюється швидкими темпами. Компанія ELEKTRA® бачить у цьому 
унікальну можливість для впровадження рішень, що відкривають нові напрямки 
розвитку. Наша зустріч з клієнтом не закінчується продажем товару, а має більш глибші 
інтереси. Ми прагнемо задовольнити всі потреби споживача: надання консультацій з 
проектування, вибору продукту, монтажу, надання кваліфікованого технічного, 
гарантійного та після гарантійного обслуговування.

Продукти від компанії ELEKTRA®, 
це філософія якості. В цьому 
компанія бачить єдиний спосіб
задовольнити своїх споживачів та 
підтримувати лідерство на ринку.

Програма розвитку компанії 
базується на наукових дослідженнях,
моделюванні роботи нових систем,
вивченні їх ефективності та 
необхідності. Йдучи цим шляхом
компанія ELEKTRA® 
являється одним із найбільших 
виробників кабельних систем 
опалення в Центральній Європі.

Електричні кабельні системи опалення від ELEKTRA® – це рішення для кожного!

gammadesign.com.ua

ос
но

вн
ий

 
 п

ос
та

ча
ль

ни
к


