P

Przewody grzejne

DM

jednostronnie zasilane
o mocy jednostkowej 10 W/m

C

Charakterystyka
i zastosowanie
Przewody grzejne ELEKTRA DM wyprodukowane s¹ zgodnie z norm¹ PN-EN
60335-1. Sk³adaj¹ siê z cienkiego przewodu grzejnego o mocy jednostkowej
10W/m zakoñczonego przewodem zasilaj¹cym zimnym.
Przewody grzejne ELEKTRA DM przeznaczone s¹ do ogrzewania pod³ogowego
w pomieszczeniach. Uk³ada siê je w warstwie elastycznego kleju lub w wylewce
samopoziomuj¹cej, bezpoœrednio pod posadzk¹.
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Parametry
techniczne

moc jednostkowa - 10 W/m
napiêcie zasilania - 230 V 50/60Hz
œrednica zewnêtrzna przewodu - 4,3 mm
rodzaj przewodu zasilaj¹cego - LiYCY 2x0,75 mm2 lub 2x1,0 mm2, ekranowany
d³ugoœæ przewodu zasilaj¹cego - 2,5 m
rodzaj ochrony - przewód na ca³ej d³ugoœci ekranowany. Pod³¹czenie przewodu
poprzez wy³¹cznik ró¿nicowopr¹dowy stanowi skuteczn¹ ochronê
przeciwpora¿eniow¹

Tabela 1
RODZAJ

D£UGOŒÆ
PRZEWODU GRZEJNEGO

MOC

-

m

W

DM10/90
DM10/130
DM10/150
DM10/220
DM10/280
DM10/320
DM10/400
DM10/450
DM10/550
DM10/690
DM10/780
DM10/980
DM10/1100
DM10/1320
DM10/1650
DM10/2050

9
13
15
22
28
32
40
45
55
69
78
98
110
132
165
205

90
130
150
220
280
320
400
450
550
690
780
980
1100
1320
1650
2050

Uwaga: Podane w tabeli wartoœci mog¹ siê ró¿niæ o 5%.
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Dobór

Dobór przewodu grzejnego zale¿ny jest od rodzaju pomieszczenia i rodzaju
ogrzewania.

Tabela 2.

RODZAJ OGRZEWANIA

RODZAJ POMIESZCZENIA
£AZIENKI
POZOSTA£E POMIESZCZENIA
JEDNOSTKOWA MOC GRZEJNA

W/m

OGRZEWANIE PODSTAWOWE 1)
OGRZEWANIE UZUPE£NIAJ¥CE 2)
(EFEKT CIEP£EJ POD£OGI)
1)

2)

2

JEDNOSTKOWA MOC GRZEJNA

W/m 2

80 ÷ 120

70 ÷ 90

80 ÷ 120

80 ÷ 120

Dobór mocy dla pomieszczenia = jednostkowa moc grzejna x ca³kowita powierzchnia
pomieszczenia
Dobór mocy dla pomieszczenia = jednostkowa moc grzejna x rzeczywista powierzchnia
pod³ogi przeznaczona do ogrzania
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Przyk³ady
doboru

Przyk³ad 1
- powierzchnia ca³kowita ³azienki - 8 m2;
- rodzaj ogrzewania - podstawowe (rys.1);
- jednostkowa moc grzejna - 120 W/m2;
- moc grzejna dla ca³ej powierzchni
³azienki: 8 m2 x 120 W/m2 = 960 W;
- dobieramy z tabeli 1 przewód DM10/980;
- moc dobranego przewodu 980 W;
- d³ugoœæ przewodu - 98 m;
- powierzchnia posadzki ³azienki wolna
od zabudowy - 5,5 m2.
Odleg³oœæ miêdzy u³o¿onymi przewodami
wynosi zatem:
5,5 m2 : 98 m = 0,56 m = 5,6 cm
Przyk³ad 2
- powierzchnia ca³kowita ³azienki - 8 m2;
- rodzaj ogrzewania - uzupe³niaj¹ce
(efekt ciep³ej pod³ogi) (rys.2);
- jednostkowa moc grzejna - 90 W/m2;
- powierzchnia posadzki ³azienki wolna
od zabudowy - 5,5 m2;
- moc grzejna 5,5 m2 x 90 W/m2 = 495 W;
- dobieramy z tabeli 1 przewód
DM10/550;
- moc dobranego przewodu 550 W;
- d³ugoœæ przewodu 55 m.
Odleg³oœæ miêdzy u³o¿onymi przewodami
wyniesie zatem:
5,5 m2 : 55 m = 0,10 m = 10 cm

Rys. 1

Rys. 2
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UWAGA: Odleg³oœæ miêdzy u³o¿onymi przewodami grzejnymi ELEKTRA DM
dla ka¿dego rodzaju ogrzewania nie powinna byæ mniejsza ni¿
5 cm. Przy obliczaniu odstêpów miêdzy przewodami grzejnymi
nale¿y wzi¹æ pod uwagê tylko powierzchniê „niezabudowan¹”
sta³ymi elementami jak meble bez nó¿ek, wanna, sedes stoj¹cy, czy
miejsca sk³adowania bezpoœrednio na pod³odze.

W

Warunki
instalacji

Przewody grzejne ELEKTRA DM nale¿y instalowaæ w sposób podany w niniejszej
instrukcji:
Instalacjê, pod³¹czenie do sieci elektrycznej oraz wykonanie niezbêdnych pomiarów przewidzianych w karcie gwarancyjnej nale¿y powierzyæ autoryzowanemu
Instalatorowi;
Przewody grzejne nie powinny byæ instalowane w miejscach, w których przewidziano sta³¹ zabudowê (np. wanny, szafki stoj¹ce bez nó¿ek, itp.);
Przewody grzejne nie powinny przecinaæ szczelin dylatacyjnych w pod³odze;
W przypadku, gdy posadzka wykonana bêdzie z terakoty, nale¿y u¿yæ do
wykonania fug specjalnych materia³ów elastycznych, aby zapobiec ewentualnym
jej pêkniêciom.
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Regulacja
temperatury

Nieodzownym elementem systemu ogrzewania pod³ogowego jest regulator temperatury. Umo¿liwia on w³aœciw¹ pracê przewodów grzejnych. Wybór odpowiedniego
regulatora temperatury zapewnia optymalny efekt grzewczy, zgodny z oczekiwaniem
u¿ytkownika.
Stosowane s¹ dwa podstawowe rodzaje regulatorów:
z czujnikiem pod³ogowym
z czujnikiem powietrznym i zabezpieczaj¹cym czujnikiem pod³ogowym (ten typ
regulatora mierzy temperaturê powietrza, a jednoczeœnie czujnik pod³ogowy
zabezpiecza przewody grzejne i pod³ogê przed przegrzaniem)

Regulatory wyposa¿one wy³¹cznie w czujnik pod³ogowy stosujemy w celu utrzymania
wymaganej temperatury pod³ogi. Stosuje siê je zazwyczaj wtedy, gdy ogrzewanie za
pomoc¹ przewodu grzejnego jest jedynie uzupe³nieniem istniej¹cego ju¿
(podstawowego) systemu grzewczego, dla uzyskania efektu ciep³ej pod³ogi, lub
dogrzania wybranych miejsc.
Regulatory z czujnikiem powietrznym i zabezpieczaj¹cym czujnikiem pod³ogowym
instalujemy tam, gdzie u¿ytkownika interesuje uzyskanie optymalnej temperatury
powietrza w pomieszczeniu, a wiêc w sytuacji, gdy przewody grzejne ELEKTRA DM
s¹ podstawowym Ÿród³em ogrzewania pomieszczenia.

Tabela 3. Przyk³adowe rodzaje regulatorów temperatury
NAZWA REGULATORA
ELEKTRA ELR-10
ELEKTRA OTN/OTD2

ELEKTRA OCC2/OCD2
ELEKTRA DIGI2p
ELEKTRA 2005p/2016p

RODZAJ REGULATORA

z czujnikiem pod³ogowym
lub z czujnikiem powietrznym i zabezpieczaj¹cym czujnikiem pod³ogowym
programowalny z czujnikiem pod³ogowym lub programowalny
z czujnikiem powietrznym i zabezpieczaj¹cym czujnikiem pod³ogowym

programowalny z czujnikiem pod³ogowym
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Monta¿
przewodów

UWAGA: Przewody grzejne ELEKTRA DM przeznaczone s¹ do uk³adania
bezpoœrednio w cienkiej warstwie elastycznego kleju lub wylewce
samopoziomuj¹cej. Przed monta¿em przewodów nale¿y wykuæ
w ogrzewanej pod³odze odpowiedni¹ bruzdê, tak aby mo¿liwe
by³o umieszczenie w niej rurki ochronnej, np. typu „peszel”, do
której wprowadzony bêdzie czujnik temperatury. Rurkê ochronn¹
wraz z czujnikiem temperatury nale¿y tak instalowaæ, aby znalaz³a
siê w równej odleg³oœci miêdzy u³o¿onymi przewodami.

ETAPY PRAC
ETAP 1.
Wykonanie instalacji zasilaj¹cej i monta¿ regulatora temperatury (rys.4).
1) Nale¿y wybraæ miejsce na regulator temperatury, kieruj¹c siê wzglêdem estetycznym i praktycznym - najczêœciej obok wy³¹czników oœwietlenia.

UWAGA: Regulator temperatury do ³azienki lub innych wilgotnych
pomieszczeñ powinien byæ umieszczony na zewn¹trz tych
pomieszczeñ (ze wzglêdu na ochronê przed wilgoci¹), i w takich
przypadkach nale¿y zastosowaæ regulator z czujnikiem
pod³ogowym. Regulator z czujnikiem powietrznym i
zabezpieczaj¹cym czujnikiem pod³ogowym, nale¿y instalowaæ na
wysokoœci ~ 1,4 m od pod³ogi, w miejscu nie nara¿onym na
przeci¹gi i bezpoœrednie dzia³anie promieni s³onecznych.
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Podtynkowa puszka instalacyjna
(pog³êbiona)
Rurka ochronna (peszel)
do wprowadzenia czujnika temperatury
~ 230V
Rurka ochronna (peszel)
do wprowadzenia przewodów „zimnych”
tzw. pilot

ca 1 m

rys.4

2) Nale¿y zainstalowaæ podtynkow¹ puszkê instalacyjn¹ (pog³êbion¹), w której
umieœcimy regulator temperatury.
3) Do puszki nale¿y doprowadziæ z sieci elektrycznej 3-¿y³owy przewód zasilaj¹cy
230V 50/60 Hz
4) Do puszki tej doprowadzamy równie¿ 2 rurki typu peszel z tzw. pilotem, w których
po u³o¿eniu przewodów grzejnych zostanie umieszczony:
a) przewód pod³ogowego czujnika temperatury;
b) przewód „zimny” przewodu grzejnego ELEKTRA DM.

UWAGA: Rurki ochronne na granicy œciany z posadzk¹ nie mog¹ byæ zgiête
pod k¹tem prostym; nale¿y zachowaæ kszta³t ³uku (rys.6); tzw. pilot,
czyli elastyczny przewód umieszczony w rurkach pozwoli w prosty
sposób wprowadziæ przewód czujnika pod³ogowego oraz
przewód „zimny” przewodu ELEKTRA DM do puszki instalacyjnej.
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ETAP 2.
Uk³adanie przewodów.
1. Przed przyst¹pieniem do uk³adania przewodów nale¿y wykonaæ pomiar
rezystancji izolacji i ¿y³ ka¿dego przewodu grzejnego ELEKTRA DM.
Wartoœæ rezystancji izolacji zmierzona napiêciem 1000 V nie powinna byæ mniejsza ni¿ 10MW .
2. Pod³o¿e na którym uk³adane bêd¹ przewody grzejne ELEKTRA DM nale¿y bardzo
starannie oczyœciæ, wyrównaæ i zagruntowaæ. Tylko tak przygotowane pod³o¿e
umo¿liwi przyklejanie przewodów za pomoc¹ kleju na gor¹co (rys.5).
Przewody grzejne ELEKTRA DM uk³adamy zachowuj¹c odstêpy zgodnie z uwag¹ na
str. 5.

rys.5

Przewody grzejne ELEKTRA DM mo¿na równie¿ uk³adaæ przypinaj¹c je do siatki
wykonanej z cienkich drutów metalowych lub zastosowaæ taœmê monta¿ow¹ typu
ELEKTRA TME. Ten sposób monta¿u wymaga wiêkszej iloœci kleju lub wylewki
samopoziomuj¹cej, zwiêkszaj¹c tym samym gruboœæ posadzki.
Podczas prac monta¿owych przewody grzejne nie mog¹ ulec przesuniêciu. W zwi¹zku
z tym przewody powinny byæ przyklejone do pod³o¿a lub przypiête do siatki.
Mufa po³¹czeniowa - miejsce po³¹czenia przewodu zimnego i grzejnego, powinna byæ
zawsze umieszczona w warstwie kleju lub wylewki.
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Podtynkowa puszka instalacyjna (pog³êbiona)
Regulator temperatury

Przewód czujnika temperatury
Rurka ochronna, np. peszel

Czujnik temperatury
(równa odleg³oœæ miêdzy
przewodami grzejnymi)
Zatyczka
Posadzka
Przewód grzejny
Klej do terakoty
Zaprawa piaskowo-betonowa
Izolacja
Strop

rys.6

ETAP 3.
Pod³¹czenie przewodów do regulatora temperatury.
Po u³o¿eniu przewodów grzejnych ELEKTRA DM oraz przewodu czujnika
temperatury, pod³¹czamy je do odpowiednich zacisków regulatora zgodnie z opisem
zawartym w instrukcji danego typu regulatora.

UWAGA: ¯y³a ochronna przewodu „zimnego” przewodu grzejnego
ELEKTRA DM wykonana jest w postaci ekranu miedzianego. Przed
pod³¹czeniem jej do ¿y³y ochronnej (zielono-¿ó³tej) sieci
elektrycznej 230V nale¿y delikatnie skrêciæ ekran w jednolit¹ ¿y³ê.
Tak uformowany ekran nale¿y czêœciowo zaizolowaæ taœm¹ lub
tulejk¹ izolacyjn¹ w kolorze zielono-¿ó³tym.
ETAP 4.
Pomiary elektryczne po u³o¿eniu przewodów grzejnych przed i po
przykryciu klejem lub wylewk¹ samopoziomuj¹c¹.
Nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce pomiary:
- rezystancji ¿y³;
- rezystancji izolacji.
Rezystancja izolacji ka¿dego przewodu grzejnego ELEKTRA DM zmierzona
przyrz¹dem o napiêciu znamionowym 1000 V nie powinna byæ mniejsza ni¿ 10 M W .
Wyniki pomiarów rezystancji ¿y³ i izolacji powinny byæ odnotowane w Karcie
Gwarancyjnej.
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Ochrona
przeciwpora¿eniowa

Pe³ne bezpieczeñstwo stosowania przewodu grzejnego ELEKTRA DM zapewnia ekran
miedziany przewodu grzejnego oraz przewodu zasilaj¹cego „zimnego”. Ekran powinien byæ
przy³¹czony do przewodu ochronnego (PE) jak na rys.7. W instalacjach grzejnych nale¿y
stosowaæ wy³¹cznik przeciwpora¿eniowy ró¿nicowopr¹dowy o czu³oœci D 30 mA.
Wy³¹cznik ró¿nicowopr¹dowy mo¿e byæ wspólny dla ró¿nych odbiorników.
W przypadku, gdy przewody grzejne ELEKTRA DM instalowane bêd¹ w pomieszczeniach,
w których nie przewidziano wy³¹cznika ró¿nicowopr¹dowego, wy³¹cznik taki nale¿y
zainstalowaæ dla uk³adanych przewodów grzejnych. Zastosowanie wy³¹cznika
ró¿nicowopr¹dowego w obwodach grzejnych jest jednym z warunków gwarancji.

L

230V N

DI

przewód fazowy sieci (czarny lub br¹zowy)
przewód neutralny (niebieski)

WY£¥CZNIK
RÓ¯NICOWOPR¥DOWY

PE
L
L

przewód ochronny
(zielono-¿ó³ty)

N

REGULATOR
TEMPERATURY

EKRAN
(zielono-¿ó³ty)

PRZEWÓD GRZEJNY
ELEKTRA DM

Rys.7
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Eksploatacja

Obs³uga ogrzewania ogranicza siê do nastawienia po¿¹danej temperatury pod³ogi za
pomoc¹ regulatora temperatury. U¿ytkownik musi pamiêtaæ, ¿e jego grzejnikiem jest ca³a
powierzchnia pod³ogi lub jej czêœæ i dlatego nie powinien wprowadzaæ takich zmian
w umeblowaniu, czy przeznaczeniu pomieszczeñ, które utrudni³yby oddawanie ciep³a
z pod³ogi. Nie nale¿y stawiaæ na pod³odze du¿ych powierzchniowo przedmiotów, np.
materaców, czy mebli bez nó¿ek, które ca³¹ powierzchni¹ przylega³yby do pod³ogi.
W pod³odze wolno wierciæ otwory po upewnieniu siê, gdzie u³o¿one s¹ przewody grzejne
(na podstawie dokumentacji powykonawczej lub trasy przewodu grzejnego zlokalizowanego
odpowiednim przyrz¹dem).
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Karta
Gwarancyjna

ELEKTRA udziela 10-letniej gwarancji (licząc od daty zakupu) na
przewody grzejne DM
Warunki gwarancji
1) Uznanie reklamacji wymaga:
a) wykonania instalacji grzewczej zgodnie z niniejszą instrukcją montażu
przez instalatora autoryzowanego przez firmę ELEKTRA
(posiadającego upoważnienie do wystawienia gwarancji)
b) przedstawienia poprawnie wypełnionej Karty Gwarancyjnej
c) dowodu zakupu przewodu grzejnego

2) Gwarancja traci ważność w przypadku dokonywania napraw przez osoby
inne niż instalator uprawniony przez firmę ELEKTRA
3) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych:
a) uszkodzeniami mechanicznymi
b) niewłaściwym zasilaniem
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.

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

Adres
Kod pocztowy

Miejscowość

WYPEŁNIA INSTALATOR

Imię i nazwisko
Adres
Kod pocztowy

Miejscowość
Wyniki pomiarów

Numer uprawnień
elektrycznych:

rezystancja żyły i izolacji przed wykonaniem instalacji
E-mail

Tel.

Data

Fax

rezystancja żyły i izolacji po wykonaniu instalacji

Podpis instalatora

Pieczątka firmy

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

Instalator zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą
użytkownikowi.

Szkic ułożenia przewodu grzejnego DM

UWAGA: Szkic powinien zawierać odległości pomiędzy przewodami grzejnymi,
odległość przewodów od ścian pomieszczenia lub stałej zabudowy,
miejsce ułożenia czujnika temperatury oraz przewodu (-ów) zasilających.

