
Charakterystyka oogólna
Mata grzejna ELEKTRA SnowTecTM

do zabezpieczenia przed oblodzeniem zjazdów do gara¿y,

chodników, ramp, parkingów, k³adek dla pieszych, tarasów

itp.

Przewód samoreguluj¹cy ELEKTRA SelfTec®

do zabezpieczenia przed oblodzeniem rynien, rur spusto-

wych, wpustów dachowych, koszy dachowych, si³owników,

ruroci¹gów z wod¹ itp.

zabezpieczenie przed zamarzaniem rur wodoci¹gowych,

instalacji tryskaczowych, instalacji wody lodowej w uk³adach

klimatyzacji itp.

Przewód grzejny zintegrowany z termostatem ELEKTRA

FreezeTec®

do zabezpieczenia elementów podatnych na uszkodzenia,

jak rury, si³owniki, zawory itp. wywo³ane nisk¹ temperatur¹

Przewód grzejny VC20

do ochrony przed œniegiem i lodem powierzchni zewnêtrz-

nych np. zjazdów do gara¿y, chodników, ramp

Przewód grzejny VCD25

do ochrony przed œniegiem i lodem powierzchni zewnêtrz-

nych np. zjazdów do gara¿y, chodników, ramp

Przewody grzejne VCDR

do ochrony dachów, rynien i rur spustowym przed œniegiem

i lodem

Zalety
Mata grzejna ELEKTRA SnowTecTM

dziêki systemowi SnowTecTM nawierzchnia jest zawsze

sucha, o odpowiedniej przyczepnoœci, co u³atwia porusza-

nie siê ludziom i pojazdom

oszczêdnoœæ czasu; nie trzeba odœnie¿aæ, soliæ, posypywaæ

piaskiem czy skuwaæ lodu

³atwoœæ monta¿u

niski koszt inwestycyjny i eksploatacji

Przewód samoreguluj¹cy ELEKTRA SelfTec®

w niskich temperaturach zachowuje elastycznoœæ i daje siê

³atwo instalowaæ

dziêki samoreguluj¹cym w³aœciwoœciom na ca³ej d³ugoœci

obwodu utrzymana jest w³aœciwa temperatura i wyelimino-

wane ryzyko przegrzania czy przepalenia przewodów

w miejscach, w których siê krzy¿uj¹ 

Przewód grzejny zintegrowany z termostatem ELEKTRA

FreezeTec®

przewód jest zakoñczony termostatem w hermetycznej

mufie – rozwi¹zanie takie pozwala mierzyæ temperaturê

w najch³odniejszym miejscu rury

³atwy monta¿ pod izolacj¹ i w trudno dostêpnych miejscach

Przewody grzejne VCDR

zapobieganie zamarzaniu wody w rynnach i rurach spustowych

brak nawisów lodowych (sopli) oraz zalegania œniegu w ryn-

nach

eliminacja kosztów napraw instalacji rynnowych

ochrona fasad budynków

ochrona ludzi i mienia przed skutkami uszkodzeñ dachów

Przewód grzejny VC20, VCD25

oszczêdnoœæ czasu; nie trzeba soliæ, posypywaæ piaskiem

czy skuwaæ lodu

dziêki przewodom grzejnym VC20 i VCD25 nawierzchnia

jest zawsze sucha, co u³atwia poruszanie siê ludziom

i pojazdom
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ile tto kkosztuje –– ppropozycja ffirmy

System ochrony przed œniegiem i lodem 

SnowTecTM, SelfTec®, FreezeTec®, VC, VCD, VCDR

Mata grzejna ELEKTRA SnowTecTM Samoreguluj¹cy przewód grzejny 

ELEKTRA SelfTec®

Przewód grzejny ELEKTRA FreezeTec®
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ELEKTRA

Opis ttechniczny
Mata grzejna ELEKTRA SnowTecTM (zjazdy do

gara¿y, podjazdy, chodniki, rampy, k³adki dla pie-

szych, parkingi, podjazdy dla osób niepe³nospraw-

nych itp.)

Moc znamionowa przewodu grzejnego [W/m]:

25, przewód o przekroju 5x7 mm, ekranowany

Moc powierzchniowa maty [W/m2]: 300

Zasilanie [V]: 230, jednostronne

Wymiary (szer.xd³.) [m]: 0,6x(2-21)

D³ugoœæ przewodu zimnego [m]: 4

Przewód samoreguluj¹cy ELEKTRA SelfTec®

(rynny, rury spustowe, wpusty oraz kosze dacho-

we, ruroci¹gi z wod¹, zawory, si³owniki itp.),

o przekroju 6x8 mm, ekranowany

Moc [W/m]: 16 przy +5°C

Zasilanie [V]: 230, jednostronne

Przewód grzejny zintegrowany z termostatem ELEKTRA

FreezeTec® (rury, si³owniki, zawory itp.), o przekroju 5x7 mm,

ekranowany

Moc [W/m]: 12

Zasilanie [V]: 230, jednostronne

Sterowanie: wbudowany termostat bimetaliczny

Przewód grzejny VC20 (schody, chodniki, rampy) o przekro-

ju 5 mm, jedno¿y³owy, ekranowany

Moc [W/m]: 10, 15 lub 20

Zasilanie [V]: 230, dwustronne

Przewód grzejny VCD25 (schody, chodniki, rampy) o œred-

nicy 5x7 mm, dwu¿y³owy, ekranowany

Moc [W/m]: 10, 17 lub 25

Zasilanie [V]:

230, dwustronne

Przewody grzejne VCDR (rynny, rury spustowe, dachy)

o przekroju 5x7 mm, dwu¿y³owy, ekranowany

Moc [W/m]: 20

Zasilanie [V]: 230, jedno-

stronne

D³ugoœæ przewodu zimnego

[m]: 4

Orientacyjna cena brutto:

od 100 z³/m2

(mata SnowTecTM)

od 39 z³/m (SelfTec®)

od 14 z³/m (FreezeTec®)

od 5,85 z³/m (VC20)

od 6,80 z³/m (VCD25)

od 6,50 z³/m (VCDR)

Informacje ddodatkowe
Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: ELEKTRA, sieæ sprzeda¿y na terenie ca³ej Polski

Gwarancja: 2 lata (samoreguluj¹cy przewód SelfTec®), 3 lata

(przewód FreezeTec®), 10 lat (mata SnowTec™, przewody:

VC, VCD, VCDR)

Aprobaty i certyfikaty:

VDE, Certyfikat na Znak

Bezpieczeñstwa B, ISO

9001; IQ NET, GOST- ,

EZU,  Gazele Biznesu

2006

Us³ugi: projektowanie,

monta¿ systemów

ogrzewania elektryczne-

go i zabezpieczenia

antyoblodzeniowego, systemów wentylacyjnych z odzyskiem

ciep³a, odkurzaczy centralnych, wykonawstwo instalacji

Pozosta³a oferta: kompletny system akcesoriów do monta¿u

przewodów grzejnych samoreguluj¹cych, szeroka gama

regulatorów temperatury do sterowania ww. instalacjami, elek-

tryczne ogrzewanie pod³ogowe, maty grzejne, grzejniki kon-

wekcyjne – panelowe, listwowe i ³azienkowe – drabinkowe,

wentylacja z odzyskiem ciep³a, odkurzacze centralne, ogrze-

wacze akumulacyjne, pojemnoœciowe ogrzewacze wody.

ELEKTRA

ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa

tel. 022 843 32 82

faks 022 843 47 52

www.elektra.pl

e-mail: info@elektra.pl

D³ugoœæ okapów do orynnowania  21,5 m, 
d³ugoœæ rur spustowych 14 m.b .
Przewód VCDR 20/380 – 4 x 208,62 z³  834,48 z³ (brutto)
Regulator ETR 1447 451,40 z³ (brutto)

Razem 1285,88 z³ 

Kosztorys systemu ochrony 
przed œniegiem i lodem
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