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ELASTA ÄÅÐÆÀÒÅËÜ Ñ ÇÀÙÅËÊÎÉ ÄËß ÒÐÓÁ 
ÏÎÄ ÌÎÍÒÀÆÍÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ

Êðàòêîå ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè

RU

2) ñ ïîìîùüþ ñàìîíàðåçàþùåãî âèíòà äèàìåòðîì 4–0,2 ìì è äþáåëÿ, ïðåäâàðèòåëüíî 
óñòàíîâëåííîãî â ñòåíó. Ìîìåíò çàòÿæêè âèíòîâ: 0,5±0,1 Íì;

Ãàáàðèòíûå è óñòàíîâî÷íûå ðàçìåðû äåðæàòåëåé ïðèâåäåíû íà ðèñóíêå 1.

Â êîìïëåêò ïîñòàâêè âõîäÿò äåðæàòåëè â óïàêîâêå. Êîëè÷åñòâî èçäåëèé â óïàêîâêå – 100 øò.

Âñå ðàáîòû ïî ìîíòàæó äåðæàòåëåé äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ ñïåöèàëüíî îáó÷åííûì ïåðñîíàëîì 
ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé îõðàíû òðóäà.

Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ñëóæáû èçäåëèå óòèëèçèðîâàòü.

Правила монтажа

Технические данные

Êëàññèôèêàöèîííûé êîä äåðæàòåëåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ Ð ÌÝÊ 61386.25 ïðèâåäåí â òàáëèöå 2.

Îñíîâíûå ñâåäåíèÿ îá èçäåëèè

Äåðæàòåëü ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óñòàíîâêè âíóòðè æèëûõ, îáùåñòâåííûõ, ïðîèçâîäñòâåííûõ è ïîäñîáíûõ 
ïîìåùåíèé íà âåðòèêàëüíûõ è ãîðèçîíòàëüíûõ ïîâåðõíîñòÿõ èç íåãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ ëþáîãî òèïà.

Äåðæàòåëü ñ çàùåëêîé äëÿ òðóá ïîä ìîíòàæíûé ïèñòîëåò ñåðèè ELASTA òîâàðíîãî çíàêà IEK (äàëåå – 
äåðæàòåëü) ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ôèêñàöèè è óäåðæàíèÿ ãîôðèðîâàííûõ òðóá äëÿ ïðîêëàäêè êàáåëåé ïðè 
îðãàíèçàöèè êàáåëüíîé òðàññû.

Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå äàííûå ïðèâåäåíû â òàáëèöå 1.

Комплектность

Меры безопасности

Äåðæàòåëü ÿâëÿåòñÿ íåðåìîíòîïðèãîäíûì èçäåëèåì.  Ïðè îáíàðóæåíèè íåèñïðàâíîñòè ïî èñòå÷åíèè 
ãàðàíòèéíîãî ñðîêà, èçäåëèå óòèëèçèðîâàòü.

Ìîíòàæ äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðè òåìïåðàòóðå îò ïëþñ 5 °C äî ïëþñ 40 °C.
Äëÿ ñîåäèíåíèÿ äðóã ñ äðóãîì íà áîêîâûõ ïîâåðõíîñòÿõ äåðæàòåëåé ïðåäóñìîòðåíû âûñòóïû è ïàçû 

òèïà «ëàñòî÷êèí õâîñò».
Ïîðÿäîê ìîíòàæà:
– îñóùåñòâèòü ðàçìåòêó êàáåëüíîé òðàññû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ðàáîò. Êîëè÷åñòâî äåðæàòåëåé 

íà 1 ìåòð òðóáû îïðåäåëÿåòñÿ ïðîåêòîì ðàáîò.
Ïðèìå÷àíèå – Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîîñíîé îðèåíòàöèè çàùåëîê äåðæàòåëåé íà áîêîâûõ ïîâåðõíîñòÿõ 

èçäåëèé ïðåäóñìîòðåíû óêàçàòåëè öåíòðà;
– â çàâèñèìîñòè îò òèïà ìàòåðèàëà ìîíòàæíîé ïîâåðõíîñòè çàêðåïèòü äåðæàòåëü îäíèì èç 

ïåðå÷èñëåííûõ íèæå ñïîñîáîâ:
1) ñ ïîìîùüþ ñàìîíàðåçàþùåãî âèíòà äèàìåòðîì 4–0,2 ìì. Ìîìåíò çàòÿæêè âèíòîâ: 0,5±0,1 Íì;

ÂÍÈÌÀÍÈÅ

3) ãâîçä¸ì äèàìåòðîì 4–0,2 ìì ñ ïîìîùüþ ìîíòàæíîãî ïèñòîëåòà. Êîíñòðóêöèÿ äåðæàòåëÿ ïîçâîëÿåò 
óñòàíîâèòü åãî íà ñòâîëå ïèñòîëåòà äèàìåòðîì 11 ìì.

ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ðåæèì ñ óìåíüøåííûì çàãëóáëåíèåì ãâîçäÿ.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè äëÿ çàêðåïëåíèÿ äåðæàòåëÿ ìîíòàæíîãî ïèñòîëåòà 
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ELASTA HOLDER WITH PIPE LATCH FOR FOAM GUNEN

The holder is irreparable.  Dispose of the product if a defect is discovered when expired.

Mounting procedure:
– mark the cable route in accordance with the work project. The number of holders to use per 1 meter of pipe 

is determined by the project.

Technical specifications

The packed holders are included in the set. Number of pieces in the package – 100 pcs.

Basic technical specifications are listed in table 1.

Mounting guideline:

Dispose when service life is up.

– depending on the material type of the mounting surface, fix the holder using one of the following methods:

Note - to ensure the coaxial orientation of the holders snaps, there are center signs at the sides of the 
product;

ELASTA holder with pipe latch for foam gun of IEK trademark (hereinafter – the holder) is intended for fixation 
of corrugated pipes for cable laying during the organization of cable ways.

The classification code of the holders is given in table 2.

The holder is intended for installation in residential, public, industrial areas and storages on vertical and 
horizontal surfaces made of any types of inflammable materials.

3) a nail of 4–0,2 diameter using a foam gun. The holder design allows to install it on the pistol barrel of 11 mm 
diameter.

Safety measures

For the mutual connection, the side surfaces of the holders, there are projections and dovetail grooves.

All mounting works for the holders must be carried out by specially trained personnel and meeting the labour 
protection requirements.

1) a self-cutting screw of 4–0,2 mm diameter. Screw torque: 0,5±0,1 NЧm;

Completeness of set

2) with a self-cutting screw of 4–0,2 diameter and a dowel, pre-installed into the wall. Screw torque: 
0,5±0,1 NЧm;

General information about the product

See overall and mounting dimensions of the holders in figure 1.

Installation must be carried out at the temperature from –5 °C to +40 °C.

ATTENTION
When used to secure a foam gun holder, use reduced nail depth mode.
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Òàáëèöà / Table 1

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ / Parameter denomination Çíà÷åíèå / Value

Öâåò / Color Ñåðûé / Gray (RAL 7035);

Äóá / Oak (RAL 8007);
Áåëûé / White (RAL 9003);

Ñîñíà / Pine (RAL 1001); 
Îðàíæåâûé / Orange (RAL 2004)

Ìàòåðèàë / Material Äåðæàòåëü ñ çàù¸ëêîé – ïîëèïðîïèëåí (ÏÏ) / Latched crimp holder – polypropylene (PP);

Ìóôòà ãèáêàÿ òðóáà-òðóáà – ïîëèïðîïèëåí (ÏÏ) è ïîëèâèíèëõëîðèä (ÏÂÕ) / Flexible conduit-to-conduit 
coupling – polypropylene (PP) and polyvinylchloride (PVC)

Ìóôòà ââîäíàÿ – ïîëèïðîïèëåí (ÏÏ) / Lead-in sleeve – polypropylene (PP);
Ìóôòà ãèáêàÿ òðóáà-êîðîáêà – ïîëèïðîïèëåí (ÏÏ) è ïîëèâèíèëõëîðèä (ÏÂÕ) / Flexible conduit-to-box 
coupling – polypropylene (PP) and polyvinylchloride (PVC);

Òåìïåðàòóðà ìîíòàæà / Installation temperature, °Ñ Îò ìèíóñ 10 äî ïëþñ 60 / From minus 10 to plus 60 

Ñðîê ñëóæáû, ëåò / Service life, years 25

ELASTА МОНТАЖДАУ ТАПАНШАСЫНЫҢ АСТЫНДАҒЫ 

ҚҰБЫР ЫСЫРМАСЫ БАР ҰСТАҒЫШ
KK

Өнім туралы негізгі мәліметтер
IEK тауар белгісінің ELASTA сериялы монтаждау тапаншасына арналған құбырларға арналған ысырмасы 

бар ұстағыш (бұдан əрі – ұстағыш) кабельдік трассаны ұйымдастыру кезінде кабельдерді төсеу үшін 
гофрленген Құбырларды бекітуге жəне ұстауға арналған.

Ұстағыш кез келген түрдегі жанбайтын материалдардан жасалған тік жəне көлденең беттерге тұрғын, 
қоғамдық, өндірістік жəне қосалқы үй-жайлардың ішіне орнатуға арналған.

Негізгі техникалық деректер 1 кестеде келтірілген.
МЕМСТ Р МЭК 61386.25 сəйкес ұстағыштардың жіктеу коды 2 кестеде келтірілген.

Жиынтықтылығы
Жеткізу жиынтығына қаптамадағы ұстағыштар кіреді. Қаптамадағы бұйымдар саны – 100 дана.

Қауіпсіздік шаралары
Ұстағыштарды монтаждау бойынша барлық жұмыстарды еңбекті қорғау талаптарын сақтай отырып, 

арнайы оқытылған қызметкер жүргізуі тиіс.
Ұстағыш жөнделмейтін өнім болып табылады.  Кепілдік мерзімі өткеннен кейін ақаулық анықталған 

жағдайда, бұйымды кəдеге жарату керек.
Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін өнімді тастау керек.

Орнату ережелері

Техникалық деректер

Орнату плюс 5 °C-тан плюс 40 °C-қа дейінгі температурада жүргізілуі керек.

Ұстағыштардың жалпы жəне орнату өлшемдері 1 суретте көрсетілген.

Ұстағыштардың бүйір беттерінде бір-бірімен қосылу үшін "қарлығаштың құйрығы" типті шығыңқы жерлер 
мен ойықтар қарастырылған.

Орнату тəртібі:
– жұмыс жобасына сəйкес кабельдік трассаны белгілеу. Құбырдың 1 метріне ұстағыштардың саны жұмыс 

жобасымен анықталады.
Ескертпе-бұйымдардың бүйір беттеріндегі ұстағыштардың ысырмаларын негізгі бағдарлаудан 

қамтамасыз ету үшін орталықтың көрсеткіштері көзделген;
– орнату бетінің материал түріне байланысты ұстағышты төменде көрсетілген əдістердің бірімен бекіту 

керек:
1) диаметрі 4–0,2 мм өздігінен бұрап тұратын бұранданың көмегімен. 

2) диаметрі 4–0,2 мм өздігінен бұрап тұратын бұранданы жəне қабырғаға алдын ала орнатылған дюбельді 
қолданыңыз. Бұрандаларды қатайту сəті: 0,5±0,1 Нм;

3) монтаждық тапаншаның көмегімен диаметрі 4–0,2 мм шегемен. Ұстағыштың дизайны оны диаметрі 
11 мм тапаншаның оқпанына орнатуға мүмкіндік береді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Бұрандаларды қатайту сəті: 0,5±0,1 Нм;

Монтаждау тапаншасының ұстағышын бекіту үшін пайдаланған кезде шегенің тереңдеуі азайтылған 
режимді пайдалану керек.



Àäðåñ ïðîèçâîäñòâà: ÐÔ, 301030, Òóëüñêàÿ îáë., 
ã. ßñíîãîðñê, óë. Ï. Äîáðûíèíà. ä. 1-Á

Ïðîèçâåäåíî: ÎÎÎ «ÈÝÊ ÕÎËÄÈÍÃ»

ïðîñïåêò Ëåíèíà, ä. 107/49, îô. 457
ÐÔ, 142100, Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ïîäîëüñê,

Made by: LLC «IEK HOLDING»
107/49 Prospect Lenina, off. 457, Podolsk, 
Moscow reg., Russian Federation, 142100
Manufactured: P. Dobrinina str. 1-B, Yasnogorsk, 
Tula reg., Russian Federation, 301030       
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Òàáëèöà 1 / Table 1 / 1 êåñòå

Наименование показателя / Indicator name / Көрсеткіштің 
атауы

Значение / Value / Мәні

Материал / Material / Материалы АБС-пластик / ABS-plastic / АБС-пластигі

Цвет / Color / Түсі Серый (RAL 7035) / Gray (RAL 7035) / C�р (RAL 7035)

Условия эксплуатации / 
Operation conditions / 
Пайдалану шарттары

Температура окружающей среды / 

Ambient temperature / Қоршаған 
орта температурасы

От минус 10 °C до плюс 60 °C / From  –10 °C 

to +60 °C / Минус 10 °C-дан плюс 60 °C-қа дейін

Относительная влажность / 
Relative humidity / Салыстырмалы 

ылғалдылығы

Не более 50 % при температуре до плюс 40 °C; допускается 
относительная влажность до 90 % при температуре плюс 20 °C / 50 
% max. at temperature of +40 °C; relative humidity of up to 
90 % at temperature of +20 °C is acceptable / 
Плюс 40 °C дейінгі температурада 50 % - дан аспайды; плюс 20 °C 

температурада 90 % - ға дейінгі салыстырмалы ылғалдылыққа 

рұқсат етіледі

Характеристики окружающей 
среды / Environmental attributes / 

Қоршаған ортаның 
сипаттамалары

Не содержащая агрессивных газов и паров, разрушающих 
полимерные материалы / Containing no aggressive gases or vapors, 

destroying polymeric materials / Құрамында полимерлі 

материалдарды бұзатын агрессивті газдар мен булар жоқ

Транспортирование / 
Transportation / 
Тасымалдау

Температура / Temperature / 
Температурасы

От минус 25 °C до плюс 60 °C / From –25 °C 

to +60 °C / Минус 25 °C-тан плюс 60 °C-қа дейін

Условия / Conditions / Шарты В упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, 
обеспечивающим предохранение упакованных изделий от 
механических повреждений, загрязнения и попадания влаги / 
By all means of covered transport, protecting the packed product from 
mechanical impact, dirt and moisture / Өндірушінің қаптамасында 

оралған бұйымдарды механикалық зақымданудан, ластанудан 

және ылғалдың түсуінен қорғауды қамтамасыз ететін жабық 

көліктің кез келген түрімен

Хранение / Storage / 

Сақтау

Температура / Temperature / 
Температурасы

От минус 25 °C до плюс 60 °C / From –25 °C 

to +60 °C / Минус 25 °C-тан плюс 60 °C-қа дейін

Условия / Conditions / Шарты Неотапливаемые хранилища / Unheated storages / Жылытылмаған 

қоймалар

Относительная влажность / 
Relative humidity / Салыстырмалы 

ылғалдылығы

75 % при температуре плюс 15 °C; допускается относительная 
влажность до 98 % при температуре плюс 25 °C / 75 % at +15 °C; 
relative humidity up to 98 % at +25 °C is acceptable / Плюс 15 °C 
температурада 75 %; плюс 25 °C температурада 98 % дейін 

салыстырмалы ылғалдылыққа рұқсат етіледі

Ремонтопригодность / Reparability / Жұмысқа жарамдылығы Неремонтопригодные / Irrepairable / Ж?ндеуге жарамсыз

Утилизация / Disposal / Кәдеге жарату Для утилизации передать в организации, занимающиеся вторичной 
переработкой / To dispose of the product, deliver it to a raw materials 

recycling plant / Кәдеге жарату үшін қайта өңдеумен айналысатын 

ұйымдарға беру

Гарантийный срок эксплуатации, год, со дня продажи при 
условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, 
транспортирования и хранения / The warranty period of 
operation is 1 year from the date of sale and it remains, if 
operating, transportation and storage rules are complied with / 
Пайдаланудың кепілдік мерзімі, тұтынушы пайдалану, 

тасымалдау және сақтау ережелерін сақтаған жағдайда 

сатылған күннен бастап бір жыл

1

Срок службы, лет / Service life, years / Қызмет мерзімі, жыл 25
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Òàáëèöà 2 – Êëàññèôèêàöèîííûé êîä äåðæàòåëåé / Table 2 – Holders classification code / 
2-êåñòå –� ñòà� ûøòàðäû æ³êòåó êîäû

Наименование показателя и номер пункта по ГОСТ Р МЭК 61386.25 / 

Indicator name / МЕМСТ Р МЭК бойынша көрсеткіштің атауы және 

тармақтың нөмірі 61386.25

Значение характеристики / Feature 

value / Сипаттаманың мәні

Код / Code / Коды

Степень сопротивления поперечной нагрузке (6.1.101) / Transverse 

loading resistance rate / Көлденең жүктемеге төзімділік дәрежесі 
(6.1.101)

Средняя / Average  / Орташа 3

Степень сопротивления удару (6.1.2) / Impact resistance rate) / Соққыға 

төзімділік дәрежесі (6.1.2)

Средняя / Average / Орташа 3

Нижний предел диапазона температур (6.2.1) / Lower limit of temperature 

range / Температура диапазонының төменгі шегі (6.2.1)

–10 °C 2

Верхний предел диапазона температуры (6.2.2) / Upper limit of 

temperature range / Температура диапазонының жоғарғы шегі (6.2.2)

+60 °C 1

Коррозионная стойкость (6.4.3) / Corrosive resistance / Коррозияға 

төзімділігі (6.4.3)

Не применяется / N/A / 

қолданылмайды

0

Сопротивление распространению горения (6.5) / Combustion propagation 
resistance / Жану таралуына кедергісі (6.5)

Распространяющие / spreading / 
тарату

2

Степень сопротивления осевой нагрузке (6.1.102) / Axial loading 

resistance rate / Осьтік жүктемеге төзімділік дәрежесі (6.1.102)
Не заявлена / N/A / жарияланбаған 0

Ðèñóíîê 1 / Figure 1 / 1 Ñóðåò

11

14  Ж3,7

L2,4

H

ЖD

Наименование / Name / Атауы Размеры, мм / Dimensions, mm / 

Өлшемдері, мм

D H L

ELASTA Держатель для гофрированных труб под монтажный пистолет CFM16 IEK / 
ELASTA corrugated pipe holder for CFM16 IEK foam gun / ELASTА гофрленген құбыр 

ұстағыш CFM 16 IEC монтаждау тапаншасы

16 26 22

ELASTA Держатель для гофрированных труб под монтажный пистолет CFM20 IEK / 
ELASTA corrugated pipe holder for CFM20 IEK foam gun / ELASTА гофрленген құбыр 

ұстағыш CFM 20 IEC монтаждау тапаншасы

20 28 26

Издание / Version / Басылым 1
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