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ECOFILM F

Индивидуален монтажен комплект
за комфортно подово отопление
ПРЕДИМСТВА
Тънък профил на фолиото (максимална дебелина 0,4 мм)
Когато инсталирате ECOFILM F директно под свободния под, оригиналната
конструктивна височина и цялостното запазване на естетическия вид са
главните предимства в случай на реконструкция.
Лесно, прецизно и бързо монтиране
Отоплителното фолио се произвежда на ролки с широчина 600 мм (550
мм нагревателна повърхност, 2х25 мм ненагревателни ръбове) и 1000
мм (970 мм нагревателна повърхност, 2х15 мм ненагревателни ръбове).
Благодарение на специалния материал, съставляващ отоплителното
фолио, то може да бъде срязано на всеки 10 мм, за да се постигне
точната и желана дължина на пътеките. Пътеките се поставят паралелно
по цялата площ и са свързани в паралел посредством кабели с конектори
в една отоплителна система. Отоплителните повърхности на ECOFILM F
никога не трябва да се пресичат или припокриват. Този начин на полагане
на фолиото улеснява и намалява времето, необходимо за монтаж.
Веднага след като фолиото е монтирано и свързано, ламинираният или
дървеният под може да бъде поставен.

Това е едно от главните предимства на ECOFILM F, тъй като при другите
видове системи те спират да работят, когато са повредени механично.
Дълъг живот и сигурност
Отоплителното фолио ECOFILM F се доставя с 10-годишна гаранция, но
неговият живот е доста по-дълъг ( 30–50 години). Продуктът е тестван
според всички европейски норми.
Неповторим комфорт и прецизен контрол
ЕCOFILM F е идеалното директно подово отопление с балансирано
разпределение на топлината по цялата повърхност на пода ( голяма
отоплителна повърхност). В сравнение с отоплението с радиатори
ECOFILM F е в състояние да създаде неповторим комфорт при ниски
температури на работа, спестявайки място по стените. Работната
температура е прецизно контролирана в сравнение с другите видове
отопление (водно отопление) и така е възможно да се постигне точно и
лесно контролиране на зададените комфортни и икономични температури
във времето. Прецизността на управление спестява средства
(намаляването на температура с 1 °С намалява разходите с около 6%) и
създава стабилна и комфортна околна температура.

Деликатна и безопасна топлина за вашият комфорт
Благодарение на своята конструкция и на техническите параметри
(плавно и балансирано разпределение на температурата, лимитирана
плътност на мощността и др.) фолиото ECOFILM F е идеалното решение
за отоплителна система, която искаме да комбинираме с дървена или
ламинирана подова настилка. Техническите параметри на отоплителното
фолио гарантират спазването на важни ограничения на подовите
материали. Температурната устойчивост и хигиенните стандарти също
се наблюдават при използването на подходящи контролни устройства
(максималната температура на пода е 27 °С). Например класическите
отоплителни инсталации, използващи флуид с висока температура за
пренос на енергия, водят до висока разлика във влажността на въздуха,
което нанася щети върху дървената или ламинирана подова настилка.
Именно поради това тази усъвършенствана система отоплява безопасно
и комфортно повече от 2,5 милиона квадратни метра ламинирани или
дървени подове по цяла Европа и е горещо препоръчвана от водещи
производители на подови настилки (PERGO, SCANDIFLOOR, ALLOC,
KAHRS, JUNCKERS и др.).
Безшумно, дискретно и без миризма
Фолиото ECOFILM F е монтирано под подовата настилка, и е напълно
безшумно и невидимо, предоставящо място в стаите за свободен
дизайн. Отоплителното фолио от PVC не съдържа олово. В сравнение
с конвенционалното отопление, при подовото отоплително фолио няма
изсушаване на въздуха, което го прави полезно за хора с дихатени и
ставни болести.
Издръжливост на механични повреди
Благодарение на специалната конструкция фолиото продължава да
функционира дори и при механични повреди (дупки от пирони, бормашина
и др.). Дори и да бъде пробито поради неправилен монтаж, фолиото в
никакъв случай няма да спре да работи. Дори мощността на даденото
място да е понижена, вашият крак не може да усети никаква разлика.

Монтаж на
отоплително
фолио ЕCOFILM F
под ламинат

Идеална температурна характеристика
Подово радиантно отопление

Структура на ламиниран (дървен) под (реконструкция) с бетонна
основа
1) ламинат, 2) полиетиленово (защитно) фолио, 3) отоплително фолио
ECOFILM F, 4) листова изолация, 5) основа
Типична схема за всекидневна ECOFILM F с мощност 80 W/m² се
монтира директно под ламинирания под. Отоплителните елементи са на
ленти (виж схемата по -долу).

Предупреждение:
Активната отоплителна
повърхност на фолиото
не трябва да се застъпва
и не трябва да се
монтира под фиксирани
мебели.

ECOFILM C

Отоплително фолио за таванно
радиантно отопление
ПРЕДИМСТВА

Фолиото ECOFILM C е идеалната таванна отоплителна система с
балансирано разпределение на топлината навсякъде по повърхността
(без температурни разлики). Работната температура на ECOFILM
C се контролира много точно с помощта на термостат. Като всяко
радиантно отопление е възможно да се създаде комфорт при много
по-ниска температура спрямо конвенционалното отопление. Като цяло
намаляването на температурата с 1 °С намалява цялостната сметка за
отопление с 6%.
Нежно и безопасно отопление

Maлка дебелина на фолиото (макс. 0,3 мм дебелина)
Отоплителното фолио ECOFILM C, монтирано на тавана, при ремонт
запазва естетическия вид на стаите.

Когато се използва отоплителното фолио ECOFILM C, температурата на
повърхността на тавана е само 35–40 °С.

Радиантно отопление
ECOFILM C функционира по начин много наподобяващ слънцето.
Таванното отоплително фолио излъчва инфрачервени лъчи. Лъчите
се поглъщат от обектите (стени, под, мебели и самите потребители)
и по този начин се превръщат в отоплителна енергия. Модерните
технологии са разработени така, че топлината да се създаде там, където
е най-необходима. Това е едно от големите предимства на радиантното
отопление в сравнение с конвекционалните отоплителни системи.
Лесен, прецизен и бърз монтаж
Отоплителното фолио се произвежда на ролки с широчина 600, 500 и 400
мм (50 мм неотоплителна част). Също като ECOFILM F отоплителното
фолио ECOFILM C може да бъде рязано на всеки 10 мм, за да се постигне
точната дължина на лентите. Самите ленти се фиксират за носещата
конструкция на окачения таван чрез техните неотоплителни части (растера
на носещата конструкция трябва да бъде съобразен с широчината на
фолиото). Отоплителните повърхности на фолиото не бива да се допират
до носещата конструкция, не трябва да се припокриват или пресичат
една друга. Всички ленти се свързват паралелно чрез свързващи кабели.
Фолиото против влага трябва да бъде монтирано между отоплителното
фолио и тавана (гипсокартона).

Идеална температурна характеристика
Таванно радиантно отопление

Разрез на таванна структура
с дървена конструкция

Безшумно, ненатрапчиво и без миризма
Фолиото ECOFILM C се монтира под гипсокартона, невидимо и безшумно,
то освобождава място в стаите за свободен дизайн и планировка.
Отоплителното фолио ECOFILM C не съдържа олово и PVC. Радиантното
отопление намалява значително конвекцията и изсушаването на въздуха,
което е необходим ефект за хора, страдащи от дихателни и ставни
болести. Това е голямо предимство на радиантното отопление спрямо
конвекционалнито.
Устойчиво на механично въздействие

Разрез на таванна структура – метална конструкция
Монтажна конструкция (5) на таваната структура (6), топлоизолация (мин.
50 мм) (4), отоплително фолио ECOFILM C (3), полиетиленово фолио
против влага (2), свързващи кабели, покрити с гипсокартон (макс. 16 мм
дебелина) (1).

Благодарение на специалната си конструкция фолиото може да продължи
да функционира дори и в случай на механична повреда (дупки от пирони,
бормашина и др.). Ако отоплителното фолио се перфорира на дадено
място поради невнимание, мощността незабележимо ще намалее (в
повреденото място), но фолиото ще продължи да функционира.
Дълъг живот и висока сигурност
Фолиото ECOFILM C се доставя с десетгодишна гаранция, но неговият
живот е много по-дълъг (30–50 години). Продуктът е тестван според
европейските стандарти.
Прецизен контрол

Монтаж на
отоплително
фолио ЕCOFIL C
на тавана

ECOFILM Set

Индивидуален монтажен комплект
за комфортно подово отопление

ЕФЕКТИВНОСТ
Ефективността на една система за отопление е една
от основните характеристики. Имайки предвид това
и постоянното търсене на начини за увеличаване на
ефективността на своите системи, в средата на 2007 година
Феникс стартира производството на нов вид термоизолация,
наречен F-Board.

Комплектът ЕCOFILM Set включва:
ECOFILM F608/55 (F606/55) отоплително фолио
Доставя се на ролка с различна дължина според нуждите
на клиента и съответния план на стаята. Отоплителната
лента е с изолирани краища и свързващи кабели.
Допълнителни изолиращи дискове
Служат за изолиране на медните електроди, в случай че
трябва да се намали дължината на лентата.
Инструкции за монтаж

ПРЕДИМСТВА
Ако закупите монтажния комплект ECOFILM Set, не е
необходимо да закупувате допълнителни аксесоари
Отоплителното фолио може да бъде монтирано лесно,
бързо и без грешки според приложените инструкции
без съдействие от професионални монтажни фирми.
Завършващите електрически свръзки обаче трябва да
бъдат направени от квалифициран електротехник.
След полагането на отоплителното фолио можете
веднага да започнете полагането на ламинирания или
дървен паркет.
ECOFILM Set може да бъде използван и като
допълнителна отоплителна система.

Благодарение на нея ефективността на една система за
подово отопление се увеличава значително. Например
времето, необходимо за повишаване на температурата
на под в баня без термоизолация от 20 до 27 градуса е
от един до пет часа, докато при използването на F-Board
времето необходимо за достигане на същата температура
е 10-15 минути, намалявайки значително разходите за
отопление.Термоизолацията е изградена от екструдиран
полиестер, подсилен от двете страни със слой мрежа от
фибростъкло. Това позволява голяма якост на изолацията
и в същото време много добри топлоизолационни качества
при дебелина на термо-изолацията 6 или 10 мм.

Опростен пример за ECOFILM Set
Площ на помещението 4,3х3,1= 13,33 м²
Отопление с ламиниран под
Препоръчителен модел: ЕCOFILM Set 80 W/m²
Забележка: отоплителните повърхности не трябва да се
препокриват и минималното разстояние от стените и мебелите
трябва да е 5 см.
Следвайки горната забележка, трябва да се вземат
следните комплекти: 2х Eset 80-3/234, 1x Eset 80- 3/132, 1x Eset
80-2/156 и 1x Eset 80-2/88 + термостат.

Пълна
ширина
(мм)

Активна
ширина
(мм)

ESet 80-2 / 88
ESet 80-3 / 132
ESet 80-4 / 176
ESet 80-5 / 220
ESet 80-6 / 264
ESet 80-8 / 352
ESet 80-10 / 440

600
600
600
600
600
600
600

ESet 80-2 / 156
ESet 80-3 / 234
ESet 80-4 / 312
ESet 80-5/ 390
ESet 80-6 / 468
ESet 80-8 / 624
ESet 80-10 / 780

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Модел
ECOFILM Set свързване без
допълнителни аксесоари
ECOFILM F

Модел

ECOFILM F окабеляването е в
паралел с използване на аксесоари

Пълна ширина Активна ширина

(мм)
(мм)
Модели препоръчителни за ламинирани и дървени подове

Мощност

(W/m)

(W/m2)*

ECOFILM F 606/55
ECOFILM F 608/55
ECOFILM F 1008/55

600
600
1000

550
550
970

33
44
78

60
80
80

ECOFILM F 615
ECOFILM F 620

600
600

500
500

75
100

150
200

Други модели подово отоплително фолио

ECOFILM C

Модел
ECOFILM C 620
ECOFILM C 614
ECOFILM C 520
ECOFILM C 514
ECOFILM C 420
ECOFILM C 414

Пълна ширина

Активна ширина

Мощност

600
600
500
500
400
400

500
500
400
400
300
300

200
140
200
140
200
140

(мм)

(мм)

* Под м2 винаги се разбира м2 нагревателна повърхност

(W/m2)*

ESet 60-2 / 66
ESet 60-3 / 99
ESet 60-4 / 132
ESet 60-5 / 165
ESet 60-6 / 198
ESet 60-8 / 264
ESet 60-10 / 330

600
600
600
600
600
600
600

Дължина Напрежение

2
3
4
5
6
8
10

230
230
230
230
230
230
230

(W)

66
99
132
165
198
264
330

(W/m2)*

550
550
550
550
550
500
500

2
3
4
5
6
8
10

230
230
230
230
230
230
230

88
132
176
220
264
352
440

80
80
80
80
80
80
80

970
970
970
970
970
970
970

2
3
4
5
6
8
10

230
230
230
230
230
230
230

156
234
312
390
468
624
780

80
80
80
80
80
80
80

550
550
550
550
550
550
550

(м)
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(V)

Мощност

60
60
60
60
60
60
60
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