ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Подови отоплителни мрежи
ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ И УСЛОВИЯ

•Нагревателните рогозки могат да работят само като част от
строителната конструкция. Поставянето на нагревателните
мрежи на пода, посредством лепящото им покритие, по
време на монтажа чрез залепване, се счита само за
временно
фиксиране. Нагревателните
рогозки
са
предназначени за монтаж във влажни строителни процеси
(бетон, флексово лепило и саморазливни уплътнителни
материали- по време на прилагане е необходимо да се
следват инструкциите на производителя). Когато се
използва, отоплителната рогозка трябва да бъде в пълен
контакт с тези материали и без въздушни мехурчета.

•Рогозката

може да се коригира, както е показано на
снимки 1 – 3, и в никакъв случай размера й не може да бъде
намален. Може да скъсите само студените крайни връзки,
колкото е необходимо. Връзката между студения край и
нагревателния кабел не може да се монтира под
ъгъл(огъната). Нагревателните кабели на рогозките, не
могат да се докосват или пресичат един с друг.
Минималното разстояние между кабелите е 30мм. Ако
отоплителните или захранващите кабели са повредени, те
трябва да бъдат подменени или ремонтирани от
производителя, негов техник или друго квалифицирано
лице, за да се предотвратят опасни ситуации. Не
използвайте пирони или винтове за монтирането на
кабелите.

•При

инсталиране на кабелите, диаметъра на огъване
трябва да бъде най-малко осем пъти по-голям от диаметъра
на кабела.

•

Отоплителният кабел трябва да бъде захранен с ел.
средства за остатъчен ток, прекъсвач/предпазител с ток на
отечка IΔn @ 30 mA. Ние препоръчваме всеки отделен
отоплителен елемент да бъде оборудван с отделен
предпазител.

•От съображение за безопастност, нагревателните рогозки
не могат да бъдат инсталирани в стени.

•Нагревателните

рогозки може да се съхраняват при
температура от 10° C до 35° C и инсталирани при
температури от 5° C до 30° C. По време на експлоатация, те
не могат да бъдат изложени на температури по-високи от
70° C.

•По време на отстраняването на опаковката, обработването
и монтажът на рогозките, се полагат специални грижи, за да
се избегнат механични повреди - проверете визуално
нагревателния кабел преди изливането на изграждащия
материал.

•Рогозката

не може да се инсталира върху неравни
повърхности.

•Рогозката

е предназначена предимно за монтаж с
лепящото й покритие към основата, но е възможно също и
да се монтира по обратния начин (с лепящото покритие
нагоре).

•В случай, че рогозките са разположени на площ по-голяма
от 20 кв. м или с диагонал над 7м, е необходимо да се
предвиди температурно разширение на основните
материали. Нагревателния кабел не трябва да пресича
разширителните температурни фуги. Захранващите кабели
във фугите трябва да са разположени свободно в защитна
гофрирана тръба. Всички инсталирани елементи –
захранващите кабели (студени връзки) и температурния
датчик – когато преминават от стената към пода трябва да
бъдат поставени в гофрирана тръба.

•За да се даде възможност за разширяване по периферията
на помещението между основните плоскости и плочките,
използвайте разширителен профил или запълнете
пространството със силиконов цимент. Разстоянието между
нагревателната рогозка и стената не трябва да бъде помалко от 50мм.

•Рогозките не трябва да се поставят под вани, душ кабини,
тоалетни и др. или под мебели, които не позволяват на
въздуха да циркулира. Максимален коефициент на
съпротивление между отоплителната част и стаята може да
2
бъде R = 0,12 m K/W.

•Инсталацията трябва да дава възможност за изключването
на рогозките (което може да бъде постигнато с помощта на
FENIX Therm 100 термостат).

•Етикета върху студения край на рогозката показва серийния
номер и датата на производството й. Етикета на опаковката
на рогозката показва типа, размерите и площа на рогозката,
2
обща мощност, мощност на 1м , както и захранващото
напрежение и ел. съпротивлението й.

•Преди и след полагането на рогозката, е необходимо да се
измери съпротивлението на отоплителния кръг. Измерените
стойности се записват в гаранционния сертификат.

• Преди и след полагането на кабелите, е необходимо да се
измери
съпротивлението
между
нагревателя
и
екранировката. Тази измерена стойност не може да бъде помалка от 0.5MΩ. Измерените стойности се записват в
гаранционния сертификат.

•Преди

отварянето на пакета с отоплителна рогозка, е
необходимо да се провери дали данните върху етикета
отговарят на желания от Вас продукт.

•В случай на някакви несъответствия, трябва да докладвате
веднага на производителя или доставчика и да прекратите
напълно работата по монтажът.

•Трябва да начертаете схема на полагането на рогозката в
гаранционния сертификат, която да показва точното
разстояние на връзките на захранващия кабел и на
отоплителната част, от стените на помещението. Запишете
серийния номер и производствения номер на рогозката,
които са посочени на етикета на захранващият й студен край
, след това залепете този етикет в кутията за свързване.

•Доставчикът трябва да информира останалите доставчици
на строежа за монтираното подово отопление и свързаните
с него рискове.

•Лист хартия с информация за отоплителната система трябва да
се съхранява постоянно в кутията на отоплителната система и да
се предава на всеки нов собственик или наемател.

•

При инсталиране на мрежите, стандартните изисквания
съгласно CSN 33 - 2000 - 7 - 753/HD 3844 - 7 -753 , трябва да бъдат
спазени.

• Продуктът е произведен според CSN EN

60335 - 2 - 96 /IEC
60335 - 2 - 96 стандарти и трябва да бъде инсталиран в
съответствие с националните разпоредби за електрически
инсталации.

•

Недостатъчна топлоизолация под отоплителната система,
може да доведе до значителни топлинни загуби (топлината се
движи и надолу). Препоръчителната топлоизолация е 70-80мм от
екструдиран полистирен, фибран или др. топлоизолационни
материали. В случай на реконструкция, там, където нивото на
пода не може да се завиши с необходимите сантиметри
обикновенна изолация, ние препоръчваме да инсталирате FBoard изолация с дебелина 6 или 10мм, за да ускорите
цялостното затопляне на пода и да се намалят топлинните
загуби. Този материал се монтира с флексово циментово лепило,
и отоплителната мрежа се поставя директно върху повърхността
на изолацията. Върху F-board изолацията, не е необходимо да се
прави замазка.

•Този уред не е предназначен да се използва от хора
(включително деца), чието физическо, сетивно или умствено
състояние или липса на опит и знания може да им попречи да
използват безопасно уреда, освен ако не са контролирани или не
са били инструктирани как да използват уреда от лице, което е
отговорно за тяхната безопастност. Децата трябва да бъдат
отговорно наблюдавани, за да се гарантира, че те няма да си
играят с уреда.

ОПИСАНИЕ и СВЪЗВАНЕ

•Отоплителната мрежа се състои от нагревателен кабел,
прикрепен към мрежа от тъкан от фибростъкло.
• Нагревателните кабели трябва да бъдат свързани към 230 V,
50 Hz ел. мрежа. Степен на защита: IP67.
•

LDTS мрежите имат защитна екранировка. Защитната
екранировка на кабела (CuSn 1mm2) отговаря на стандартните,
изисквани за метален екран и осигурява повишена защита във
помещения, където това е необходимо (бани, перални
помещения и др.) Защитната екранировка трябва да бъде
свързана към дефектно токова защита или да бъде заземена.

• LDTS мрежите имат ленти, които се лепят от двете страни.
След премахване на покриващата хартия от тези ленти,
мрежата може да бъде прикрепена временно към основата.
• Затегнете връзките и края на нагревателния кабел към
мрежата с помощта на приложената лента за затягане.

Използване на мрежите за
полуакумулиращи и директни отоплителни
Оразмеряване

•Ако подовото отопление е предназначено да се използва за
отопление на подовата повърхност за кратки интервали от
време, ние препоръчваме отопленителната мрежа да бъде
монтирана в близост до повърхността на пода.

•

Ако подовото отопление трябва да се използва за
отопление на стаята, то е необходимо да се знае стойността на
топлинните загуби за помещението, за да изберете найподходящата система за отопление. Инсталираната мощност
трябва да е от 1,1 до 1,3 пъти по-голяма от изчислените
топлинни загуби на сградата. Ако е невъзможно да се
инсталира изчислената мощност в застроената площ, трябва
да се използва допълнителен уред за отопление (например,
конвектори за директно отопление).

• За краткосрочно отопление и за бани, ние препоръчваме
използването на LDTS 160W/m2. За помещения, заети за подълъг период от време, ние препоръчваме използването на
LDTS 80, 100 и 120w/m2.

до
Свободна
площ

Най-малко 30мм разстояние м/ду кабелите

Монтаж – полуакумулираща система
МОНТАЖ В САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА

• Първо прочетете Точка 1 в Общите инструкции и условия.
• Бетонната смес трябва да бъде достатъчно компактна, така че
слоя, да не съдържа въздушни мехурчета, кухини и други
подобни и да осигурява пълен контакт с нагревателния кабел.
Уплътняването трябва да се прави внимателно, на ръка, за да се
предотврати повреждането на кабела.

• Бетонната смес трябва да съдържа така наречените
пластификатори (за например, MAPEI DYNAMONSR или
PLANICRETE).

Когато бетонирате, е необходимо да се има предвид, че в
случай на прекъсване на работа за по-дълго от 60 минути
бетонираните области, няма да се слеят напълно. Ето защо, в
случай на по-дълга почивка, е необходимо да се създаде
лепилносвързващ мост.
Областите, където трябва да се постави рогозката, трябва да
бъдат топлоизолирани с полистирен (експандиран полистирен
от най-малко 25kg/m3 или, още по-добре, екструдиран
полистирен с дългосрочно топлинно съпротивление от 75 ° C)
или обикновенна изолация с 70-80мм дебелина. В случай на
полуакумулираща система, нагревателите могат да бъдат
поставени директно върху топлоизолацията (80, 100 и 120W/m2
LDTS –експандиран полистирен, LDTS 160W/m2 - екструдиран
полистирен).
При монтирането на арматурната мрежа, трябва много да
внимавате, за да избегнете повреждане на изолацията на
кабела.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

• Почистете основата, отстранете всякакви остри предмети.
• Развийте рогозката според зоните, които ще се отопляват.
• Махнете защитния слой от самозалепващите ленти и прилепете
мрежата към основата.

• Във влажни пространства, защитната екранировка трябва да бъде
свързана към дефектно токова защита или да бъде заземена.

• Свързващите връзки към студения край и отоплителния кръг не
трябва да бъдат инсталирани под ъгъл (огънати).

• Измерете съпротивлението на отоплителната система и
съпротивлението на изолацията или тока на оттечка и запишете
измерените стойности в гаранционния сертификат.

• Покривате нагревателната мрежа с бетонен слой. След като
бетонирането е завършено, измерете стойностите на
съпротивлението отново и ги запишете в гаранционния сертификат.

• Изчакайте най-малко 28 дни след монтажът, преди да включите
подовото отопление, така че бетона да бъде напълно сух и готов.
• Материалите, използвани за изграждането на повърхността на
пода трябва да бъдат одобрени от съответните производители за
използване на подове под топлинен стрес.

Подова настилка
Гофрирана тръба с подов
датчик
Акумулиращ бетонен
слой 40-50мм
Арматурна мрежа
Екофлор отоплителна мрежа
Топлоизолация мин. 80мм
Основа

Монтаж–директна отоплителна система
Първо прочетете клауза 1 от общите условия и
инструкции.
Детайлно описание и инструкции за отделните
материали могат да бъдат намерени в инструкциите за
упортреба на съответните материали.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

•

Развийте електрическата мрежа и я поставете съгласно
отопляемата площ в помещението. Маркирайте мястото за
свързките и края на отоплителната мрежа на пода. Навийте отново
на ролка мрежата.

• Създайте "джобчета" в основата на пода, където да поставите
връзките за отоплителните и неотоплителните компоненти.
• Почистете конкретната област, отстранете всички остри
предмети и покрийте използвайки подходящ материал.
• Развийте рогозката според зоната, която ще се отоплява.
• Отстранете защитното покритие от самозалепващите ленти
и приложете мрежата към основата.

• Измерете съпротивлението на отоплителната система и
съпротивлението на изолацията или тока на оттечка и запишете
измерените стойности в гаранционния сертификат.
• Използвайте гъвкаво флексово лепило за запечатване и
маламашка, за да загладите повърхността на пода (внимавайте да
не повредите кабела с острия ръб на маламашката).
• Преди да положите плочките, измерете отново съпротивлението
на отоплителния кръг и запишете двете стойности в гаранционния
сертификат.
• Положете плочките на повърхността.
• При включването на подовото отопление, флексовото лепило
трябва да бъде напълно втвърдено и сухо (вижте инструкциите за
употреба и препоръките от производителя на материала).

Директна отоплителна система – нова конструкция

Плочки
Флексово циментово лепило
Екофлор отоплителна мрежа
Гофрирана тръба с подов
датчик

д

Бетонна замазка 40мм
Арматурна мрежа
Топлоизолация

70-80мм
Основа

Рекламации и гаранция
Производителя на нагревателни кабели Ecofloor осигурява
гаранционен период от 10 години, който започва да тече от датата
на продажбата. Оторизираните от ЕКОФЛОР БЪЛГАРИЯ техници и
фирми ползват условията за удължена гаранция /посочена в
гаранционната карта/. За да бъде валидна гаранцията е
необходимо:
• Да се съхранява и предоставя прилежно попълнена
гаранционна карта заедно с документ от продажбата.
• Да бъдат спазени всички предписания в инструкциите.
• Да бъдат направени всички необходими измервания, да
има отразена дата на монтаж.
• При отклонение в измерването да бъдат взети мерки
своевременно – в срок до 5 дни /уведомяване на
доставчика и подмяна/
• Да бъде ссъобразен вида на настилката върху
нагревателния кабел с оглед загряването й.
Рекламации се приемат при търговеца извършил продажбата или
директно на www.ecofloor-bg.com.
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