ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

НАГРЕВАТЕЛЕН КАБЕЛ
ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ И УСЛОВИЯ

• Отоплителната част от нагревателния кабел не може да
бъде скъсявана или променяна по никакъв начин. Само
захранващият кабел (студеният им край) може да бъде
скъсяван, ако е необходимо.
•

Захранващата свръзка към студения край и отоплителния
кабел не трябва да бъдат поставяни огънати. Отоплените
кабели не могат нито да се докосват, нито да се пресичат
помежду си. Минималното разстояние между кабелите е 30
mm, и диаметърът на огъване трябва да бъде най-малко
осем пъти по-голям от диаметъра на кабела.

• Ако отопителните или захранващите кабели са повредени,
те трябва да бъдат подменени или ремонтирани от
производителя, техник или от квалифицирано лице, за
предотвратяване на опасна ситуация.
•

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.

•

Отоплителните кабели може да се съхраняват при
температура на покритието (до 80°C) и да се монтират при
температура по-висока от - 5°C. При употреба, кабелите не
могат да бъдат изложени на температури по-високи от 80°C.

•

Инсталацията трябва да позволява изключването на
кабелите и на двата полюса.

• Преди и след полагането на кабелите, е необходимо да се
Измери съпротивлението на изолацията между отопленият
проводник и екранировката. Тази измерена стойност не
може да бъде по-малка от 0,5 MΩ. Запишете измерената
стойност в сертификата за гаранция.

•

В случай на евентуални несъответствия, трябва да
докладвате това незабавно на производителя или
доставчика и да прекратите монтажът.

• Преди да използвате нагревателния кабел, е необходимо
да се провери дали данните върху етикета са в съответствие
с заявеният от вас продукт.

•

Доставчикът трябва да информира останалите строители за
мястото, където отоплителният елемент е инсталиран и за
свързаните с него рискове.

• Периметърът на площа трябва да бъде разделен от вертикалните
конструкции чрез разширителни фуги (полистирол, Mirelon и т.н.,
до 10 mm широки).

• В случай, че кабелите са положени на площ по-голяма от 20m2
или под диагонал, по-голям от 7 m, е необходимо да се предвидят
температурни фуги, които да компенсират температурното
разширение (макс. разш. ед. до 25m2 за инсталирана мощност до
80W/m2). Отоплителният кабел не трябва да пресича
температурните фуги. Неотоплителният свързващ кабел,
разположен на температурните фуги трябва да бъде, свободно
монтиран в защитна (гофрирана) тръба. Всички инсталирани
елементи – захранващият кабел (студеният край), датчика на
терморегулатора - където те преминават от стената към пода
трябва да бъдат поставени в гофрирани тръби и трябва да има
възможност за свободното им преместване от пода и стената един
спрямо друг.

• Недостатъчната топлоизолация под отоплителната система може
да доведе до значителни топлинни загуби (топлината се
разпрастранява и надолу). Препоръчителната дебелина на
топлоизолацията е 70-80 mm от екструдиран полистирол или
подобни топлоизолационни материали (фибран и др.). В случай на
реконструкция, когато няма възможност за поставяне на
топлоизолация с необходимата мин. дебелина, върху
съществуващите плочки, и системата се очаква да се използва само
за кратки интервали от време (до 6 часа на ден), за да се увеличи
удобството, а не за цялостното отопление на помещението, ние
препоръчваме инсталирането на F-board изолация с дебелина 6
или 10mm, за да се ускори затоплянето на повърхността и да се
намалят топлинните загуби. F-board се монтира с флексово лепило,
оформено с маламашка и отоплителната мрежа се поставя
директно върху повърхността й. Върху F-board изолацията не е
необходимо да се прави замазка.

• Кабелът не може да бъде монтиран нито под обзавеждане, като
вани, душ кабини, тоалетни и др., нито мебели, които не
позволяват на въздуха да циркулира.

• Разстоянието между отоплителната част на кабела и стената не
трябва да бъде по-малко от 50 mm.

•

При въвеждането на кабела в експлоатация, всеки слой от
конструкцията трябва да бъде напълно готов - вижте инструкциите
за употреба и препоръки от производителя на съответните
строителни материали.

•

Материалите, използвани за завършване на подовата
повърхност (лепило за плочки, мокет, паркет и т.н.) трябва да бъдат
одобрени от съответните им производители за използването им за
подове под температурно натоварване.

•

Всякакъв друг начин на употреба, различен от посочените в
настоящото указание за употреба трябва да бъде консултиран с
производителя.

Описание и свързване
• Отоплителните кабели трябва да бъдат свързани към
230V, 50Hz електрическа мрежа. Степен на защита: IP67.

• Защитната екранировка трябва да бъде свързана към
дефектно токова защита или да бъде заземена.

Конструкция:
• Ядро: единична съпротивителна жица
• Изолация: омрежен полиетилен (XLPE) - дебелина 1 mm
• Защитна екранировка: 14 калайдисани медни
проводници ∅ 0,3 мм + AlPET фолио

• Покритие: PVC 105 ° C - дебелина 0.8 mm

Приложение на подовото отопление в
жилищни сгради, къщи, офиси, и др.
a) Оразмеряване
• Ако подовото отопление е предназначено да се използва за
отопление на подовата повърхност за кратки интервали от
време, ние препоръчваме нагревателния кабел да бъде
инсталиран в близост до повърхността на пода в горната граница
на препоръчаните мощности W/m2.
• Ако подовото отопление трябва да се използва за цялостно
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 с околко 1,1 до 1,3 пъти по-голяма от изчислените
топлинни загуби съгласно препоръчителните максимални
мощности (виж таблицата по-долу). Допълнителен отоплителен
уред може да се използва (например, конвектор ATLANTIC).

Препоръчителни максимални мощности
Floor coverings / Подови
настилки

Преп. Мощност W/m2

Макс. Мощност W/m2 Преп. Мощност на W/m

Note/забележка

Wooden floor/ дървен под
Laminate floor/ Ламинат
Floor tiles/ Плочки
Floor tiles bathroom/ Плочки баня

Температурата на повърхността
на пода в стаите обитавани за
дълго не трябва да надвишава
27°C

* Когато кабелите трябва да бъдат инсталирани под плочки в слепващият слой, пространството между тях не трябва да бъде повече
от 100 mm или по-малко от 40 mm.

ИТЕЛ ЕООД

Монтаж - полуакумулираща система
Монтаж в бетон (изравнителна летва)

• Първо, прочетете общите условия.
• В случай на фиксиране на нагревателния кабел директно върху
топло изолация не трябва да се инсталива по-висока мощност от
2
160W/м .

•Бетонната смес трябва да бъде уплътнена, до такава степен, че
да няма въздушни мехурчета, пукнатини и др. в слоя и така, че той
да осигурява перфектен контакт с нагревателния кабел.

•Уплътняването трябва да се извършва внимателно и ръчно, така
че, кабела да не се повреди. В никакъв случай не може да се
използват уреди за щамповане на бетон (вибратори).

•Бетонната смес трябва да съдържа така наречените
пластификатори.

•В процеса на бетониране, е необходимо да се обърне внимание
на факта, че спиране за повече от 60 минути ще доведе до
неплътно прилепяне на областите, които се бетонират. Така че, в
случай на по-дълга пауза, е необходимо да се направи лепилно
свързващ мост, например чрез замазка или друг начин.
•Бъдете внимателни когато поставяте подсилващата арматурна
мрежа, да не повредите изолацията на кабела.
НАЧИН НА МОНТАЖ

•Поставете топлоизолацията на влагоустойчива основа.
•Развийте и поставете нагревателния кабел на стъпка,
съответна на необходимата мощност.

•Прикрепете нагревателния кабел директно към
топлоизолацията, така че да не може да се измести, в процеса
на бетониране, например с помоща на монтажна шина Grufast
или пластмасови скоби (свински опашки).

•Премерете съпротилението на нагревателни кабел и тока на
оттечка , запишете измерените стойности в Гаранционния
сертификат.

•Залейте кабела с необходимата дебелина бетонен слой.
След приключване на бетонирането, извършете измерванията
отново и запишете измерените стойности в Гаранционния
Сертификат.

•Нагревателния кабел може да бъде въведен в употреба едва
28 дни, след пълното засъхване на бетона.

Полуакумулираща система
Основа
Топлоизолация 80мм
Ecofloor нагревателен кабел
Подсилваща Арматурна мрежа
Бетонен акумулиращ слой 40-50мм
Гофрирана тръба с подов датчик
Подова настилка

Монтаж - директна отоплителна система

МОНТАЖ ПОД ПЛОЧКИ
ЦИМЕНТОВО ЛЕПИЛО

ВЪВ

ФЛЕКСОВО

• Моля, първо прочетете Общите условия
на страница 1.

• За да се даде възможност за раширение
по периферията на помещението между
основата и подовите плочки, използвайте разширителен профил
или запълнете пространствата с силиконов флексов цимент.
НАЧИН НА МОНТАЖ:
• Направете "джобчета" в основата, където ще поставите свръзките
за отоплителните компоненти.
• Почистете основата, отстранявайки всички остри предмети и
използвайки подходяши препарати и пособия.
• Положете и нагласете кабела върху повърхността, така че да не
може да се движи, когато се поставя слепващият слой на плочките.
• Измерете съпротивлението на отоплителният кабел и на
изолацията или тока на отечка и запишете стойностите в
гаранционния сертификат.
• Изгответе схема на разположението на отоплителния кабел в
гаранционния сертификат.
• Използвайте флексови лепила за слепване и маламашка за
изглаждане на повърхността на пода (внимавайте да не повредите
кабела от острия ръб на маламашката).
• Преди полагане на подовите плочки, измерете отново
съпротивлението на отоплителния кръг и запишете и двете
стойности в гаранционния сертификат.
• Поставете плочките на повърхността.

Директна отоплителна система –ново стоителство
Основа
Топлоизилация 70-80мм
Арматурна мрежа
Замазка 40мм
Флексово циментово лепило
Ecofloor нагревателен кабел
Подова настилка плочки

Директна отоплителна система- при реконструкция
Съществуващ под плочки или др.
Флексово циментово лепило
Топлоизолация F-Board
(Препоръчителна)
Ecofloor нагревателен кабел
Флексово циментово лепило
Нова подова настилка плочки

d) Регулиране
•За регулиране, може да използвате различни видове
аналогови и дигитални термостатити Fenix.

• За подове, с мощност до 60 W/m2 и където не се превишава
хигиенната гранцица от 27°C, или за подове в помещения,
използвани само за кратки интервали от време (баня,
тоалетна, коридор) с мощност
до 160 W/m2, не е задължително да се използва подовият
датчик на термостата. За всички други приложения,
термостатът трябва да бъде оборудван с подов датчик с
максимална температура до 35°C.

Ускоряване на затоплянето на пода
За полагане на нагревателен кабел в бетонен слой
•Изчакайте поне 4-6 седмици след монтажът, преди да въведете
кабела в експлоатация, така че бетона да бъде втвърден докрай.
•На първия ден, задайте на температурата на пода, да бъде
същата като температурата в стаята (максимум 18°C).
• В следващите дни температурата се увеличава на постепенно
с по 2°С на ден до 28°C.
•Поддържайте температура от 28°C в продължение на три дни.
•След това, намалявайте температурата на пода с по 5°C на ден,
докато стигнете до началната температура.
•След това можете да зададете желаната температура и да
въведете подовото в нормален режим на работа.

За полагане на нагревателен кабел директно в
самоизравнителен материал и в флексово циментово
лепило
•Препоръчваме ви да поставяте кабела в експлоатация 5 дни след
полагането на последния слой на пода (подови настилки).
Забележка: Стойностите, посочени по-горе са само за информация,
необходимо е да се следват и инструкциите, предоставени от
производителя на съответния строителен материал.

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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