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Относно вашето нагревателно фолио 
 

Благодарим ви, че си закупихте този ULTRATHERM нагревател. 
 

Ultratherm  нагревателите са най-широко разпространените 
нагреватели за терариуми в световен мащаб. Те се произвеждат в 
Шотландия от 20 години и всички са ръчно изработени, 
отгаваряйки на всички Европейски стандарти. Всички отговарят на 
73/23/EEC изиквания за безопастност и имат CE маркировка. Те 
също отговарят на BS EN 60335-1:2002 + Amd’s 1-6 и BS EN 60335-2-
71: 1996+ Amd 1. Плюс японските стадрати за безопастност по ‘G’ 
маркировка. Ultratherm нагревателите са UL вписани компоненти. 
 

Ultratherm нагревателите прозивеждат инфрачервена топлина с 
ултрадълга дължина на вълната. 
 

Тази дължина на вълната е невидима за човешкото око и е насочена 
главно към загряването на обектите в клетката, а не на въздуха. Този 
принцип на действие е много сходен до топлината излъчвана от 
слънцето, и има възможността да загрее всичко оставяйте 

температурата на въздуха по-ниска. 
Влечугите поемат тази топлина по начин много сходен до затоплянето 
в естествена среда. Нагревателните фолиа се загряват, но предоставят 
мека и нежна топлина, върху която животинката може спокойно да си 

стои.  Използвани при нормални обстоятелства, фолиата не могат да 
изгорят или опарят животинката. 
 

Ultratherm  нагревателните фолиа могат да бъдат използвани без 

термостат за много приложения.  За видове, които имат специални 
изисквания или в среда, която е склонна към прегряване, е 
наложително да се използва термостат. Ако имате съмнения се 
консултирайте с експерт или си купете подходят термостат за 
вивариуми. За информация как да използвате тези фолиа с термостати, 

съгласувайте с инструкциите на производителя на съответният 
термостат.  
 

Трябва да имате в предвид че фолиата отдават мека второстепенна 
топлина, загрявайки и въздуха. Ако отглейдате животно, което изисква 
по-високи температури, тогава може да добавите допълнително 
отопление. Много активни през деня видове гущери се нуждаят от 
места за припичане с по-висока температура в съответната зона. За 

тези видове трябва да бъде добавена допълнителна топлина. 
Ultratherm нагревателите са отлични първични нагреватели, за 
приложение при които е необходимо отопление през ноща. Те не 
излъчват никаква видима светлина и са широко разпространени за 

това приложение.  
  

За много видове змии и за повечето безгръбначни, топлината от 

Ultratherm нагревателните фолиа, като единствен източник, е напълно 
достатъчна. Ако имате някакви съмнения, моля потърсете съвета на 
експерт, относно изискванията на конкретният вид животинка.   

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ 
 

Прочетете тези инструкции внимателно преди монтаж. Всички 

нагреватели могат да бъдат потенциална опасност ако се 

използват неправилно. Не поемайте рискове с живота на 

животните. Не използвайте фолиото, ако то е надупчено или 

увредено. Имайте предвид, чебелите зони, които са балончетата 

в ламинираната повърност не са дефекти. Това е разслояване и 

няма да има ефект върху работата на нагревателното фолио.  

 

Повечето влечуги изискват да има температурна разлика в терариума 
им. Това е необходимо, за да има възможност да се преминава от и в 
по-топли и по-студени зони. Нагревателното фолио трябва да е така 
разположено, че между 1/2 или 2/3 от размера на терариума да се 

отопляват. Оставащите неотоплени зони позволяват на животните да 
се местят от топлината, когато е необходимо. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
По- топло                                                          По-студено  
 

Разполагайки фолиото  в единия край на терариума създава темп. 

разлика  

 
 Нагревателното фолио/килимче може да се постави само под или 
върху външната част на терариумните аквариуми. В дървени 

конструкции, нагревателното фолио трябва да бъде фиксирано вътре 
в клетката. Дървото е добър изолатор и, ако отоплителното фолио е 
поставено отвън на такава клетка, много малко от топлината ще 
премине вътре към клетката. Това ще блокира топлината на фолиото 
и ще е предпоставка за висок риск от прегряване. Нагревателните 

фолиа  могат да бъдат използвани на основата или монтирани на 
стената на клетката. Когато ги използвате на пода е много важно, ако 
се използват субстрати, да са по-малко от 1см. Много субстрати имат 
много добри изолоционни качества и ако сложите прекалено много 
върху нагревателното фолио, ще възпрепятсват достигането на  на 

топлината в клетката където е необходима. 



 

 

 НАГРЕВАТЕЛНИ КИЛИМЧЕТА И ЛЕНТИ 

Инструкции за монтаж (продължение) 

Нагревателното килимче/фолио действа като радиатор 
излъчвайки еднавка топлина по цялата си повърхност. Понеже 
топлината е желана вътре в терариума, е много важно да се 
насочва на там. За да се постигне това нагревателното фолио 
трябва да има изолация мин. 6мм дебела, фиксирана на външната 
страна на повърхността на нагревателното фолио. Това ще намали 
топлинните загуби и ще насочи топлината вътре в самия терариум.  
 

 

Ако фолиото се използва под стъклен терариум, е изключително важно 
да се вземе под внимание следната препоръка. Основата на терариума 

не трябва да е от много дебело стъкло. Ако топлината не може да 
преминава през стъклото,  е възможно то да прегрее и да спука 
терариума. Ако се отглеждат заравящи се животни, използвайте 
фолиото  на гърба на клетката, не на основата. Уверете се, че е 
направена подходяща дупка в изолацията за нагласянето на 

захранващата част на фолиото. Ако това не е изпълнено основата на 
контейнера ще е под стрес и предразположена към спукване. 
Поставете контейнера съгласно инструкциите на производителя. 
 
Когато използвате фолиото вътре в клетката, уверете се, че фолиото е 

добре фиксирано към стената или пода на контейнера. Подсигурете го 
с висококачествена самозалепваща се лепенка към НЕнагряващите се 
краища на фолиото. Не използвайте изолиращи лепенки или 
габърчета. Уверете се, че фолиото не може да се мести и животинките 
не могат да се пъхнат под него.  Уверете се че няма остатъци лепенки 

по пода на терариума. Любопитните змии бързо намират тиксото и то 
се залепва за тях, а премахването му често е много трудно. Лошо 
фиксирано фолио може да доведе до опастност за животинка, която 
търси къде да се скрие. 

  

ПОПИТАЙТЕ ЗА ТЯХ ПО ИМЕТО ИМ 

Фолиата се предлагат в следните размери: 

Размер  

     мм 

Ленти за змии се предлагат в следните размери: 

Размер  

     мм 

  Други  нагреватели включват: 

Радиантен отоплител с възможност за управление от термостат 

ЕКОФЛОР БЪЛГАРИЯ ЕООД  

изключителен търговски представител на Fenix за България 
България гр. София, бул.Кн.Ал.Дондуков 57Б  тел./факс: 02/ 

943 41 58   GSM 0889 666 415 
E-Mail:  info@ecofloor-bg.com  URL:  www.ecofloor-bg.com 

 

Ultratherm Нагревателни фолиа за терариуми 
230 V/ 240 V~ 

 двойно изолирани 

Ultratherm нагревателни ленти 

Нагревателните ленти са произведени по същия начин както 
техните нагревателните килимчета. Те са направени в по-тесен 
размер и главно се използват за отоплението на малки кутии и 
контейнери, използвани за отглеждането на малки змии или 
други видове. Принципа им на употреба и предпазните мерки, 
които трябва да се вземат са едни и същи. В малките ограждения 
топлината се постига много бързо. Увервете се че нагревателите 
са правилно съблюдавани и контролирани, ако е необходимо от 
термостат. Когато отоплявате малки кутии с лентите, се уверете 
че не повече от 1.5 до 2/3 от кутиите се отопляват. Животинките 
трябва да могат да избягат от топлината, да има и студена зона!  

Ultratherm нагревателни ленти използвани за 
отопление на няколко малки терариума 

 Температурен градиент –

по-топло в  задната част 

Предпазни мерки 

При терариуми с големи видове, питони, боа и някои гущери, е много 
важно  да предпазите фолиото от наводняване.  Тези животни могат 
да произведат голям обем от изхвърлени течности и фолиото не 
трябва да бъде залято! Напълно безопастно е да почистите фолиото с  

парцал за обикновенно почистване, но както с всяко 
ел.приспособление, първо ги изключете от тока! По никакви 
обстоятелства обаче до захранващият блок на фолиото не трябва да 
стига влага. 
 

С големи гущери игуани и копаещи видове, трябва да са взети мерки 
срещу това фолиото да бъде пробито по време на копаене. 
Нагревателното фолио не може да бъде дупчено, прегъвано или 
рязано! Поставете фолиото на страната на клетката, която е извън 
обсега на животинката! 

 
Помнете. Никога не поставяйте нагревателя оставяйки го без надзор. 
Уверете се че е поставен правилно и във вивариума се поддържа 
желаната температура. Никога не излагайте животинката на опастност 
от прегряване. Веднъж инсталирано отоплението трябва да се тества в 

продължение на минимум 48 часа. Ако имате опасения за 
прегряване, тогава използвайте подходящ термостат. Не рискувайте 
безопастността на животинката! Ако имате някакви съмнения, 
консултирайте се с квалифициран електротехник.  
 


