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POKYNY PRE INVESTORA
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• DOKONČENIE PODLÁH
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TENTO DOKUMENT OBSAHUJE ODPORÚČANIA A POKYNY,
KTORÉ JE POTREBNÉ SPLNIŤ, ABY BOL VYKUROVACÍ SYSTÉM
NAINŠTALOVANÝ PLNE V SÚLADE S POŽIADAVKAMI
VÝROBCU.
TECHNICKÉ POKYNY PRE MONTÁŽ VYKUROVACIEHO SYSTÉMU

1. Hlavné elektrické vodiče napájajúce celú inštaláciu musia byť dimenzované podľa celkového
výkonu inštalovaného vykurovania. Výber prierezu vodičov musí skontrolovať elektrikár
s vyhláškou alebo autorizovaný projektant.
2. Inštalácia každého okruhu podlahového vykurovania s vykurovacou fóliou Heat Decor
musí byť zabezpečená nadprúdovou ochranou – ističom typu B a tiež prúdových chráničom
s rozdielovým prúdom 30 mA. Typ ističa/chrániča môže odporučiť len projektant alebo
autorizovaný elektrikár s vyhláškou.
3. Vykurovacia fólia musí byť napájaná zo samostatného okruhu a nesmie byť v obvode
s inými elektrickými spotrebičmi.
AK INŠTALUJEME VYKUROVACIU FÓLIU POD POTER

• Na podlahe má byť uložený polystyrén EPS 150, prípadné škáry a nerovnosti
musia byť vypenené a zarezané do roviny.
• Dilatačné pásky s golierom 5mm, roztiahnuté a prichytené na stene okolo
miestnosti, aby sa obmedzil pohyb na už nainštalovaných vykurovacích fóliách.
• Vrchná paroizolačná fólia sa následne bude lepiť k dilatačnej páske, aby poter
nenatiekol na vykurovaciu fóliu a pod polystyrén. Urobí sa tzv. vaňa.
AK INŠTALUJEME VYKUROVACIU FÓLIU POD PLÁVAJÚCU PODLAHU

• Potrebujeme mať pripravený rovný a pevný podklad (napr. vyschnutý poter, OSB, ...).
• Na podklad položíme paroizolačnú fóliu, následne izolačnú podložku XPS300. Nasleduje
vykurovacia fólia, na ňu vrchná paroizolačná fólia. Na vrchnú paroizolačnú fóliu sa priamo
ukladá vami vybraný druh plávajúcej podlahy.
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PRÍPRAVA KRABÍC A CHRÁNIČIEK
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POD POTER
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60 cm
A. Drážka v stene.

A. Výška podlahovej izolácie (polystyrén/styrodur).

POD PLÁVAJÚCU PODLAHU

POD POTER

A

POD POTER

POD PLÁVAJÚCU PODLAHU

POD PLÁVAJÚCU PODLAHU
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B
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str. 29. instalacja folii grzewczej heat decore
A. Chránička snímača teploty podlahy: dĺžka ~50 cm. Snímač teploty
podlahy musí byť pod vykurovacou fóliou.
B. Chránička pre napájacie káble vykurovacej fólie: dĺžka ~10 cm.
C. Medzera 2 cm.

A. Dĺžka snímača teploty podlahy ~50 cm. Snímač teploty podlahy sa
bude nachádzať na vykurovacej fólii z vrchnej strany.
B. Dĺžka chráničky pre napájacie káble vykurovacej fólie ~10 cm.
C. Výška podlahovej izolácie (polystyrén/styrodur ~10-25 cm).
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A. Φ16 mm priemer
chráničky.

B. Φ60A
mm priemer
inštalačnej krabičky od
skrutky po skrutku.

C. Vzdialenosť medzi inšt.
krabičkami nemôže byť
menšia ako 5 cm.
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Termostat nemôže byť
inštalovaný v bezrámikových
krabiciach.
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NAPÁJANIE VYKUROVACEJ FÓLIE: ŠTANDARDNÉ-JEDNOFÁZOVÉ

L

A

Ak výkon vykurovacej fólie v danom obvode neprekračuje
3000 W (13 A) a nepoužívate dvojtarif na elektriku (DD5).

Pe

Na miesto určené pre montáž termostatu, kde bude inštalačná
krabica (hlboká Ø60 mm) treba priviesť z rozvádzača kábel CYKY
3x2,5 mm² (jednofázový obvod).

N

A

83

Konce chráničky skrátiť na odpovedajúcu dĺžku tak, aby bolo
možné nainštalovať termostat.
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A. Napájací kábel (min. 3x2.5 mm²).

Schéma inštalácie vykurovacej fólie
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1. Vykurovacia fólia Heat Decor
2. Trvalo umiestnený neprenosný nábytok
3. Odstup min. 5 cm
4. Odstup 0,5 - 1 cm
5. Maximálna dĺžka pása vykurovacej fólie
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6. Napájací kábel Fáza [L]
7. Napájací kábel nula [N]
8. Snímač teploty podlahy
9. Termostat
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NAPÁJANIE VYKUROVACEJ FÓLIE: PRIPOJENE CEZ 1 FÁZOVÝ STYKAČ

Ak výkon vykurovacej fólie v danom obvode neprekračuje
3000 W (13 A) a potrebujete termostat zapojiť, tak aby aj pri
odpojení cez HDO bol v pohotovostnom stave a nevypínalo sa
jeho napájanie (Dvojtarif DD5).

B

L
N

Na miesto určené pre montáž termostatu, kde bude inštalačná
krabica (hlboká Ø 60 mm) treba priviesť z rozvádzača kábel CYKY
5x1,5 mm².

L0 N0

Prepojovaciu krabicu (hlboká Ø 60 mm) umiestnite ~40 cm nad
podlahou. Do nej bude privedený kábel CYKY 3x2,5 mm².
A. Napájací kábel k vykurovaciemu okruhu (CYKY 3x2,5 mm²)
B. Kábel CYKY 4x1,5 mm2.
Hnedý/modrý = L a N nápájanie termostatu.
Čierny a šedý (L0, N0) - ovládanie stykača.

A
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Zapojenie vykurovacej zóny do 3 kW
s termostatom cez stykač
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NAPÁJANIE VYKUROVACEJ FÓLIE: PRIPOJENE CEZ 3 FÁZOVÝ STYKAČ

Ak výkon vykurovacej fólie v danom obvode prekračuje 3200 W
(14 A) a potrebujete termostat zapojiť tak, aby aj pri odpojení
cez HDO bol v pohotovostnom stave a nevypínalo sa jeho
napájanie (dvojtarif DD5).

B

L
N

Na miesto určené pre montáž termostatu, kde bude inštalačná
krabica (hlboká Ø60 mm) treba priviesť z rozvádzača kábel
CYKY 5x1,5 mm².

L0 N0
N

Prepojovaciu krabicu (hlboká Ø60 mm) umiestnite ~40 cm nad
podlahou. Do nej budú privedené káble 2xCYKY 3x2,5 mm².

L

A. Napájacie káble k vykurovacím okruhom (2xCYKY 3x2,5 mm²)
B. Kábel CYKY 4x1,5 mm2.
Hnedý/modrý = L a N nápájanie termostatu.
Čierny a šedý (L0, N0) - ovládanie stykača.

A

Pe

A

L
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Zapojenie vykurovacej zóny nad 3 kW
s termostatom cez stykač
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PRED INŠTALÁCIOU VYKUROVANIA HEAT DECOR

• Zákaz súbehu prác s inými remeslami na stavbe počas montáže vykurovania.
• Minimálna teplota vzduchu pre inštaláciu vykurovacej fólie je 5° C.
• Podklad pre inštaláciu podlahového vykurovania musí byť čistý, suchý, rovný a bez medzier
alebo špár.
• Je nutné vopred poznať prípadné umiestnenie kotvených predmetov do podlahy ako je WC,
zábradlia, konštrukcie schodiska a pod.
• Pri inštalácii rozvodov vody a odpadu je nutné viesť ich po obvode miestnosti, aby
nedochádzalo k vzniku tepelných mostov v strede miestnosti.
• Prípadné špáry v podlahe musia byť vypenené nízko expanznou PU penou a zarezané do
roviny.
• Podlahová izolácia musí byť s tvrdosťou min 150 kPa (poter).
PO INŠTALÁCI VYKUROVANIA HEAT DECOR

• Zákaz rezania dilatačných pások na podlahe, kde je položené podlahové vykurovanie Heat
Decor.
• Zákaz skladovania akéhokoľvek stavebného materiálu na nechránenom vykurovacom
systéme. Čo najskôr po inštalácii musí byť vyliaty poter alebo položená vrchná podlahová
krytina.
• Zákaz akýchkoľvek vedľajších stavebných prác na nechránenom vykurovacom systéme.
• V prípade poškodenia vykurovacej fólie počas liatia poteru alebo pokládky podlahy je nutné
upozorniť realizátora vykurovacieho systému a ten poškodený pás vymení alebo odborne
opraví.
• Podlahové vykurovanie je potrebné čo najskôr zaliať do poteru alebo položiť plávajúcu
podlahu.
• Pre optimálny prenos tepla podlahou doporučujeme dodržať maximálny tepelný odpor
podlahovej krytiny Rmax = 0,15 m2·K/W.
NÁBEH VYKUROVANIA

• Počiatočný nábeh vykurovania /v poteri/ je nutné konzultovať s realizátorom poteru
a dodržiavať pokyny postupného zvyšovania teploty podľa odporúčaní výrobcu.
• Pred pokládkou finálnej podlahovej krytiny musí byť vykurovací systém uvedený do
prevádzky, aby sa zabezpečilo vysušenie poteru a odparenie zbytkovej vlhkosti.
• Pri suchej skladbe /pod plávajúcou podlahou/ je nutné dodržiavať pokyny pre maximálnu
povolenú teplotu podlahy.
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SKLADBA PODLAHY – POD PLÁVAJÚCU PODLAHU

1. Plávajúca podlaha
2. Parozábrana 0,2 mm LDPE
3. Vykurovacia fólia Heat Decor séria:
HD-G, HD-EPL, HD-PRO
4. Izolačná podložka Heat Decor
alebo XPS 300
5. Parozábrana 0,2 mm LDPE
6. Podlaha (drevo alebo betón)
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5

6

Ku každej sérii vykurovacej fólie je dostupný podrobný
montážny návod, ktorý si môžete stiahnuť aj
na heatdecor.sk/navody.
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SKLADBA PODLAHY – POKLÁDKA POD POTER

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Keramická dlažba, gres,
plávajúca podlaha alebo vynil
Flexibilné lepidlo
Penetračná vrstva
Cementový poter alebo anhydrid
Presah dilatačnej pásky
Ochranný vodič
Parozábrana 0,3 mm LDPE
Uzemňovacia mriežka
Parozábrana 0,3 mm LDPE
Vykurovacia fólia Heat Decor séria:
HD-G, HD-EPL, HD-PRO
Parozábrana 0,3 mm LDPE
Dilatačný pás
Tepelná izolácia z polystyrénu
Základová doska
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Ku každej sérii vykurovacej fólie je dostupný podrobný
montážny návod, ktorý si môžete stiahnuť aj
na heatdecor.sk/navody.
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VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ © HEAT DECOR
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