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UPOZORNENIE! PROSÍM, PRED POUŽITÍM VYKUROVACEJ ROHOŽE SI POZORNE PREČÍTAJTE POKYNY.!
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Inštalačná príručka vykurovacej rohože Heat Decor pod dlažbu séria: HD-mat150
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Inštalačná príručka vykurovacej rohože Heat Decor pod dlažbu séria: HD-mat150
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~ 230 V +/- 10 %      50/60 Hz

(zelený/žltý)

(hnedý)

(modrý)
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Ďakujeme, za nákup vykurovacej rohože Heat Decor. 
Táto príručka Vám pomôže pri bezpečnej inštalácii vykurovacej rohože 
Heat Decor a zodpovie otázky, ktoré sa môžu pri inštalácii vyskytnúť.

Bezpečnosť

Rozbalenie - kontrola obsahu

Príprava na inštaláciu

Ilustratívne schémy inštalácie

Projekt inštalácie vykurovacej rohože

INŠTALÁCIA VYKUROVACEJ ROHOŽE

Pravidlá montáže

Príprava miestnosti na inštaláciu

Rozloženie vykurovacej rohože na podlahu

Lepenie rohože

Pripojenie vykurovacej rohože k termostatu

Miesto pre náčrt inštalácie

Záruka

PRIPOJENIE VYKUROVACEJ ROHOŽE K TERMOSTATU

Inštalačná príručka vykurovacej rohože Heat Decor pod dlažbu séria: HD-mat150
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Po zakúpení produktu skontrolujte obsah balenia a technický stav vykurovacej rohože. Po zakúpení výrobku 
skontrolujte obsah balenia a technický stav vykurovacej rohože Heat Decor. Pri kúpe inštalačnej sady vykurovacej 
rohože Heat Decor balenie obsahuje:

• vykurovacia rohož Heat Decor 

• termostat so snímačom teploty podlahy

• chránička pre napájací kábel

• inštalačná krabica

• chránička snímača teploty

ROZBALENIE

UPOZORNENIE! V PRÍPADE POŠKODENIA VYKUROVACEJ ROHOŽE HEAT DECOR JE JEJ INŠTALÁCIA
ZAKÁZANÁ A ODPORÚČA SA KONTAKTOVAŤ PREDAJCU.

!

• Vykurovaciu rohož môžu používať deti od 8 rokov, v prípade, že je 
zabezpečený dohľad a správne poučenie o bezpečnej prevádzke.
• Deti mladšie ako 8 rokov by sa s termostatom nemali hrať.
• Deti nemôžu vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru rodičov.
Všetka údržba a čistenie zariadenia by sa mala vykonávať 
bezpečným spôsobom a pri vypnutom napájaní. 
• Túto inštaláciu môžu prevádzkovať osoby so zníženými fyzickými 
a/alebo intelektuálnymi schopnosťami, ktoré nemali s produktom 
predchádzajúce skúsenosti, ale boli podrobené inštruktážnemu 
školeniu o bezpečnom používaní inštalácie.
• V prípade poškodenia napájacieho alebo vykurovacieho kábla je 
výrobok nevhodný na použitie a musí sa zlikvidovať.
• Inštalácia podlahového kúrenia musí mať prúdový chránič a 
miniatúrny istič typu B. Typy diferenciálnych, prúdových a 
neprúdových ističov vyberá elektrotechnik alebo autorizovaný 
elektrikár.

BEZPEČNOSŤ
UPOZORNENIE! PROSÍM, PREČÍTAJTE SI INŠTALAČNÚ PRÍRUČKU VYKUROVACEJ ROHOŽE PRED PRVÝM 

POUŽITÍM A ODLOŽTE SI JU PRE PRÍPADNÉ BUDÚCE POUŽITIE.
!

Inštalačná príručka vykurovacej rohože Heat Decor pod dlažbu séria: HD-mat150
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Vykurovacia rohož Heat Decor je určená na 
inštaláciu podlahového kúrenia v miestnostiach 
vo vnútri budovy. Vykurovacia rohož je 
prispôsobená na podlahové kúrenie s použitím 
vrchných podlahových krytín, ako je keramika, 
kamenina a kamenná dlažba. Vykurovacia 
rohož je prispôsobená na inštaláciu v tenkých
elastických lepiacich vrstvách, ktorých hrúbka 
nepresahuje 1,5 cm.

Vykurovacia fólia pozostáva z troch prvkov:
- vykurovací kábel (modrý)
- samolepiaca zadná sieťovina zo sklenených 
vlákien
- trojžilový napájací kábel
(OBR. Č. I) 

POPIS PRODUKTU

Pred montážou je potrebné skontrolovať odpor vykurovacej rohože. Na meranie odporu použite elektromer 
(multimeter). Vykonajte meranie odporu na napájacích kábloch vykurovacej rohože v modrej a hnedej farbe. 
Odpor sa udáva v jednotkách Ohm (Ω). V dôsledku rôznych meračov a podmienok merania sa môže výsledok líšiť 
od normy o ± 5 %.  (OBR. Č. I) 

PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU

LP ÚDAJE

Napájacie napätie1 230V ± 10% 50/60 Hz

NÁZOV

Šírka rohože2 50 cm

Dĺžka rohože

Vykurovací výkon

3

4

= povrch m2 x2

150 W/m2

Izolácia vykur. drôtu5 FEP

Externá izolácia6 FEP

Stupeň ochrany7 IPX7

Napájanie8 Jednostranné

Dĺžka silového vodiča10 2.5 mb

Nosný podklad 
– samolepiaca sieťovina9 Biele sklenené vlákno

TABUĽKA Č. 1TECHNICKÉ DATA

UPOZORNENIE! AK SA VÝSLEDKY MERANIA VÝRAZNE ODLIŠUJÚ OD HODNÔT V TABUĽKE Č. 2, 
KONTAKTUJTE PREDÁVAJÚCEHO A NEINŠTALUJTE VYKUROVACIU ROHOŽ.
!

TABUĽKA Č. 2VYKUROVACIA ROHOŽ HD-mat 150

HD-mat 150/1.0 150 0,5 x 2 1,0 12,50 352,7

HD-mat 150/1.5 225 0,5 x 3 1,5 18,75 235,1

HD-mat 150/2.0 300 0,5 x 4 2,0 25,00 176,3

HD-mat 150/2.5

HD-mat 150/3.0

HD-mat 150/3.5

HD-mat 150/4.0

HD-mat 150/4.5

HD-mat 150/5.0

HD-mat 150/6.0

HD-mat 150/7.0

HD-mat 150/8.0

HD-mat 150/9.0

HD-mat 150/10.0

HD-mat 150/12.0

375 0,5 x 5 2,5 31,25 141,1

450 0,5 x 6 3,0 37,50 117,6

525 0,5 x 7 3,5 43,75 100,8

600 0,5 x 8 4,0 50,00 88,2

675 0,5 x 9 4,5 56,25 78,4

750 0,5 x 10 5,0 62,50 70,5

900 0,5 x 12 6,0 75,00 58,8

1050 0,5 x 14 7,0 87,50 50,4

1200 0,5 x 16 8,0 100,00 44,1

1350 0,5 x 18 9,0 112,50 39,2

1500 0,5 x 20 10,0 125,00 35,3

1800 0,5 x 24 12,0 150,00 29,4

MODEL
VÝKON

ROHOŽE
[W]

VEĽKOSŤ
[m x m]

POVRCH
[m2]

DĹŽKA 
VYKUR. 
DRÔTU

[m]

ODPOR
[Ω]

Inštalačná príručka vykurovacej rohože Heat Decor pod dlažbu séria: HD-mat150
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Príprava návrhu inštalácie vykurovacej rohože výrazne uľahčuje inštaláciu podlahového kúrenia a umožňuje 
prispôsobiť vykurovaciu rohož rozmerom miestnosti. Pripravený koncept je tiež dôležitým dokumentom pre 
používateľa počas prevádzky vykurovacej rohože. V projekte inštalácie vykurovacej rohože nakreslite usporiadanie 
rohoží na podlahu, označte miesto, kde je inštalovaná elektrická skrinka spolu s elektrickým vedením, podlahovým 
senzorom a elektrickým vedením vykurovacej rohože. Na základe dokončeného návrhu nakreslite kriedou alebo 
ceruzkou všetky prvky plánovanej inštalácie v miestnosti.

Prvky vykurovacieho systému:

1. Vykurovacia rohož Heat Decor
2. Snímač teploty podlahy v chráničke
3. Termostat

Pravidlá montáže zahrnuté v projekte:

A. Snímač teploty podlahy je umiestnený v chráničke, ktorá je vedená v reze podlahy s výškou rovnajúcou sa šírke 
chráničky. Chránička má ísť paralelne s vykurovacími káblami. Koniec chráničky so snímačom teploty umiestnite 
do polovice šírky vykurovacej rohože.
B. Správna zmena smeru vykurovacej rohože spočíva v prerezaní podkladovej mriežky.
C. Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť vykurovacej rohože od pevnej inštalácie.
D. Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť vykurovacej rohože od armatúr kúpeľne.
E. Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť vykurovacej rohože od steny.
F. Dodržujte bezpečnú vzdialenosť medzi vykurovacími káblami. 

(OBR. Č. III)

(OBR. Č. II)

PROJEKT INŠTALÁCIE VYKUROVACEJ ROHOŽE

1. Napájacie vedenie ~ 230 V
2. Regulátor teploty – termostat
3. Chránička s vodičmi napájajúcimi vykurovaciu rohož
4. Chránička so snímačom podlahy
5. Vykurovacia rohož
6. Tepelná izolácia podlahy (voliteľné)

7. Flexibilné lepidlo
8. Podlahová vrstva (poter)
9. Dlažba
10. Flexibilné lepidlo
11. Koniec chráničky so snímačom podlahy

1. Regulátor teploty-termostat
2. Inštalačná krabica
3. Stena
4. Chránička s napájacími káblami od vykurovacej 
rohože
5. Obklady

6. Chránička
7. Dlažba
8. Vykurovacia rohož
9. Lepiaca vrstva
10. Podlahová vrstva (poter)

(OBR. Č. IV)
Termostat a chráničku so snímačom podlahovej teploty je možné realizovať dvoma spôsobmi:

A. Termostat je umiestnený mimo kúpeľne a chránička 
so snímačom je vedená vo vonkajšej stene. Chránička 
so snímačom podlahovej teploty sa vedie k vykurovacej 
rohoži pomocou otvoru v stene.

B. Termostat je umiestnený vo vnútri kúpeľne 
a chránička so snímačom teploty podlahy je vedená 
v drážke v stene a v podlahe. 

ILUSTRATÍVNE SCHÉMY INŠTALÁCIE

Inštalačná príručka vykurovacej rohože Heat Decor pod dlažbu séria: HD-mat150
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1. Pri inštalácii vykurovacej rohože postupujte opatrne, aby ste ju 
nepoškodili.
2. Inštaláciu vykurovacej rohože smie vykonávať iba kvalifikovaný 
inštalatér. Všetky elektrické pripojenia vykonáva autorizovaný 
elektrikár.
3. Pred inštaláciou vykurovacej rohože, počas jej montáže a dokončení 
montáže je potrebné rohož multimetrom otestovať a zmerať odpor 
(vrátane izolácie), aby sa zistilo možné poškodenie vykurovacej 
rohože. Akceptovateľná tolerancia výsledkov merania odporu rohože 
je +10 %/-5 %.
4. Vykurovacia rohož musí byť inštalovaná iba na vodorovných 
podlahách. Inštalácia vykurovacej rohože na stropy a steny je 
zakázaná.
5. Vykurovacie káble sa nesmú strihať. Môže sa strihať iba podložka 
zo sklenených vlákien. Je zakázané skracovať, drviť alebo strihať 
vykurovacie káble rohože.
6. Vykurovacia rohož by mala mať samostatný zdroj energie a nemala 
by sa kombinovať s inými zdrojmi tepla alebo inými elektrickými 
zariadeniami.
7. Vykurovacie rohože je možné pripojiť k zdroju napájania iba 
paralelne. Sériové pripojenie je zakázané, pretože vedie k zníženiu 
výkonu vykurovacej rohože.
8. Vykurovacie rohože sú určené na podlahové kúrenie, ktoré je možné 
povrchovo upraviť iba keramickou dlažbou, prípadne kamennou 
dlažbou. Je zakázané používať vykurovacie rohože pod drevenými 
podlahami, laminátovými a vinylovými doskami.

PRAVIDLÁ INŠTALÁCIE!

9. Všetky materiály použité ako podlahová krytina musia mať tepelnú 
odolnosť až do 80 °C. Nepoužívajte na podlahe komponenty, ktoré by 
sa mohli pod vplyvom horúceho tepla zdeformovať alebo prasknúť.
10. Podlahová izolácia použitá priamo pod vykurovacou rohožou musí 
mať minimálnu tepelnú odolnosť do 80 °C a odolnosť v tlaku min. 
300 kPa.
11. Podklad, na ktorý sa bude vykurovacia rohož inštalovať, musí byť 
rovný, očistený, vyrovnaný, uzemnený a ošetrený základným 
penetračným náterom.
12. Pri inštalácii vykurovacej rohože na izolačné podložky, musí byť 
podložka natretá, obrúsená, očistená a natretá základným 
penetračným náterom.
13. Napájanie vykurovacej rohože je možné iba v inštalačnej krabici, je 
zakázané napájať vykurovaciu rohož priamo zo zásuvky.
14. Je zakázané inštalovať vykurovaciu rohož bez regulátora teploty 
(termostatu) vybaveného snímačom teploty podlahy.
15. Vykurovacia rohož musí mať vo svojom obvode prúdový chránič a 
nadprúdovú ochranu typu B.
16. Vykurovacie káble sa nesmú navzájom prekrývať ani sa navzájom 
dotýkať. Pripevnenie vykurovacej rohože pomocou klincov, skrutiek a 
iných kovových predmetov je zakázané.
17. Miesto inštalácie vykurovacej rohože musí byť suché. Vykurovacia 
rohož musí byť chránená pred priamym vystavením vlhkosti a vody.
18. Je zakázané používať vykurovaciu rohož v ochranných zónach 0 a 1 
(priamo pod vaňou, sprchou, atď).
19. Je zakázané inštalovať vykurovacie rohože pod trvalú konštrukciu, 
ktorá priamo priľne k zemi a znemožňuje prúdenie voľného tepla.
20. Pri inštalácii vykurovacej rohože v kúpeľniach, ponechajte voľný 

priestor pre montáž sanitárnych zariadení, ako sú vaňa, toaleta, 
sprcha, atď.
21. Pozdĺž stien nechajte nevykurované pásy široké  5 až 10 cm.
22. Návrh inštalácie by mal obsahovať nevykurované zóny.
23. Pri montáži používajte iba obuv s plochou a gumenou podrážkou, 
vyhýbajte sa chôdzi po vykurovacích kábloch.
24. Na inštaláciu vykurovacej rohože a podlahových krytín používajte 
flexibilné lepidlá a materiály určené na podlahové kúrenie.
25. Inštalačné práce sa môžu vykonávať iba pri vypnutom hlavnom 
zdroji napájania.
26. Po ukončení montážnych prác v mieste inštalácie vykurovacej 
rohože je zakázané vŕtanie, sekanie a iné činnosti, ktoré môžu 
poškodiť vykurovací systém.
27. Je zakázané inštalovať vykurovaciu rohož pri teplote nižšej ako 
5 °C.
28. Počas inštalácie musia byť dodržané všetky rozmery a 
vzdialenosti uvedené v inštalačnej príručke.
29. Inštalačnú príručku spolu s vyplneným záručným listom a 
rozkresleným návrhom si uchovajte pre neskoršie použitie a prípadné 
budúce práce spojené s inštaláciou a údržbou.

INŠTALÁCIA VYKUROVACEJ ROHOŽE

Inštalačná príručka vykurovacej rohože Heat Decor pod dlažbu séria: HD-mat150

pokračovanie na ďalšej strane...
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1. Pri inštalácii vykurovacej rohože postupujte opatrne, aby ste ju 
nepoškodili.
2. Inštaláciu vykurovacej rohože smie vykonávať iba kvalifikovaný 
inštalatér. Všetky elektrické pripojenia vykonáva autorizovaný 
elektrikár.
3. Pred inštaláciou vykurovacej rohože, počas jej montáže a dokončení 
montáže je potrebné rohož multimetrom otestovať a zmerať odpor 
(vrátane izolácie), aby sa zistilo možné poškodenie vykurovacej 
rohože. Akceptovateľná tolerancia výsledkov merania odporu rohože 
je +10 %/-5 %.
4. Vykurovacia rohož musí byť inštalovaná iba na vodorovných 
podlahách. Inštalácia vykurovacej rohože na stropy a steny je 
zakázaná.
5. Vykurovacie káble sa nesmú strihať. Môže sa strihať iba podložka 
zo sklenených vlákien. Je zakázané skracovať, drviť alebo strihať 
vykurovacie káble rohože.
6. Vykurovacia rohož by mala mať samostatný zdroj energie a nemala 
by sa kombinovať s inými zdrojmi tepla alebo inými elektrickými 
zariadeniami.
7. Vykurovacie rohože je možné pripojiť k zdroju napájania iba 
paralelne. Sériové pripojenie je zakázané, pretože vedie k zníženiu 
výkonu vykurovacej rohože.
8. Vykurovacie rohože sú určené na podlahové kúrenie, ktoré je možné 
povrchovo upraviť iba keramickou dlažbou, prípadne kamennou 
dlažbou. Je zakázané používať vykurovacie rohože pod drevenými 
podlahami, laminátovými a vinylovými doskami.

9. Všetky materiály použité ako podlahová krytina musia mať tepelnú 
odolnosť až do 80 °C. Nepoužívajte na podlahe komponenty, ktoré by 
sa mohli pod vplyvom horúceho tepla zdeformovať alebo prasknúť.
10. Podlahová izolácia použitá priamo pod vykurovacou rohožou musí 
mať minimálnu tepelnú odolnosť do 80 °C a odolnosť v tlaku min. 
300 kPa.
11. Podklad, na ktorý sa bude vykurovacia rohož inštalovať, musí byť 
rovný, očistený, vyrovnaný, uzemnený a ošetrený základným 
penetračným náterom.
12. Pri inštalácii vykurovacej rohože na izolačné podložky, musí byť 
podložka natretá, obrúsená, očistená a natretá základným 
penetračným náterom.
13. Napájanie vykurovacej rohože je možné iba v inštalačnej krabici, je 
zakázané napájať vykurovaciu rohož priamo zo zásuvky.
14. Je zakázané inštalovať vykurovaciu rohož bez regulátora teploty 
(termostatu) vybaveného snímačom teploty podlahy.
15. Vykurovacia rohož musí mať vo svojom obvode prúdový chránič a 
nadprúdovú ochranu typu B.
16. Vykurovacie káble sa nesmú navzájom prekrývať ani sa navzájom 
dotýkať. Pripevnenie vykurovacej rohože pomocou klincov, skrutiek a 
iných kovových predmetov je zakázané.
17. Miesto inštalácie vykurovacej rohože musí byť suché. Vykurovacia 
rohož musí byť chránená pred priamym vystavením vlhkosti a vody.
18. Je zakázané používať vykurovaciu rohož v ochranných zónach 0 a 1 
(priamo pod vaňou, sprchou, atď).
19. Je zakázané inštalovať vykurovacie rohože pod trvalú konštrukciu, 
ktorá priamo priľne k zemi a znemožňuje prúdenie voľného tepla.
20. Pri inštalácii vykurovacej rohože v kúpeľniach, ponechajte voľný 

PRAVIDLÁ INŠTALÁCIE!

priestor pre montáž sanitárnych zariadení, ako sú vaňa, toaleta, 
sprcha, atď.
21. Pozdĺž stien nechajte nevykurované pásy široké  5 až 10 cm.
22. Návrh inštalácie by mal obsahovať nevykurované zóny.
23. Pri montáži používajte iba obuv s plochou a gumenou podrážkou, 
vyhýbajte sa chôdzi po vykurovacích kábloch.
24. Na inštaláciu vykurovacej rohože a podlahových krytín používajte 
flexibilné lepidlá a materiály určené na podlahové kúrenie.
25. Inštalačné práce sa môžu vykonávať iba pri vypnutom hlavnom 
zdroji napájania.
26. Po ukončení montážnych prác v mieste inštalácie vykurovacej 
rohože je zakázané vŕtanie, sekanie a iné činnosti, ktoré môžu 
poškodiť vykurovací systém.
27. Je zakázané inštalovať vykurovaciu rohož pri teplote nižšej ako 
5 °C.
28. Počas inštalácie musia byť dodržané všetky rozmery a 
vzdialenosti uvedené v inštalačnej príručke.
29. Inštalačnú príručku spolu s vyplneným záručným listom a 
rozkresleným návrhom si uchovajte pre neskoršie použitie a prípadné 
budúce práce spojené s inštaláciou a údržbou.

Inštalačná príručka vykurovacej rohože Heat Decor pod dlažbu séria: HD-mat150

pokračovanie na ďalšej strane...
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1. Pri inštalácii vykurovacej rohože postupujte opatrne, aby ste ju 
nepoškodili.
2. Inštaláciu vykurovacej rohože smie vykonávať iba kvalifikovaný 
inštalatér. Všetky elektrické pripojenia vykonáva autorizovaný 
elektrikár.
3. Pred inštaláciou vykurovacej rohože, počas jej montáže a dokončení 
montáže je potrebné rohož multimetrom otestovať a zmerať odpor 
(vrátane izolácie), aby sa zistilo možné poškodenie vykurovacej 
rohože. Akceptovateľná tolerancia výsledkov merania odporu rohože 
je +10 %/-5 %.
4. Vykurovacia rohož musí byť inštalovaná iba na vodorovných 
podlahách. Inštalácia vykurovacej rohože na stropy a steny je 
zakázaná.
5. Vykurovacie káble sa nesmú strihať. Môže sa strihať iba podložka 
zo sklenených vlákien. Je zakázané skracovať, drviť alebo strihať 
vykurovacie káble rohože.
6. Vykurovacia rohož by mala mať samostatný zdroj energie a nemala 
by sa kombinovať s inými zdrojmi tepla alebo inými elektrickými 
zariadeniami.
7. Vykurovacie rohože je možné pripojiť k zdroju napájania iba 
paralelne. Sériové pripojenie je zakázané, pretože vedie k zníženiu 
výkonu vykurovacej rohože.
8. Vykurovacie rohože sú určené na podlahové kúrenie, ktoré je možné 
povrchovo upraviť iba keramickou dlažbou, prípadne kamennou 
dlažbou. Je zakázané používať vykurovacie rohože pod drevenými 
podlahami, laminátovými a vinylovými doskami.

9. Všetky materiály použité ako podlahová krytina musia mať tepelnú 
odolnosť až do 80 °C. Nepoužívajte na podlahe komponenty, ktoré by 
sa mohli pod vplyvom horúceho tepla zdeformovať alebo prasknúť.
10. Podlahová izolácia použitá priamo pod vykurovacou rohožou musí 
mať minimálnu tepelnú odolnosť do 80 °C a odolnosť v tlaku min. 
300 kPa.
11. Podklad, na ktorý sa bude vykurovacia rohož inštalovať, musí byť 
rovný, očistený, vyrovnaný, uzemnený a ošetrený základným 
penetračným náterom.
12. Pri inštalácii vykurovacej rohože na izolačné podložky, musí byť 
podložka natretá, obrúsená, očistená a natretá základným 
penetračným náterom.
13. Napájanie vykurovacej rohože je možné iba v inštalačnej krabici, je 
zakázané napájať vykurovaciu rohož priamo zo zásuvky.
14. Je zakázané inštalovať vykurovaciu rohož bez regulátora teploty 
(termostatu) vybaveného snímačom teploty podlahy.
15. Vykurovacia rohož musí mať vo svojom obvode prúdový chránič a 
nadprúdovú ochranu typu B.
16. Vykurovacie káble sa nesmú navzájom prekrývať ani sa navzájom 
dotýkať. Pripevnenie vykurovacej rohože pomocou klincov, skrutiek a 
iných kovových predmetov je zakázané.
17. Miesto inštalácie vykurovacej rohože musí byť suché. Vykurovacia 
rohož musí byť chránená pred priamym vystavením vlhkosti a vody.
18. Je zakázané používať vykurovaciu rohož v ochranných zónach 0 a 1 
(priamo pod vaňou, sprchou, atď).
19. Je zakázané inštalovať vykurovacie rohože pod trvalú konštrukciu, 
ktorá priamo priľne k zemi a znemožňuje prúdenie voľného tepla.
20. Pri inštalácii vykurovacej rohože v kúpeľniach, ponechajte voľný 

priestor pre montáž sanitárnych zariadení, ako sú vaňa, toaleta, 
sprcha, atď.
21. Pozdĺž stien nechajte nevykurované pásy široké  5 až 10 cm.
22. Návrh inštalácie by mal obsahovať nevykurované zóny.
23. Pri montáži používajte iba obuv s plochou a gumenou podrážkou, 
vyhýbajte sa chôdzi po vykurovacích kábloch.
24. Na inštaláciu vykurovacej rohože a podlahových krytín používajte 
flexibilné lepidlá a materiály určené na podlahové kúrenie.
25. Inštalačné práce sa môžu vykonávať iba pri vypnutom hlavnom 
zdroji napájania.
26. Po ukončení montážnych prác v mieste inštalácie vykurovacej 
rohože je zakázané vŕtanie, sekanie a iné činnosti, ktoré môžu 
poškodiť vykurovací systém.
27. Je zakázané inštalovať vykurovaciu rohož pri teplote nižšej ako 
5 °C.
28. Počas inštalácie musia byť dodržané všetky rozmery a 
vzdialenosti uvedené v inštalačnej príručke.
29. Inštalačnú príručku spolu s vyplneným záručným listom a 
rozkresleným návrhom si uchovajte pre neskoršie použitie a prípadné 
budúce práce spojené s inštaláciou a údržbou.

PRAVIDLÁ INŠTALÁCIE!

Inštalačná príručka vykurovacej rohože Heat Decor pod dlažbu séria: HD-mat150
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PRÍPRAVA MIESTNOSTI NA INŠTALÁCIU

Na vyznačenom mieste, podľa pripraveného nakresleného
projektu, pomocou vykružováka spravte otvor o priemere
Ø 60 mm na inštalačnú krabicu. Do steny treba takisto pripraviť
drážku na dve chráničky. Jedna bude na napájacie káble
vykurovacej fólie a druhá na snímač teploty podlahy.
Do inštalačnej krabice treba taktiež priviesť kábel CYKY 3x2,5
v prípade 16 A ističa, alebo 3 x 1,5 v prípade 10 A ističa. S výberom
správneho prierezu kábla Vám pomôže autorizovaný elektrikár
s vyhláškou, prípadne projektant.  

A. Inštalačná drážka

Vložte chráničku do predpripravenej drážky. Vložte snímač 
podlahy do chráničky tak aby bol na konci zasunutej chráničky.

Chráničku so snímačom teploty podlahy vložte a ukončite
v inštalačnej krabici..

Vložte taktiež hlavný napájací kábel (CYKY) a chráničku so
snímačom teploty do inštalačnej krabice. Koniec chráničky
odrežte na vhodnú dĺžku tak aby nezavadzala pri
neskoršej inštalácii termostatu.

UPOZORNENIE! POČAS REZANIA CHRÁNIČKY 
NEPOŠKOĎTE DRÔTY PODLAHOVÉHO SNÍMAČA.
!

Inštalačná príručka vykurovacej rohože Heat Decor pod dlažbu séria: HD-mat150
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POZOR! POVRCH PODLAHY URČENÝ NA INŠTALÁCIU VYKUROVACEJ ROHOŽE MUSÍ BYŤ ROVNÝ, ROVNATÝ, BRÚSENÝ, ČISTÝ, 
UZEMNENÝ A BEZ AKÝCHKOĽVEK OSTRÝCH HRAN.
!

ROZLOŽENIE VYKUROVACEJ ROHOŽE NA PODLAHU

Snímač teploty podlahy, nainštalovaný v chráničke, musí byť 
umiestnený medzi dvomi susednými časťami odporového drôtu 
vykurovacej rohože v rovnakej vzdialenosti.

AK POTREBUJETE ULOŽIŤ VYKUROVACIU ROHOŽ NA PODLAHU, MÔŽETE TO UROBIŤ TROMI SPÔSOBMI:7

Vykurovacia rohož je pripevnená na samolepiacej mriežke
zo sklenených vlákien. Pred lepením by sa mala vykurovacia
rohož vyrovnať. Vykurovacia rohož musí byť na pripravenú
podlahu prilepená rovnomerne podľa dopredu pripraveného
montážneho plánu.

Ukladanie v pravom uhle Paralelné ukladanie Široký sklon ukladania

POZOR! STAČÍ VYSTRIHNÚŤ PODLOŽNÚ SIEŤ. NESKRACUJTE, 
NEREŽTE VYKUROVACIU ROHOŽ. PO PREHRNUTÍ PODLOŽNEJ 
SIEŤKY DODRŽUJTE BEZPEČNÚ VZDIALENOSŤ MEDZI 
VYHRIEVACÍMI KÁBLAMI (MIN. 4 CM).

!!

Rezanie podložnej siete

1 2 3

Inštalačná príručka vykurovacej rohože Heat Decor pod dlažbu séria: HD-mat150
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Vykonajte kontrolné meranie odporu vykurovacej
rohože.

Na správne nainštalovanú vykurovaciu rohož nanesieme 
plastovou stierkou rovnomerne flexibilné lepidlo určené na 
podlahové vykurovanie. Lepidlo treba veľmi opatrne rozotrieť 
po celom povrchu a opatrne do nej obaliť vykurovacie káble. 
Správne zapracovaná vykurovacia rohož by sa mala nechať 
24 hodín vyschnúť.

Po 24 hodinách znovu premerajte odpor vykurovacej rohože.

Po položení vykurovacej rohože zasuňte napájacie káble
vykurovacej rohože do chráničky. Chráničku s napájacím 
káblom vložte do pripravenej drážky a ukončite tak aby vytŕčal 
aspoň 15 cm do inštalačnej krabice. Pre správnu inštaláciu 
termostatu zarežte chráničku spolu s prívodným káblom na 
správnu dĺžku.

LEPENIE ROHOŽE
(OBR. Č. 1)

UPOZORNENIE! NA ZAPRACOVANIE DO PODLAHY POUŽÍVAJTE IBA FLEXIBILNÉ LEPIDLÁ. 
NA NANÁŠANIE LEPIDLA NEPOUŽÍVAJTE KOVOVÉ NÁRADIE, MÔŽU POŠKODIŤ IZOLÁCIU ROHOŽE. 
PO PRIPOJENÍ VYKUROVACEJ ROHOŽE K TERMOSTATU NESTÚPAJTE PRIAMO PO ROHOŽI. 
NA OCHRANU ROHOŽE PROTI POŠKODENIU POUŽITE KARTÓNOVÚ DOSKU ALEBO POLYSTYRÉN.

!

ROZLOŽENIE VYKUROVACEJ ROHOŽE NA PODLAHU

Inštalačná príručka vykurovacej rohože Heat Decor pod dlažbu séria: HD-mat150
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Položte dlažbu na vrstvu flexibilného lepidla s hrúbkou najviac 
5 – 7 mm. Na lepenie dlažby použite flexibilné lepidlo na 
podlahové kúrenie. Po položení dlažby opäť premerajte odpor 
rohože.

ROZLOŽENIE VYKUROVACEJ ROHOŽE NA PODLAHU

!

UPOZORNENIE! POKLÁDKU DLAŽBY ROBTE S NAJVYŠŠOU OPATRNOSŤOU. JE ZAKÁZANÉ REZAŤ, 
ODKLADAŤ A NECHÁVAŤ KUSY DLAŽBY NA LEPIACEJ MALTE. VYKONÁVAJTE VŠETKY PRÍPRAVNÉ PRÁCE 
MIMO ZÓNU INŠTALÁCIE PODLAHOVÉHO KÚRENIA. JE ZAKÁZANÉ ČISTIŤ SPOJE S OSTRÝMI NÁSTROJMI, 
KTORĚ MÔŽU SPÔSOBIŤ POŠKODENIE ALEBO POREZANIE VYKUROVACEJ ROHOŽE.

!

UPOZORNENIE! PO INŠTALÁCII TERMOSTATU OBMEDZTE LIMITNÚ TEPLOTU PODLAHY 
V SERVISNOM MENU TERMOSTATU. MAXIMÁLNA TEPLOTA PODLAHY JE 35 °C; OPTIMÁLNA JE 28 °C.
!

Po uložení dlažby a čakaní na vytvrdnutie lepidla vykonajte 
konečné meranie odporu rohože. Výsledok merania zapíšte do 
záručého listu.

11

Nainštalujte termostat do pripravenej inštalačnej krabice
namontovanej v miestnosti s napájacími káblami vykurovacej 
rohože, káblami elektrického vedenia a káblom od snímača 
teploty podlahy.

Nainštalujte termostat podľa pokynov výrobcu
termostatu.

12

PRIPOJENIE VYKUROVACEJ ROHOŽE K TERMOSTATU

Inštalačná príručka vykurovacej rohože Heat Decor pod dlažbu séria: HD-mat150
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VYKUROVACIA ROHOŽ MÔŽE BYŤ PRIPOJENÁ 
K TERMOSTATU DVOMI SPÔSOBMI:

PRVÉ SPUSTENIE VYKUROVACIEHO SYSTÉMU

UZEMŇOVACÍ VODIČ PRIPOJENÝ K TERMOSTATUA

~230VVykurovacia rohož

Vykurovacia rohož

PE

L

N

L

N

PE

PE

Termostat

UZEMŇOVACÍ VODIČ PRIPOJENÝ MIMO TERMOSTATUB

~230VPE

L

N

L

N

PE

Termostat

UPOZORNENIE! ZAPOJENIE VYKUROVACEJ ROHOŽE K TERMOSTATU SMIE VYKONAŤ IBA 
AUTORIZOVANÝ ELEKTRIKÁR.  
!

Po 14 dňoch od inštalácie dlažby, môžete spustiť systém podlahového vykurovania za predpokladu,že miestnosť, 
kde bola nainštalovaná rohož, bola udržiavaná na konštantnej teplote min. 18 °C.

Ak izbová teplota bola nižšia ako 18 °C, obdobie prvého spustenia ohrevu bude dlhšie.

Prvá nastavená teplota snímača podlahy počas schnutia lepidla by nemala presiahnuť 19 °C, je to z dôvodu 
potreby uvoľnenia lepivej vrstvy. Počas troch dní môže byť táto teplota postupne zvyšovaná na maximálnu 
teplotu 25 °C.

Inštalačná príručka vykurovacej rohože Heat Decor pod dlažbu séria: HD-mat150
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MIESTO PRE NÁČRT INŠTALÁCIE

peciatka a podpis inšt. technika

Inštalačná príručka vykurovacej rohože Heat Decor pod dlažbu séria: HD-mat150
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MIESTO PRE NÁČRT INŠTALÁCIE

peciatka a podpis inšt. technika
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MIESTO PRE NÁČRT INŠTALÁCIE

peciatka a podpis inšt. technika

Inštalačná príručka vykurovacej rohože Heat Decor pod dlažbu séria: HD-mat150



VÝROBCA POSKYTUJE NA VYKUROVACIU ROHOŽ 25-ROČNÚ ZÁRUKU

Záruka sa nevzťahuje na: 

ZÁRUKA

1. Mechanické poškodenie vykurovacej rohože.
2. Poškodenie vykurovacej rohože v dôsledku požiaru, povodne, blesku.
3. Poškodenie vykurovacej rohože vyplyvajúcej z inštalácie vykurovacej rohože, ktorá nie je 
v súlade s návodom alebo vplyvom nesprávnej obsluhy.
4. Poškodenie vykurovacej rohože alebo nesprávna funkcia vykurovacieho systému v dôsledku 
použitia materiálov, ktoré nie sú v súlade s pokynmi výrobcu a montážnymi pokynmi.

Požadované prílohy:

1. Náčrt inštalácie vykurovacej rohože

2. Správa o prevzatí inštalácie vykurovacej rohože

3. Doklad o kúpe vykurovacej rohože

Kupujúci

Dátum inštalácie

Rohož inštaloval (pečiatka)

Typ vykurovacej rohože, model a výkon

Meranie odporu vykurovacej rohože [Ω] (1)

Meranie odporu vykurovacej rohože [Ω] (2)

Meranie odporu vykurovacej rohože [Ω] (3)

ÚDAJE

ÚDAJE O INŠTALÁCII VYKUROVACEJ ROHOŽ

Heat Decor
D1 Center, Dialnicná cesta 22B, 903 01 Senec

www.heatdecor.sk
info@heatdecor.sk, tel: +421 905 986 600
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