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Návod na montáž vykurovacej fólie Heat Decor pod plávajúcu podlahu séria: HD-G

VYKUROVACIA FÓLIA HD-G POD PLÁVAJÚCOU PODLAHOU
Vykurovacia fólia Heat Decor je určená pre inštaláciu podlahového vykurovania vo vnútorných priestoroch
obytných budov. Návod na montáž vykurovacej fólie série HD-G vysvetľuje spôsob montáže pod plávajúcu
podlahu, vinylové podlahy SPC, prípadne kompozitné podlahy.

ŠPECIFIKÁCIA VYKUROVACEJ FÓLIE HEAT DECOR HD-G
1 MEDENÁ ZBERNICA plní funkciu vodiča elektrického
prúdu. Na zbernicu za pomoci konektorov pripájame
napájacie káble AC 230V, ktoré slúžia na napájanie fólie.

OBR. Č 1

2 UHLÍKOVÁ PASTA je základný hrejný element
vykurovacej fólie. Správne namiešaná uhlíková pasta má
vplyv na celkový výkon vykurovacej fólie.
3 MIESTO NA STRIHANIE FÓLIE časť vykurovacej fólie,
v ktorej môžeme fóliu skracovať/strihať.
4 TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VYKUROVACEJ FÓLIE
popisky na vykurovacej fólii obsahujúce informácie ako je
model vykurovacej fólie, výkon, napätie, dátum produkcie,
počet metrov odvinutých z rolky.
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VYKUROVACIA FÓLIA HD3025G, HD305G, HD310G

TAB. Č. 1

NAPÄTIE
[V]

MOŽNOSŤ
STRIHU
FÓLIE
[cm]

HRÚBKA
FÓLIE
[mm]

220

230

12,5

0,338

140

230

12,5

0,338

80

80

230

12,5

0,338

~32

12

960

100

60

60

230

12,5

0,338

~28

14

840

HD305G

50

110

220

230

12,5

0,338

~50

10

1100

HD305G

50

70

140

230

12,5

0,338

~40

14

980

HD305G

50

40

80

230

12,5

0,338

~32

22

880

MODEL

ŠÍRKA
FÓLIE
[cm]

VÝKON
[W/mb]

VÝKON
[W/m2]

HD310G

100

220

HD310G

100

140

HD310G

100

HD310G

MAX.
TEPLOTA
FÓLIE
[°C]

MAX. DĹŽKA
JEDNÉHO
PÁSU FÓLIE
[m]

MAX. VÝKON
JEDÉHO
PÁSU FÓLIE
[W]

~50

5

1100

~40

8

1120

HD305G

50

30

60

230

12,5

0,338

~28

26

780

HD3025G

25

55

220

230

12,5

0,338

~50

18

990

HD3025G

25

35

140

230

12,5

0,338

~40

26

910

HD3025G

25

20

80

230

12,5

0,338

~32

32

640

HD3025G

25

15

60

230

12,5

0,338

~28

36

540
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Návod na montáž vykurovacej fólie Heat Decor pod plávajúcu podlahu séria: HD-G

Ďakujeme za nákup vykurovacej fólie Heat Decor. Návod na montáž Vám
pomôže pri bezpečnej inštalácii vykurovacej fólie Heat Decor a taktiež
poskytne odpovede na otázky a problémy, ktoré by mohli nastať počas
procesu inštalácie.
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Návod na montáž vykurovacej fólie Heat Decor pod plávajúcu podlahu séria: HD-G

PRODUKTY PRE INŠTALÁCIU
MATERIÁL POTREBNÝ K INŠTALÁCII
NÁZOV

LP

Fólia Heat Decor
Model: HD310G, HD305G,
HD3025G

TAB. Č. 2
POUŽITIE

ŠPECIFIKÁCIA
Šírka: 100, 50, 25 cm
Výkon: 60 - 220 W/m²
Napájanie: 230V, 50Hz

Použitie vykurovacej fólie série HD-G pre podlahové
vykurovanie pod rôzne typy plávajúcich podláh:
1. Penová izolačná podložka Heat Decor HD.IS.100/5:
• Laminátová podlaha o min hrúbke 6 mm.

1

2. Izolačná podložka Heat Decor zo styroduru HD-XPS300:
• Laminátová podlaha o min hrúbke 6 mm
• Drevená podlaha o min hrúbke 10 mm
• Kompozitná podlaha SPC (bez integrovaného podkladu)
o min hrúbke 8 mm.

Izolačná podložka Heat Decor
- Penová
Model: HD.IS.100/5

Hrúbka: 5 mm

Termoizolácia slúži na ochranu pred vlhkosťou a chladom od
podlahy. Je určená pre plávajúce podlahy.

Izolačná podložka Heat Decor
- Styrodur
Model: HD-XPS300

Hrúbka: 6-10 mm

3

Termoizolácia. použitá pre laminátové podlahy, plávajúce
podlahy, vinylové podlahy, SPC (bez integrovaného podkladu).

4

Vodič s dvojitou
izoláciou
Model: HD-H07VV

Typ: Lgy 450 / 750 V - linka
Prierez: min. 1,5 mm2

Vodič, pomocou ktorého sa vykonáva prepájanie vykurovacích
fólií.

Mosadzný konektor pocínovaný .
Zúbky na jednej strane konektora.
• Typ A, priame pripojenie
• Typ B, pozdĺžne pripojenie

Pre pripojenie vodičov k vykurovacej fólii.

5

Konektor
Model: Typ A
Model: Typ B

6

Samovulkanizačná páska
Model: T.W.C

Vulkanizačná páska
Šírka: 50 mm

Slúži na izoláciu konektorov a taktiež na izoláciu druhého
konca vykurovacej fólie. Vulkanizačná páska taktiež chráni
elektrické časti pred vlhkosťou a plní funkciu izolantu.

7

Lepiaca páska

Šírka: 50 mm

Slúži na spájanie izolačnej podložky, prichytenie fólie
o izolačnú podložku a spájanie paroizolačnej fólie.

8

Lepiaca páska vodeodolná
Model: T.HD.Z

Šírka: 50 mm

Slúži ne lepenie styroduru HD-XPS300.

Inštalačná krabica

Rozmer: 60/60
Typ:podomietková/do sadrokartónu

Pre inštaláciu termostatu a privedenie napájacích káblov
k termostatu.

Káblová chránička

Priemer: 16

Pre ochranu napájacích káblov v stene a taktiež ochranu
snímača teploty podlahy pred mechanickým poškodením.

Paroizolačná fólia

Hrúbka: min. 0,2 mm

Ochrana vykurovacej fólie pred vlhkosťou. Paroizolácia.

Termostat

1.
2.
3.
4.

Kontrola teploty vzduchu v miestnosti.
Kontrola teploty vykurovacej fólie - podlahy.

2

9
10
11

12

Snímač teploty vzduchu.
Snímač teploty podlahy.
Napájanie 230 V
Záťažmax. 16A
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OBRÁZKY PRODUKTOV POTREBNÝCH K INŠTALÁCII
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NÁRADIE POTREBNÉ K INŠTALÁCII
INŠTALAČNÉ NÁRADIE

TAB. Č. 3
POUŽITIE

NÁZOV

LP

1

Digitálny multimeter

Meranie napätia [V], meranie odporu [Ω].

2

IR teplomer

Meranie povrchovej teploty vykurovacej fólie.

3

Lisovacie kliešte
Model: HD-LS.02

Lisovanie inštalačných konektorov a vodičov do inštalačných konektorov.

4

Odizolovacie
univerzálne kliešte

Odizolovanie napájacích vodičov.

5

Nožnice

Strihanie vykurovacej fólie.

6

Nožík orezávací

Vyrezávanie do izolačnej podložky.

7

Kalkulačka

Prepočítanie výkonu vykurovacej fólie.

8

Skrutkovač

Inštalácia termostatu.

9

Meter

Meranie rozmerov miestnosti na mieste inštalácie.
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!

UPOZORNENIE! PRED POUŽITÍM SI, PROSÍM, DÔKLADNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE

ROZBALENIE
Po rozbalení zakúpených produktov si prekontrolujte obsah balenia, ako aj nepoškodenosť jednotlivých položiek a
vykurovacej fólie Heat Decor. Pre úspešnú inštaláciu kompletného systému by ste mali mať zakúpené:
• vykurovacia fólia Heat Decor
• termostat so snímačom podlahy
• samovulkanizačná páska

• lepiaca páska
• konektory typu A alebo B
• vodiče s dvojitou izoláciou HD-H07VV

BEZPEČNOSŤ
! UPOZORNENIE ! PRED POUŽITÍM VYKUROVACEJ FÓLIE SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA
POUŽITIE A ODLOŽTE SI HO PRE PRÍPADNÉ BUDÚCE POUŽITIE.

1. Inštalácia každého okruhu vykurovania (každá miestnosť) musí byť
zabezpečená nadprúdovou ochranou - ističom typu B a prúdovým
chráničom s rozdielovým prúdom 30 mA. Typ ističa, ako aj prúdového
chrániča môže odporučiť len projektant alebo autorizovaný elektrikár
s vyhláškou.

2. Je zakázané inštalovať vykurovaciu fóliu pod plávajúcu podlahu alebo
vinylom v prostredí so zvýšenou vlhkosťou ako je napr. kúpelňa.
3. V prípade poškodenia napájacích vodičov alebo vykurovacej fólie, je
systém nevhodný na použitie a musí sa znehodnotiť.
4. Kovové konštrukčné prvky ako sú: rámy, rošty, kovový nábytok, alebo
vytieracie kovové rohože na topánky v podlahe musia byť uzemnené.
5. Vykurovací systém s fóliou Heat Decor môžu používať deti od 8 rokov,

v prípade zabezpečeného dozoru dospelej osoby a musia byť poučené
o bezpečnej obsluhe vykurovacieho systému.
6. Deti mladšie ako 8 rokov by nemali obsluhovať termostat.
7. Deti nemôžuvykonávať činnosti ako je čistenie a údržba zariadení bez
dozoru dospelej osoby. Akékoľvek činnosti spojené s čistením prípadne
údržbousa môžuvykonávať iba bezpečným spôsobom pri vypnutí zdroja
elektrického prúdu resp. ističa.
7

pokračovanie na ďalšej strane...
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BEZPEČNOSŤ
8. Inštalovaný systém môžu obsluhovať osoby so zníženými fyzickými
alebo intelektuálnymi schopnosťami, ktoré nemali s produktom
predchádzajúce skúsenosti, ale boli podrobené inštruktážnemu školeniu
o bezpečnom použití vykurovacieho systému.

INŠTALÁCIA
! UPOZORNENIE! V PRÍPADE POŠKODENIA VYKUROVACEJ FÓLIE HEAT DECOR JE ZAKÁZANÉ JU INŠTALOVAŤ
A ODPORÚČAME VÁM KONTAKTOVAŤ VÁŠHO PREDAJCU.

1. Všetky práce počas inštalácie je povolené vykonávať len pri vypnutom
napájaní resp. vypnutom hlavnom ističi.
2. Technik ktorý inštaluje vykurovacie fólie by mal mať počas
inštalácie obuv s mäkkou podrážkou, aby sa zabránilo možnému
poškodeniu vykurovacej fólie.
3. Na mieste inštalácie udržujte poriadok a čistotu. Na podlahe nesmú byť
žiadne ostré predmety alebo výčnelky. Podlaha musí byť rovná, aby sa
predišlo poškodeniu vykurovacej fólie.
4. Miesto inštalácie musí byť suché. Vykurovacie fólie zabezpečte pred
bezprostredným stykom s vodou alebo vlhkosťou. Vykurovaciu fóliu nie je
dovolené inštalovať na vlhkom podklade.
5. Nepoužívajte podkladové materiály, ktoré by mohli poškodiť
vykurovaciu fóliu (napríklad hliníkový plech, kovový plech, železné
konštrukcie a pod.).
6. Nepoužívajte ako podklad materiál, ktorý absorbuje vlhkosť (papier,
drevo,celulóza, atď.).
7. Nepoužívajte metalizované podklady.
8. Vykurovaciu fóliu nepoužívajte tam, kde budú ťažké predmety
ako nábytok bez nožičiek, položené bezprostredne na podlahe bez
možnosti odvodu tepla (chladnička, práčka, komoda). Nábytok,
prípadne zariadenie, ktoré má nožičky aspoň 30 mm a vzduchová
medzera zabezpečí odvod tepla je možné použiť.
9. Nie je dovolené inštalovať vykurovaciu fóliu bez regulátora
teploty/termostatu, ktorý nemá snímač teploty podlahy.
10. Vykurovacia fólia môže byť napájaná len z inštalačnej krabice.
Nie je možné napájať vykurovaciu fóliu priamo zo zásuvky.
8
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INŠTALÁCIA
11. Dbajte na opatrnosť, aby ste vykurovaciu fóliu nepoškodili počas
inštalácie. Vykurovaciu fóliu nie je dovolené prebíjať klincami ani ju
prevŕtavať.
12. Je zakázané inštalovať vykurovaciu fóliu pomocou klincov, šróbov alebo
iných kovových predmetov.
13. V prípade, ak je výkon vykurovacej fólie väčší ako 80% maximálneho
zaťaženia termostatu, použite radšej stykač alebo ďalší termostat.
14. Napájacie vodiče vykurovacej fólie nesmú byť nainštalované na
vykurovacej fólii, ani pod vykurovacou fóliou.
15. Vykurovaciu fóliu dôkladne zaizolujte samovulkanizačnou páskou v
miestach kde sú pripojené konektory, ale aj na druhom konci kde je
medená zbernica.
16. Vykurovacia fólia má byť napájaná ako samostatný obvod a nesmie
byť pripojená do obvodu s inými elektrickými zariadeniami.
17. Vykurovaciu fóliu neukladajte vzájomne na seba, prípadne cez seba.
18. Vykurovaciu fóliu strihajte iba na miestach na to určených. Konce
vykurovacej fólie zaizolujte pomocou samovulkanizačnej pásky.
19. Pri ukladaní vrchnej podlahovej krytiny dávajte pozor, aby ste
nepoškodili vykurovaciu fóliu a taktiež vrchnú paroizolačnú vrstvu. Na
vrchnej paroizolačnej vrstve nesmú byť pred položením podlahy žiadne
nečistoty, ako sú kúsky omietky, klince, skrutky a iné stavebné prvky. Hrozí
poškodenie resp. prerazenie vykurovacej fólie.
20. Pospájať prípojné vodiče a pripojiť vykurovaciu fóliu do elektrického
obvodu môže iba autorizovaný elektrikár s vyhláškou.
21. Je zakázané inštalovať plávajúce podlahové krytiny s nesprávne
zvoleným typom izolačnej podložky. Typ izolačnej podložky musí
zodpovedať pokynom výrobcu podlahy.
22. Je zakázané inštalovať plávajúce podlahové krytiny so vzorom tzv
„rybia kosť“.
23. Je zakázané použiť plávajúce podlahové krytiny kde jednotlivé dosky
majú menšie rozmery ako dĺžka 80cm a šírka 14cm. (800÷140 mm).
24. Nepoužívajte podlahy s takou povrchovou úpravou, ktorá by sa mohla
vplyvom prenosu tepla zdeformovať alebo popraskať.
25. Je zakázané používať plávajúce vinylové podlahové krytiny SPC s
integrovanou podložkou.
9

pokračovanie na ďalšej strane...

SK

SK

Návod na montáž vykurovacej fólie Heat Decor pod plávajúcu podlahu séria: HD-G

INŠTALÁCIA
26. Nie je dovolené používať plávajúce podlahové krytiny s integrovanou
tepelno-akustickou podložkou.
27. Vykurovacie fólie skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote. Ak
skladujete viac roliek na sebe, max. prípustnosť stohovania je 2 kusy.
28. Vykurovacia fólia sa nesmie inštalovať pri teplote menšej ako je 5°C.
29. Počas procesu inštalácie dbajte na zachovanie všetkých rozmerov a
odporúčaných vzdialeností uvedených v tomto návode na montáž.

POUŽÍVANIE
1. Vykurovaciu fóliu nepoužívajte tam, kde budú trvalo položené predmety
bezprostredne na podlahe bez možnosti odvodu tepla ako nábytok bez
nožičiek, (chladnička, práčka, komoda). Nábytok prípadne zariadenie, ktoré
má nožičky o výške aspoň 30 mm kde vzduchová medzera zabezpečí
odvod tepla je možné použiť.
2. Na vykurovacom systéme nie je dovolené používať nafukovacie
matrace, alebo akékoľvek iné matrace ktoré bezprostredne priliehajú k
podlahe. Ich použitie je možné len v prípade ak sa použije nosná
konštrukcia ktorá zabezpečí oddelenie matraca od podlahy vo výške 3 cm.
To isté platí aj pre veľké kusy nábytku ktoré zaberajú veľkú časť
podlahovej plochy a bránia prúdeniu vzduchu resp odvodu tepla z podlahy.
3. Nie je dovolené vŕtať, prebíjať podlahy a inštalovať izolačné prvky na
povrch podlahy.
4. Spustenie vykurovacieho systému s vykurovacou fóliou vykonajte v
súlade s postupom podľa odporúčania výrobcu podlahovej krytiny.
5. Vykurovací systém používajte v súlade s odporúčaniami výrobcu
podlahových krytín (väčšina výrobcov podlahových panelov odporúča
prevádzkovú teplotu maximálne 28°C).
6. Izbovú teplotu vždy nastavte v rozsahu nie vyššom ako 24 °C a nie
nižšom ako 5 °C, zaisťuje to dlhodobé a bezpečné používanie systému
Heat Decor. Termostat používajte podľa návodu.
7. Nie je dovolené používať vykurovací systém počas alebo po zaplavení
vodou, ktorá je výsledkom poškodenia vodovodného prípadne
10
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POUŽÍVANIE
kanalizačného systému, alebo iných faktorov. Ďalšie použitie
vykurovacieho systému je dovolené až po vysušení systému na vlhkosť
nepresahujúcu 2% RH a po vykonaní kontrolných meraní na
elektroinštalácii autorizovaným elektrikárom s vyhláškou.
8. Vykurovací systém ponechajte v nepretržitej prevádzke aj v období od
jari do jesene, pretože ochladzovanie miestností pod 15°C má za následok
zvýšenie vlhkosti, čo podporuje rast a rozvoj plesní.
9. Vo vykurovanom prostredí udržiavajte správnu vlhkosť vzduchu
pomocou vlhkomera. Optimálna vlhkosť pre miestnosť vybavenú
infračerveným vykurovacím systémom je medzi 50 % RH a 60 % RH
10. Návod spolu s vyplneným a potvrdeným záručným listom plus
precízne zakresleným rozložením vykurovacích fólií uschovajte pre ďalších
používateľov a prípadné budúce montážne a údržbové práce.
PRÍPRAVA PRED INŠTALÁCIOU VYKUROVACEJ
FÓLIE HEAT DECOR
1. Skontrolujte si výkon jednotlivých pásov vykurovacej
fólie v plánovanej inštalácii. Technická špecifikácia sa
nachádza na okraji vykurovacej fólie.
(OBR. Č. 1, STR. 2).

5. Skontrolujte aj tepelnú izoláciu budovy, kde bude
vykurovacia fólia inštalovaná. Podľa zateplenia, a izolácie
podlahy, ako aj stropov sa vyberá vhodný výkon
vykurovacej fólie.

2. Skontrolujte si parametre elektroinštalácie v rozvádzači, a uistite sa, že nebude problém so súčasným použitím
vykurovacej fólie a iných elektrických zariadení. Dôležitý je
celkový prúd hlavného ističa. V prípade, ak by bolhlavný
istič malý, je potrebné riešiť zvýšenie ističa s distribučnou
spoločnosťou. Vykurovacia fólia pracuje na napätí 230 V.

6. Načrtnite si miestnosť a rozloženie fólie na strane
40. tohoto návodu. Premerajte si jednotlivé obvodové
steny a načrtnite si taktiež trasy kadiaľ povediete
napájacie káble k vykurovacej fólii. Naplánujte si aj kde
umiestnite inštalačnú krabicu do steny a kde bude
termostat. Všetky rozmery si zaznačte a prepočítajte si
dĺžky káblov, ako aj množstvo potrebného materiálu.
Dobre spravený náčrt inštalácie Vám pomôže pri
samotnom procese montáže.

3. Skontrolujte prierezy vodičov, ktoré vedú k termostatom/inštalácii vykurovacej fólie. Napájacie káble vedúce k
fólii majú byť dimenzované podľa celkového výkonu danej
izby a použitého ističa.
4. Skontrolujte vlhkosť podkladu, na ktorom bude
inštalovaná vykurovacia fólia, max. prípustná vlhkosť
podkladuje 2%.

11

7. Naplánujte si rozmiestnenie vykurovacej fólie podľa
zásad tohoto návodu a zásad inštalácie vykurovacej
fólie. Maximálna dĺžka jedného pása vykurovacej fólie
je uvedená na STR. 2, TAB. Č. 1.

pokračovanie na ďalšej strane...
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PRÍPRAVA PRED INŠTALÁCIOU VYKUROVACEJ
FÓLIE HEATDECOR
8. Spočítajte celkový výkon vykurovacej fólie. V prípade,
ak je celkový výkon vyšší ako istič, je potrebné
zabezpečiť istič s vyššou nominálnou hodnotou prúdu
prípadne vymeniť aj napájacie káble.

9. Prierez napájacích vodičov fólie musí byť rovnaký ako
je prierez prívodného CYKY kábla v stene do inštalačnej
krabice.

P[W] = Pf[W] x Df[m2]
P - Plánovaný výkon inštalácie.
Pf - Výkon vykurovacej fólie na m2.
Df - Plánovaná plocha inštalovanej vykurovacej fólie v
miestnosti.
! UPOZORNENIE: VÝBER VHODNÉHO PRIEREZU NAPÁJACÍCH VODIČOV MÔŽE VYKONAŤ IBA PROJEKTANT
ALEBO AUTORIZOVANÝ ELEKTRIKÁR S VYHLÁŠKOU!

! UPOZORNENIE: NAPLÁNUJTE UMIESTNENIE TERMOSTATU TAK, ABY NA NEHO NEDOPADALO PRIAME
SLNEČNÉ ŽIARENIE A ABY NEBOL V MIESTE, KDE JE PRIEVAN!

SPÔSOB ZAPOJENIA VYKUROVACEJ FÓLIE OBR Č. 1
3

SCHÉMA Č. 1

4

3

2

3

5
1

3

8

9

7
6
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
(TAB. Č. 1, STR. 2)
12

6. Napájací kábel Fáza[L]
7. Napájací kábel nula [N]
8. Snímač teploty podlahy
9. Termostat
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SPÔSOB ZAPOJENIA VYKUROVACEJ FÓLIE Č. 2

SCHÉMA Č. 2

4

3

3

2

5
1

3

8

7

6

9

!

6. Napájací kábel Fáza[L]
7. Napájací kábel Nula [N]
8. Snímač teploty podlahy
9. Termostat

UPOZORNENIE: NIE JE DOVOLENÉ!
1

1.
2.
3.
4.

1. Vykurovacia fólia Heat Decor
2. Trvalo umiestnený neprenosný nábytok
3. Odstup min. 5 cm
4. Odstup 0,5 - 1 cm
5. Maximálna dĺžka pásu vykurovacej fólie
(TAB. Č 1,STR. 2)

2

3

4

Uloženie napájacích káblov vykurovacej fólie na alebo pod ňou.
Strihanie vykurovacej fólie na nevyznačených miestach.
Ukladanie vykurovacej fólie na seba.
Umiestnenie vykurovacej fólie pod trvale položeným nábytkom (chladnička, práčka, komoda).

! UPOZORNENIE! NEPOUŽÍVAJTE VYKUROVACIU FÓLIU TAM, KDE BUDE TRVALE POLOŽENÝ NÁBYTOK
PRIAMO NA PODLAHE BEZ MOŽNOSTI ODVODU TEPLA. NÁBYTOK ALEBO SPOTREBIČE, KTORÉ MAJÚ NOŽIČKY
ASPOŇ 30MM JE DOVOLENÉ MAŤ NA FÓLII.

13
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PRIEČNE REZY
• POD PLÁVAJÚCU PODLAHU

SCHÉMA Č. 4

1. Podlahová krytina (plávajúca podlaha)
2. Paroizolačná fólia 0,2 mm
3. Vykurovacia fólia Heat Decor
4. Izolačná podložka Heat Decor alebo styrodur HD-XPS300
5. Paroizolačná fólia 0,2 mm
6. Podklad (betón/poteralebo dosky OSB)

1

2
SCHÉMA Č. 3

3
1
4

2
3

5

4

6

5
6
SCHÉMA Č. 5

1
2
3
4
5
legenda:
*SCHÉMA Č. 3: rozpis vrstiev

6

*SCHÉMA Č. 4: pohľad z hora
*SCHÉMA Č. 5: pohľad z boku
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SCHÉMA PRÍPRAVY PRED INŠTALÁCIOUVYKUROVACEJ FÓLIE

SCHÉMA Č. 6

SNÍMAČ TEPLOTY VZDUCHU V TERMOSTATE A EXTERNÝ SNÍMAČ TEPLOTY PODLAHY

2

1

3

4

7

8

9

10

11

12

13

5

6

11

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Termostat
Inštalačná krabica
Stena
Chránička s káblami, ktoré napájajú fóliu
Omietka
Chránička na senzor podlahy

15

Vrchná podlahová krytina (plávajúca podlaha)
Paroizolačná fólia
Vykurovacia fólia Heat Decor
Snímač teploty podlahy
Tepelno-izolačná podložka Heat Decor
Paroizolačná fólia
Podkladová vrstva (poter, dosky OSB)
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INŠTALÁCIA VYKUROVACEJ FÓLIE HD-G POD PLÁVAJÚCU PODLAHU
PRÍPRAVA MIESTA INŠTALÁCIE
1

110-140 cm

O 60
A
A

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 16A ističa, alebo 3x1,5 v prípade 10A ističa. S výberom
správneho prierezu kábla Vám pomôže autorizovaný elektrikár
s vyhláškou, prípadne projektant.
A. Inštalačná drážka

60 cm

! UPOZORNENIE! MIESTO PRE INŠTALAČNÚ
KRABICU SI NAPLÁNUJTE TAK, ABY TAM NESVIETILO
PRIAME SLNKO.

Do inštalačnej krabice prevlečte CYKY kábel a dve chráničky,
ktoré idú do podlahy. Jedna na napájanie vykurovacej fólie a
druhá na snímač teploty podlahy.

2

Konce chráničiek skráťte na príslušnú dĺžku tak, aby bolo možné
neskôr nainštalovať termostat.

A. Chránička snímača teploty podlahy ~50 cm. Snímač teploty
podlahy musí byť umiestnený tak, aby bol pod hrejnou plochou
vykurovacej fólie.
B. Chránička pre napájanie vykurovacej fólie~10 cm.

3

B
A

! UPOZORNENIE! CHRÁNIČKY UMIESTNITE TAK, ABY
NA NICH V BUDÚCNOSTI NEBOL POLOŽENÝ NÁBYTOK
ALEBO INÉ TRVALE POLOŽENÉ VECI. OCHRÁNITE TAK
SENZOR PODLAHY PRED EVENTUÁLNYM
POŠKODENÍM/ROZMLIAŽDENÍM.
! UPOZORNENIE! CHRÁNIČKY MUSIA BYŤ
NAINŠTALOVANÉ POD ÚROVŇOU PODLAHY A NESMÚ
ODSTÁVAŤ ALEBO TLAČIŤ NA VYKUROVACIU FÓLIU.
PRI NEDODRŽANÍ TEJTO ZÁSADY HROZÍ
ZNEFUNKČNENIE CELÉHO VYKUROVACIEHO SYSTÉMU.
! POZOR! KONIEC CHRÁNIČKY SNÍMAČA TEPLOTY
PODLAHY (A) MUSÍ BYŤ UMIESTNENÝ TAK ABY BOL
POD HREJNOU PLOCHOU VYKUROVACEJ FÓLIE.
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PRÍPRAVA MIESTA INŠTALÁCIE
4

Chráničky nemôžu odstávať nad úroveň podlahy, prípadne
nad úroveň OSB podlahovej dosky.

5

Drážky na chráničky je potrebné očistiť od prachu a
prípadných iných nečistôt (úlomky, prach, kamene a iné.).

6

Chráničku prilepte do podlahy pomocou lepidla takým
spôsobom aby sa nehýbala. Na konci chráničky nechajte
voľné miesto tak aby ste neskôr vedeli vložiť snímač
teploty podlahy a napájacie vodiče.

A

A. Odstup 2 cm.

A

17
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INŠTALÁCIA SNÍMAČA TEPLOTY PODLAHY
Prekontrolujte uloženie chráničky v podlahe. Chránička nesmie
odstávať nad úroveň podlahy, resp. vykurovacej fólie. Na mieste,
kde končí chránička a bude vyvedený snímač teploty podlahy
(senzor NTC) opatrne prehĺbte drážku v poteri tak, aby ste tam
vedeli vložiť malý štvorec izolačnej podložky Heat Decor.

7

A

A - chránička snímača teploty podlahy
B - izolačná podložka 5 mm

B

! UPOZORNENIE! CHRÁNIČKA NEMÔŽE ODSTÁVAŤ
NAD ÚROVEŇ PODLAHY/ VYKUROVACEJ FÓLIE.

Do vopred pripravenej chráničky pre snímač teploty podlahy
(OBR. Č. 6, STR. 15), (SCHÉMA Č. 6, STR. 13) vložte snímač
teploty podlahy. Na koniec snímača (senzor NTC) podložte kúsok
izolačnej podložky v tvare malého štvorca. Snímač teploty
podlahy (senzor NTC) nemôže byť položený priamo na betóne.

8

A
B

A - chránička snímača teploty podlahy
B - izolačná podložka
C - snímač teploty- senzor NTC

C

9

Správne umiestnená chránička spolu so snímačom teploty
podlahy.

B

A
B

A - chránička na senzor teploty podlahy
B - izolačná podložka
C - snímač teploty- senzor NTC

C

PRÍPRAVA MIESTA INŠTALÁCIE
10

Podlaha, kde bude inštalovaná vykurovacia fólia musí byť
očistená od drobných nerovností, kamienkov a musí byť rovná a
stabilná. Zvyšky omietky, prípadne iné drobné výčnelky na
podlahe odstráňte pomocou špachtle. Povrch podlahy musí byť
rovný a čistý.

18
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PRÍPRAVA MIESTA INŠTALÁCIE
11

Povrch podlahy dôkladne očistite pomocou priemyselného
vysávača.

12

Na podlahu rozložte paroizolačnú fóliu tak, aby odstávala
cca ~5cm na stenu. Paroizolačné fólie vzájomne preložte
min 10 cm. Paroizolačná fólia musí byť rozmiestnená po celej
ploche miestnosti a aj tam, kde nebude vykurovacia fólia. Je to
kvôli dôkladnému odizolovaniu vlhkosti z podlahy.

13

Jednotlivé pásy paroizolačnej fólie v miestach spojov
(s prekladom 10 cm) prelepte pomocou lepiacej pásky.

14

Paroizolačnú fóliu prelepte v mieste spojov dôkladne po celej
dĺžke. Fólia musí byť rozložená a vystretá rovnomerne po celej
ploche miestnosti.

19
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SK

ROZLOŽENIE PODLAHOVEJ IZOLÁCIE HEAT DECOR HD.IS.100/5 NA PODLAHE
15

Izolačnú podložku Heat Decor rozložte na položenú a prelepenú
paroizoláciu. Izolačnú podložku Heat Decor je potrebné rozložiť
po celom povrchu miestnosti a aj tam, kde nebude vykurovacia
fólia za účelom zachovania tepelnej izolácie miestnosti.
! UPOZORNENIE ! IZOLAČNÚ PODLOŽKU HEAT
DECOR POUŽÍVAJTE POD PLÁVAJÚCU PODLAHU
S HRÚBKOU MIN 6 MM.
! POZOR! IZOLAČNÚ PODLOŽKU HEAT DECOR
UKLADAJTE NÁPISOM HEAT DECOR SMEROM NAHOR.

16

Pásy izolačnej podložky na spojoch prelepte pomocou
samolepiacej pásky.

17

Pásy izolačnej podložky Heat Decor musia byť prelepené po celej
dĺžke spoja. Izolačná podložka musí vytvoriť stabilné podložie.

20
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ROZLOŽENIE IZOLAČNEJ PODLOŽKY - STYRODUR HD-XPS300 ALEBO PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN
18

Dosky extrudovaného polystyrénu rozložte po celej ploche
miestnosti a aj tam, kde nebude umiestnená vykurovacia fólia
(pre zachovanie tepelnej izolácie podlahy). Izolačné dosky vyrežte
na mieru aj v rohoch miestnosti.

19

Jednotlivé dosky styroduru na spojoch prelepte pomocou lepiacej
pásky.

20

Podlahové dosky styroduru musia byť na spojoch prelepené spolu
po celej dĺžke ako aj šírke tak, aby vytvorili stabilné podložie pre
vrchnú kryciu vrstvu.

ROZLOŽENIE VYKUROVACEJ FÓLIE HEAT DECOR
Pred rozložením a nastrihaním vykurovacej fólie na miery izby si
pre istotu skontrolujte výkon uvedený na pásoch vykurovacej
fólie a taktiež istič, z ktorého bude napájané podlahové
vykurovanie.

21

Výkon vykurovacej fólie nájdete na bočnom páse vykurovacej
fólie.

21
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ROZLOŽENIE VYKUROVACEJ FÓLIE HEAT DECOR
Rozviňte vykurovaciu fóliu Heat Decorna podlahe a odstrihnite na
požadovaný rozmer na mieste vyznačenom na strihanie. Ukladajte
fóliu tak, aby bolo možné prečítať logo Heat Decor. Ak je logo
opačne, tak máte fóliu položenú zlou stranou.
A. Vzdialenosť od steny min. 5 cm
B. Vzdialenosť medzi pásmi fólie Heat Decor 0,5 - 1 cm

22

A
A

B
B

A

A

! UPOZORNENIE! DÁVAJTE POZOR, ABY STE
NEPREKROČILI MAXIMÁLNU DĹŽKU JEDNÉHO PÁSU
FÓLIE (TAB. Č. 1,STR. 2).
! UPOZORNENIE! POLOŽTE VYKUROVACIU FÓLIU
NA PODLAHU SPRÁVNOU STRANOU NAHOR,
LOGO HEAT DECOR MUSÍ BYŤ ČITATEĽNÉ.

23

24

Fóliu strihajte iba na vyznačenom mieste na to určenom. Miesto
pre strihanie je označené prerušovanou čiarou alebo nožničkami.
Strihanie fólie vykonajte pozorne a opatrne tak, aby ste
nezasiahli do čiernej uhlíkovej vrstvy.

! UPOZORNENIE! V PRÍPADE, AK ZASTRIHNETE DO
UHLÍKOVEJ VRSTVY FÓLIE (ČIERNE POLE), TAK JE
POTREBNÉ VYKUROVACIU FÓLIU ODSTRIHNÚŤ V
ĎALŠEJ SEKCII SPRÁVNYM SPÔSOBOM.

! UPOZORNENIE! VYKUROVACIU FÓLIU NIE JE
MOŽNÉ STRIHAŤ NA UHLÍKOVEJ VRSTVE (ČIERNE
POLE). VYKUROVACIU FÓLIU MÔŽETE STRIHAŤ
A SKRACOVAŤ IBA NA MIESTE NA TO URČENOM, KDE
JE PRERUŠOVANÁ ČIARA /SYMBOL NOŽNIČIEK.

25

Správne odstrihnutá vykurovacia fólia Heat Decor.
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ROZLOŽENIE VYKUROVACEJ FÓLIE HEAT DECOR
20
26

Vykurovacia fólia sa nesmie ukladať na seba, ani sa nesmie
prekrývať s vedľajším pásom.

27
21

Správne uložená vykurovacia fólia Heat Decor.

28
22

Pásy vykurovacej fólie prichyťte o izolačnú podložku pomocou
samolepiacej pásky.

29
23

Pásy vykurovacej fólie prichyťte o izolačnú podložku po celej
dĺžke tak, aby bola vykurovacia fólia stabilná a nehýbala sa.

23
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ZAPOJENIE VYKUROVACEJ FÓLIE DO OBVODU
! UPOZORNENIE! PRIPOJENIE VYKUROVACEJ FÓLIE DO OBVODU MUSÍ VYKONAŤ AUTORIZOVANÝ ELEKTRIKÁR
S VYHLÁŠKOU. SPOJE A PREPOJENIA JEDNOTLIVÝCH PÁSOV JE POTREBNÉ VYKONAŤ KVALITNE A PRECÍZNE.

30

A - Konektortyp A, slúži pre kolmé pripojenie vodičov
k vykurovacej fólii. Kábel vychádza priamym smerom von
z konektora.
B - Konektortyp B, slúži pre pozdĺžne pripojenie vodičov
k vykurovacej fólii. Kábel prechádza konektorom a nie je potrebné
ho strihať, stačí odizolovať a zalisovať.

A
31

22
32

B

Konektory majú na jednej strane zuby, ktoré slúžia na zalisovanie
do medenej zbernice vykurovacej fólie. Konektory by sa mali
krimpovať výlučne krimpovacími kliešťami HD-LS.02, pretože
použitie iných nástrojov môže viesť k nekvalitnému zalisovaniu
a prípadnému poškodeniu spoja.

Samovulkanizačná páska slúži na elektrickú izoláciu konektorov,
vodičov a zbernice.

Zostava potrebná na izoláciu jedného pása fólie
s konektorom typu: A.
Potrebujete:
1. Dva lisovacie konektory typ: A.
2. Šesť kusov samovulkanizačnej pásky.

22
33

Zostava potrebná na izoláciu jedného pása fólie
s konektorom typu: B.
Potrebujete:
1. Dva lisovacie konektory typ: B.
2. Šesť kusov samovulkanizačnej pásky.

24

Návod na montáž vykurovacej fólie Heat Decor pod plávajúcu podlahu séria: HD-G

ZAPOJENIE VYKUROVACEJ FÓLIE DO OBVODU
Na mieste medeného pásu zbernice jemne ohnite vykurovaciu
fóliu v dlani tak, aby sa otvorila medená zbernica od vrchnej
vrstvy. Vytvorí sa medzera na lisovací konektor (A).

34

D

A - medzera na lisovací konektor
D - medený pás zbernice vykurovacej fólie

A

Vložte lisovací konektor do vytvorenej medzery (A) plochou
stanou konektora (B) tak, aby horná časť konektora (C) so
zúbkami sa pritlačila na medený pás zbernice (D). Medený pás
zbernice sa má nachádzať medzi plechovými zúbkami konektora
a plochou stranou.

20
35

C

A - medzera na lisovací konektor fólie
B - plochá strana konektora s otvorami
C - horná časť konektora so stláčacími zúbkami
D - medený pás zbernice vykurovacej fólie

D
B

A
Správne umiestnený konektor.

36
21

Vykurovacia fólia Heat Decor (A) Konektor sa nachádza
v medzere (A) stláča medený pás zbernice (D) plechovými
zúbkami konektora (C).

C
D

A

22
37

B

A - medzera na lisovací konektor fólie
B - plochá strana konektora s otvorami
C - horná časť konektora s lisovacími zúbkami
D - medený pás zbernice vykurovacej fólie

Zalisujte konektor na medenom páse (zbernici) pomocou
lisovacích klieští Heat Decor. Konektor zatlačte tak, aby sa zúbky
konektora zalisovali do medenej zbernice.

25
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Návod na montáž vykurovacej fólie Heat Decor pod plávajúcu podlahu séria: HD-G

ZAPOJENIE VYKUROVACEJ FÓLIE DO OBVODU
38
23

Konektor prelisujte s kliešťami druhý raz, ale z opačnej strany.
Konektor musí byť na medenej zbernici zatlačený silno
a kvalitne.

39

Odizolujte napájacie káble s dvojitou izoláciou pomocou
špeciálnych odizolovacích klieští (OBR. Č. 4, STR. 6).

40

Jednotlivé vlákna napájacieho vodiča prstami skrúťte tak, aby
Vám neodstávali a aby sa dali vsunúť do konektora.

26

Návod na montáž vykurovacej fólie Heat Decor pod plávajúcu podlahu séria: HD-G

PRIPOJENIE POMOCOU KONEKTORA TYP: A
Konektor typ: A

22
41

Vložte napájací kábel do konektora tak, aby neskôr zalisovaný
vodič vytvoril kvalitný elektrický spoj.

Konektor typ: A

42
23

Správne vložený napájací kábel v konektore typu A.

Konektor typ: A

20
43

Pri zapájaní pásov vykurovacej fólie paralelne, do jedného
konektora pripojte dva napájacie káble a postupujte tak, ako je
znázornené na schématickom obrázku.

L

L
N

N
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Návod na montáž vykurovacej fólie Heat Decor pod plávajúcu podlahu séria: HD-G

PRIPOJENIE POMOCOU KONEKTORA TYP: B
Konektor typ: B

44
22

Vložte napájací kábel do konektora tak, aby neskôr zalisovaný
vodič vytvoril kvalitný elektrický spoj.

Konektor typ: B

45
23

Správne vložený napájací kábel v konektore typu B.

Konektor typ: B

46
20

zapájaní pásov vykurovacej fólie paralelne, vychádza vodič z
jedného pásu a pri zapojení do druhého pásu ho nemusíte
strihať, ale iba odizolovať, takže vodič bude neprerušený. Izoláciu
napájacieho vodiča môžete stiahnuť pomocou špeciálnych
odizolovacích klieští (OBR. Č. 4, STR. 6).

L

L
N

Postupujte tak, ako je znázornené na schématickom obrázku.

N
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Návod na montáž vykurovacej fólie Heat Decor pod plávajúcu podlahu séria: HD-G

ZAPOJENIE VYKUROVACEJ FÓLIE DO OBVODU
20
47

Správne vložený vodič v konektore zalisujte pomocou
lisovacích klieští. Spoj musí byť kvalitný a trvalý.
! UPOZORNENIE! PRE KVALITNEJŠÍ A TRVÁCNY SPOJ
SI NASTAVTE LISOVACIE KLIEŠTE TAK, ABY
ZATLÁČALI ČEĽUSŤAMI PO CELEJ PLOCHE
KONEKTORA.

48
21

Správne zalisovaný vodič v konektore.
Zalisovanie vodiča do konektora vykonajte znova, druhý raz z
opačnej strany. Spoj musí byť kvalitný a trvalý.
! UPOZORNENIE! PRE KVALITNEJŠÍ A TRVÁCNY SPOJ
SI NASTAVTE LISOVACIE KLIEŠTE TAK, ABY
ZATLÁČALI ČEĽUSŤAMI PO CELEJ PLOCHE
KONEKTORA.

VŠETKY NALISOVANÉ KONEKTORY A NALISOVANÉ VODIČE
SKONTROLUJTE DRUHÝ RAZ, ABY STE PREDIŠLI
ZBYTOČNÝM CHYBÁM
! UPOZORNENIE! PRIPOJENIE VYKUROVACEJ FÓLIE DO OBVODU MÔŽE VYKONAŤ IBA AUTORIZOVANÝ
ELEKTRIKÁR S VYHLÁŠKOU. VŠETKY SPOJE MUSIA BYŤ PREVEDENÉ KVALITNE A ODBORNE.

! UPOZORNENIE! MEDENÝ DRÔT NAPÁJACIEHO KÁBLA MUSÍ BYŤ UMIESTNENÝ V KONEKTORE TAK,
ABY BOL ZABEZPEČENÝ BEZCHYBNÝ A KVALITNÝ SPOJ.

! UPOZORNENIE! KONEKTOR S NAPÁJACÍM VODIČOM MUSÍ BYŤ ZALISOVANÝ NA STRED MEDENEJ
ZBERNICE, ABY BOL ZABEZPEČENÝ BEZCHYBNÝ A KVALITNÝ SPOJ.

! UPOZORNENIE! PRE KVALITNEJŠÍ A TRVÁCNY SPOJ SI NASTAVTE LISOVACIE KLIEŠTE TAK, ABY
ZATLÁČALI ČEĽUSŤAMI PO CELEJ PLOCHE KONEKTORA.

29
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SK

IZOLÁCIA ELEKTRICKÝCH ČASTÍ VYKUROVACEJ FÓLIE HEAT DECOR
49
20

Samovulkanizačnú pásku nastrihajte na pásy tak, aby
s bezpečným lemom prekryla celú plochu konektora a spoja.
Minimálny rozmer vulkanizačnej pásky je 6 cm x5 cm.

50
21

Zo samovulkanizačnej pásky stiahnite ochranný papier.

22
51

Samovulkanizačnú pásku prilepte k vykurovacej fólii zo spodnej
strany na mieste spoja konektora s medenou zbernicou tak, ako
je znázornené na obrázku. Vulkanizačná páska musí s presahom
zabezpečiť izoláciu konektora, medenej zbernice aj vodičov.
! UPOZORNENIE! IZOLÁCIU SPOJA A KONEKTORA
VYKONAJTE DÔKLADNE. SAMOVULKANIZAČNÁ
PÁSKA MUSÍ PREKRÝVAŤ CELÚ PLOCHU KONEKTORA,
AKO AJ MEDENEJ ZBERNICE S BEZPEČNÝM
PRESAHOM.

52
23

Druhý kúsok samovulkanizačnej pásky nalepte z vrchnej strany
tak, aby sa spojil so spodným kusom. Snažte sa ho umiestniť
symetricky tak, aby lepiace časti spolu kvalitne držali a vytvorili
jednoliatu izoláciu.
Následne samovulkanizačnú pásku prstami poriadne
popritláčajte po celej ploche.

30

Návod na montáž vykurovacej fólie Heat Decor pod plávajúcu podlahu séria: HD-G

IZOLÁCIA ELEKTRICKÝCH ČASTÍ VYKUROVACEJ FÓLIE HEAT DECOR
20
53

Správne umiestnené samovulkanizačné pásky po obidvoch
stranách elektrického spoja.

B
D

C
B

A

A - vykurovacia fólia Heat Decor
B - samovulkanizačná páska
C - konektor typ A
D - napájací vodič s dvojitou izoláciou (kábel)

54
21

Správne umiestnenú samovulkanizačnú pásku poriadne pritlačte
z obidvoch strán prstami tak, aby nikde nebola vzduchová
bublina. Vrchná a spodná časť samovulkanizačnej pásky sa spoja
do jedného celku.

55
22

Správne dotlačenie samovulkanizačnej pásky prekontrolujte.
Páska musí pevne držať celým povrchom.

56
23

Na druhom konci vykurovacej fólie, kde nie sú konektory,
použite odstrihnutý kus samovulkanizačnej pásky min. 5 x 6cm
a prilepte ho na polovici tak, aby sa dala ohnúť.
Samovulkanizačná páska musí prekrývať medenú zbernicu aj
s bezpečným presahom.

! UPOZORNENIE! IZOLOVANIE KONCOV
VYKUROVACEJ FÓLIE VYKONAJTE DÔKLADNE.
SAMOVULKANIZAČNÁ PÁSKA MUSÍ PREKRÝVAŤ
MEDENÚ ZBERNICU AJ S BEZPEČNÝM PRESAHOM.
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Návod na montáž vykurovacej fólie Heat Decor pod plávajúcu podlahu séria: HD-G

IZOLÁCIA ELEKTRICKÝCH ČASTÍ VYKUROVACEJ FÓLIE HEAT DECOR
Zahnite symetricky druhú časť vulkanizačnej pásky na
vykurovacej fólii.

20
57

Samovulkanizačná páska musí prekrývať medenú zbernicu aj s
bezpečným presahom.
! UPOZORNENIE! IZOLOVANIE KONCOV
VYKUROVACEJ FÓLIE VYKONAJTE DÔKLADNE.
SAMOVULKANIZAČNÁ PÁSKA MUSÍ PREKRÝVAŤ
MEDENÚ ZBERNICU AJ S BEZPEČNÝM PRESAHOM.

58
21

Správne umiestnená samovulkanizačná páska na konci
vykurovacej fólie.

B

Samovulkanizačná páska je prilepená na obidvoch stranách fólie.

A

A - vykurovacia fólia Heat Decor
B - samovulkanizačná páska

59
22

Správne umiestnenú samovulkanizačnú pásku poriadne
pritlačte z obidvoch strán prstami tak, aby nikde nebola
vzduchová bublina.

60
23

Správne dotlačenie samovulkanizačnej pásky prekontrolujte.
Páska musí pevne držať celým povrchom.
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Návod na montáž vykurovacej fólie Heat Decor pod plávajúcu podlahu séria: HD-G

IZOLÁCIA ELEKTRICKÝCH ČASTÍ VYKUROVACEJ FÓLIE HEAT DECOR
20
61

Správne zaizolovaná vykurovacia fólia s konektorom typ A.
Samovulkanizačná páska je použitá na strane konektorov, ako aj
na koncovej strane.

62
21

Správne zaizolovaná vykurovacia fólia s konektorom typ B.
Samovulkanizačná páska je použitá na strane konektorov, ako aj
na koncovej strane.

VŠETKY ZAIZOLOVANÉ ČASTI SKONTROLUJTE DRUHÝ RAZ,
ABY STE PREDIŠLI ZBYTOČNÝM CHYBÁM.
! UPOZORNENIE! IZOLOVANIE KONCOV VYKUROVACEJ FÓLIE VYKONAJTE DÔKLADNE.
SAMOVULKANIZAČNÁ PÁSKA MUSÍ PREKRÝVAŤ MEDENÚ ZBERNICU AJ S BEZPEČNÝM PRESAHOM.

! UPOZORNENIE! VYKUROVACIA FÓLIA MUSÍ BYŤ ZAIZOLOVANÁ SAMOVULKANIZAČNOU PÁSKOU
Z OBIDVOCH STRÁN. ZAIZOLUJTE DÔKLADNE STRANU, KDE SÚ KONEKTORY, ALE AJ DRUHÝ KONIEC
VYKUROVACEJ FÓLIE.
! UPOZORNENIE! PRIPOJENIE VYKUROVACEJ FÓLIE DO OBVODU MÔŽE VYKONAŤ IBA AUTORIZOVANÝ
ELEKTRIKÁR S VYHLÁŠKOU. VŠETKY SPOJE MUSIA BYŤ PREVEDENÉ KVALITNE A ODBORNE.
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Návod na montáž vykurovacej fólie Heat Decor pod plávajúcu podlahu séria: HD-G

INŠTALÁCIA SNÍMAČA TEPLOTY PODLAHY
20
63

A

Prekryte chráničku vykurovacou fóliou a skontrolujte, či sa
koniec snímača teploty podlahy (senzor NTC), nachádza pod
hrejnou časťou vykurovacej fólie - na mieste, kde je uhlíková
vrstva.
A - hrejná plocha
B - snímač teploty podlahy

B

64
21

Drážku so správne nainštalovanou chráničkou, ako aj snímačom
teploty podlahy prelepte samolepiacou páskou tak, aby
neodstával nad úroveň podlahy.

65
22

66
23

Správne prelepený snímač teploty podlahy (NTC).

Miesto kde je snímač teploty podlahy zakryte vykurovacou fóliou.
Snímač teploty podlahy (NTC) musí byť v hrejnej zóne
vykurovacej fólie, pod karbónovou vykurovacou vrstvou.
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Návod na montáž vykurovacej fólie Heat Decor pod plávajúcu podlahu séria: HD-G

INŠTALÁCIA VYKUROVACEJ FÓLIE HEAT DECOR NA IZOLAČNÚ PODLOŽKU
Povrch vykurovacej fólie položenej na izolačnej podložke musí
byť rovný, bez akýchkoľvek výčnelkov alebo nerovností na
podlahe. Spoje, konektory a napájacie vodiče musia byť tiež
v rovine s povrchom vykurovacej fólie a nesmú pretŕčať nad jej
úroveň.

67

Aby bola vytvorená rovina a kvalitný rovný povrch pre položenie
podlahy, všetky časti inštalácie, ktoré by odstávali sa umiestnia
do vopred prichystaných drážok a otvorov v tepelno - izolačnej
podložke.
Za pomoci pravítka alebo metra si fixkou nakreslite plánované
otvory a drážky pre napájacie vodiče.

68

Vyznačené otvory v izolačnej podložke vystrihnite pomocou
nožničiek alebo orezávacieho nožíka. Všetky časti inštalácie
ako konektory, miesta s vulkanizačnou páskou a vodiče musia
byť umiestnené v prichystaných výrezoch tak, aby neodstávali
nad povrch vykurovacej fólie.
! UPOZORNENIE! POČAS ROBENIA VÝREZOV DO
PODLOŽKY DÁVAJTE POZOR, ABY STE NENARUŠILI
SPODNÚ VRSTVU PAROIZOLAČNEJ FÓLIE!

69

Skontrolujte výrezy a otvory v izolačnej podložke a ubezpečte sa,
že všetky vodiče sú umiestnené v drážkach tak, že sú pod
úrovňou vykurovacej fólie Heat Decor.

70

Správne položená vykurovacia fólia so samovulkanizačnou
páskou na konci umiestnená vo výreze. Zaizolované spoje s
konektormi sú tiež vo výrezoch a vykurovacia fólia tak tvorí rovný
povrch.

A

C

B

A - vykurovacia fólia Heat Decor
B - izolačná podložka Heat Decor
C - zaizolované spoje/zbernice vykurovacej fólie
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Návod na montáž vykurovacej fólie Heat Decor pod plávajúcu podlahu séria: HD-G

INŠTALÁCIA VYKUROVACEJ FÓLIE HEAT DECOR NA IZOLAČNÚ PODLOŽKU
Správne umiestnený napájací vodič (kábel) v izolačnej
podložke. Napájací vodič sa nachádza pod úrovňou vykurovacej
fólie.

70
21
71

B

72

A

B

A - napájací vodič (kábel)
B - izolačná podložka

Do izolačnej podložky vyrežte otvor v mieste kde je vyvedená
chránička na napájacie vodiče.
Vložte napájacie vodiče do chráničky a vyveďte ich až do
inštalačnej krabice.

73

Lepiacou páskou prelepte položené vodiče, ako aj miesta, kde sú
konektory a samovulkanizačná páska. Všetky otvory, ktoré sú v
izolačnej podložke musia byť prelepené lepiacou páskou.
! POZOR! PRI POUŽITÍ IZOLAČNEJ PODLOŽKY
HD-XPS300 POUŽITE VYSTUŽENÚ SAMOLEPIACU
PÁSKU (VODEODOLNÚ) T.HD.Z.

74

Prelepte pomocou pásky aj vykurovaciu fóliu po celej jej šírke tak,
aby bola vykurovacia fólia spolu s konektormi a káblami
kompletne prelepená páskou a vytvorila jednoliaty celok.
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INŠTALÁCIA VYKUROVACEJ FÓLIE HEAT DECOR NA IZOLAČNÚ PODLOŽKU
75

76

Prelepte vykurovaciu fóliu aj na druhom konci, kde sú
zaizolované konce medenej zbernice.

Správne prelepená a uložená vykurovacia fólia pomocou
samolepiacej pásky.

77
21

78

Správne prelepený/prekrytý napájací vodič (kábel).

Skontrolujte, či je vykurovacia fólia uložená podľa pripraveného
nákresu inštalácie. Uistite sa, že Vám vznikla rovina, žiadne káble
ani konektory nepretŕčajú nad úroveň vykurovacej fólie a celá
plocha je rovná, bez odstávajúcich elementov.
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PREMERANIE A TEST ZAPOJENIA VYKUROVACEJ FÓLIE
79

Za účelom kontroly elektrického zapojenia a inštalovanej
vykurovacej fólie, ako aj celkového výkonu zmerajte rezistanciu
(odpor) nainštalovaného okruhu.

A

Nameranú hodnotu si zapíšte do záručného listu. Vypočítajte
celkový výkon nainštalovanej vykurovacej fólie pomocou vzorca
nižšie a taktiež hodnotu zapíšte do záručného listu.

Lf

C

Nf

výkon [W] =

napätie (V)2
odpor (Ω)

Lf - napájací vodič (fáza) vykurovacej fólie
Nf - napájací vodič (neutrálny) vykurovacej fólie
A - napájací vodič zo siete
C - snímač teploty podlahy
! UPOZORNENIE: V PRÍPADE, AK CELKOVÝ VÝKON
INŠTALOVANEJ VYKUROVACEJ FÓLIE PREKROČÍ 80%
MAX. POVOLENÉHO ZAŤAŽENIA TERMOSTATU,
POUŽITE STYKAČ ALEBO DRUHÝ TERMOSTAT.
! UPOZORNENIE:V PRÍPADE, AK NAMERANÁ
HODNOTA REZISTANCIE A VYPOČÍTANÁ
HODNOTA CELKOVÉHO VÝKONU NESÚHLASÍ
S PREDPOKLADANÝM VÝKONOM VYKUROVACEJ
FÓLIE (+/-10%), VYKUROVACIA FÓLIA BOLA
NAINŠTALOVANÁ NESPRÁVNE, A NIE JE SPÔSOBILÁ
NA POUŽITIE. SKONTROLUJTE VÝKON, KTORÝ JE
VŽDY UVÁDZANÝ NA OKRAJI VYKUROVACEJ FÓLIE.

80

Lz

Nz

Lf

Nf

C

Spravte test vykurovacej fólie pripojením okruhu na napätie. Pri
vypnutom napájaní a vypnutom hlavnom ističi zapojte
vykurovaciu fóliu podľa obr. 80.
Lz - napájací vodič (fáza) sieť 230 V
Lf - napájací vodič (fáza) vykurovacia fólia
Nz - napájací vodič (neutrálny) sieť
Nf - napájací vodič (neutrálny) vykurovacej fólie
C - snímač teploty podlahy
! UPOZORNENIE! AKÉKOĽVEK PRIPOJENIE
VYKUROVACIEHO OKRUHU DO SIETE VYKONÁVAJTE
PRI VYPNUTOM HLAVNOM ISTIČI. PRIPOJENIE
VYKUROVACEJ FÓLIE DO SIETE MÔŽE VYKONAŤ IBA
AUTORIZOVANÝ ELEKTRIKÁR S VYHLÁŠKOU!
! UPOZORNENIE! PRED SAMOTNÝM PRIPOJENÍM
VYKUROVACIEHO OKRUHU DO SIETE DÔKLADNE
SKONTROLUJTE NEPORUŠENOSŤ SPOJOV,
NAPÁJACÍCH VODIČOV A TAKTIEŽ VYKUROVACEJ
FÓLIE.
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PREMERANIE A TEST ZAPOJENIA VYKUROVACEJ FÓLIE
81
21

Po pripojení vykurovacieho okruhu na napätie, skontrolujte
vykurovaciu fóliu, či hreje na všetkých pásoch.
Kontrolu môžete vykonať pomocou IR teplomera alebo
termokamery. Ak nemáte k dispozícii žiadne zariadenie, kontrolu
je možné vykonať aj rukou tým spôsobom, že ruku podržíte cca
30 sekúnd pritlačenú k vykurovacej fólii. Prekontrolujte
vykurovaciu fóliu na viacerých miestach a na všetkých
nainštalovaných pásoch.
Po kontrole vypnite hlavný istič a odpojte vykurovaciu fóliu od
napájania.

Ak nemáte k dispozícii žiadne elektronické zariadenie ako je IR
teplomer alebo termokameta, položte na fóliu napríklad vankúš.
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5min

Vankúš nechajte na fólii cca 5 minút a miesto na ktorom bol
položený bude citeľne viac nahriate, takže to rozoznáte aj rukou
(dlaňou).
Po kontrole vypnite hlavný istič a odpojte vykurovaciu fóliu od
napájania.
! UPOZORNENIE: V PRÍPADE, AK ZISTÍTE ŽE
NIEKTORÁ ČASŤ/PÁS VYKUROVACEJ FÓLIE SA
NENAHRIEVA, JE POTREBNÉ PREKONTROLOVAŤ
KVALITU VŠETKÝCH ELEKTRICKÝCH SPOJOV A
KONEKTOROV, ALE AJ VODIČOV. AK JE VYKUROVACÍ
OKRUH V PORIADKU JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ
TIEŽ, ČI JE NAPÁJACÍ KÁBEL OD ROZVÁDZAČA
ZAPOJENÝ SPRÁVNE.
! UPOZORNENIE: PRI VYKUROVACÍCH FÓLIÁCH
S NÍZKYM VÝKONOM 60/80W TEPLOTA
VYKUROVACEJ PLOCHY STÚPA POMALY A VOĽNOU
RUKOU JE ŤAŽKO ROZOPOZNAŤ, ČI FÓLIA HREJE.
POUŽITE IR TEPLOMER ALEBO TERMOKAMERU.
! UPOZORNENIE: PO OTESTOVANÍ VYKUROVACIEHO
OKRUHU VYPNITE HLAVNÝ ISTIČ A ODPOJTE
VYKUROVACIU FÓLIU OD SIETE.
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DOKONČENIE INŠTALÁCIE VYKUROVACEJ FÓLIE
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Po prekontrolovaní funkčnosti vykurovacieho okruhu rozložte po
celom povrchu miestnosti paroizoláciu. Na okrajoch nechajte
vaničku cca 10 cm.
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Paroizolačnú fóliu na spojoch prelepte kvalitne po celej dĺžke.
Paroizolačná fólia musí byť rozložená a vystretá po celej ploche
miestnosti.
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Po položení a zalepení paroizolačnej fólie uložte vrchnú
podlahovú krytinu.
! UPOZORNENIE: POČAS INŠTALÁCIE PODLAHOVEJ
KRYTINY POUŽÍVAJTE OBUV S PLOCHOU A MÄKKOU
PODRÁŽKOU.
! UPOZORNENIE: POČAS POKLADANIA PODLAHY
DBAJTE NA TO, ABY STE NEPOŠKODILI
PAROIZOLAČNÚ FÓLIU.
! UPOZORNENIE: POČAS INŠTALÁCIE PODLAHY
DBAJTE NA ČISTOTU A PORIADOK, ABY VÁM NA
VYKUROVACEJ FÓLII NEZOSTALI AKÉKOĽVEK MALÉ
KÚSKY ALEBO ODREZKY. HROZÍ POŠKODENIE
VYKUROVACIEHO SYSTÉMU.
! UPOZORNENIE: NEDODRŽANIE INŠTALAČNÝCH
POKYNOV PODĽA TOHTO NÁVODU MÔŽE
SPÔSOBIŤ POŠKODENIE ALEBO NEFUNKČNOSŤ
VYKUROVACIEHO SYSTÉMU.
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DOKONČENIE INŠTALÁCIE VYKUROVACEJ FÓLIE
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Za účelom kontroly elektrického zapojenia a inštalovanej
vykurovacej fólie, ako aj celkového výkonu zmerajte rezistanciu
(odpor) nainštalovaného okruhu.

A

Nameranú hodnotu si zapíšte do záručného listu.

Lf

C

Lf - napájací vodič (fáza) vykurovacej fólie
Nf - napájací vodič (neutrálny) vykurovacej fólie
A - napájací vodič zo siete
C - snímač teploty podlahy

Nf

! UPOZORNENIE: V PRÍPADE, AK JE NAMERANÁ
HODNOTA REZISTANCIE INÁ AKO PRED POKLÁDKOU
PODLAHY, BOL VYKUROVACÍ OKRUH POŠKODENÝ
POČAS POKLÁDKY PODLAHY. V TOM PRÍPADE NIE JE
DOVOLENÉ POUŽIŤ/PRIPOJIŤ VYKUROVACÍ SYSTÉM.
! UPOZORNENIE: S PRIHLIADNUTÍM NA PRESNOSŤ
MERACÍCH PRÍSTROJOV JE PRÍPUSTNÁ TOLERANCIA
MERANIA REZISTANCIE +/- 1 %.

Po kontrolnom meraní rezistancie vykurovacieho okruhu a po
overení spávnosti inštalácie nainštalujte termostat. Termostat
musí byť zapojený podľa originálneho návodu k danému typu
termostatu.
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Po pripojení a sprevádzkovaní termostatu prekontrolujte
funkčnosť vykurovacieho systému.
Nastavte limitnú teplotu snímača teploty podlahy podľa
odporúčaní výrobcu podlahovej krytiny. Optimálna max. teplota
podlahy je ~28*C).
Podlahu nahrievajte a používajte v súlade s odporúčaniami
výrobcu.

!

UPOZORNENIE!
NEDODRŽANIE INŠTALAČNÝCH POKYNOV A ZÁSAD MÔŽE SPÔSOBIŤ
POŠKODENIE VYKUROVACIEHO SYSTÉMU, POŠKODENIE PREDMETOV
V DOMÁCNOSTI, ALE AJ ÚRAZ ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO SMRŤ.

Ďakujeme za prečítanie a rešpektovanie nášho návodu
na montáž vykurovacej fólie Heat Decor
a želáme Vám príjemnú tepelnú pohodu na mnoho rokov.
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NÁKRES ROZLOŽENIA VYKUROVACEJ FÓLIE
Pokyny pre zakreslenie:
4. Termostat
5. Miesto uloženia snímača teploty podlahy
6. Uloženie napájacích vodičov v podlahe

1. Pôdorys miestnosti spolu s rozmermi
2. Pásy vykurovacej fólie (vzdialenosť od stien)
3. Výkon pásov vykurovacej fólie

pečiatka a podpis inšt. technika
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ZÁRUKA
VÝROBCA POSKYTUJE ZÁRUKU 10 ROKOV NA FÓLIE ZO SÉRIE HD-G
MODEL: HD310G, HD305G, HD3025G

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

Údaje:
Kupujúci:
Inštaloval (pečiatka):
Údaje o inštalácii vykurovacej fólie:
Dátum inštalácie:
Model vykurovacej fólie a výkon:
Typ inštalácie:
Výkon inštalácie [W/m2]:
Počet metrov nainštalovanej fólie [m2]:
Nameraný odpor vykurovacej fólie [Ohm] (1):
Nameraný odpor vykurovacej fólie [Ohm] (2):

Požadované prílohy:
1. Nákres rozloženia vykurovacej fólie.
2. Preberací protokol inštalácie
3. Merací protokol pri inštalácii vykurovacej fólie
4. Faktúra, doklad o kúpe vykurovacej fólie
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