
ECOFILM 

Отоплително
електрическо фолио

РАДИАНТНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ



Конвенциални ситеми:    Радиатори, нагреватели и т.н.



ECOFILM F –Отоплително фолио за под



ECOFILM F –Радиантна топлина
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Бетонна основа на пода

Подът трябва да бъде гладък и чист.
Поставете подовият датчик в
канала и прокарайте
свързващия кабел до
стената. Подсигурете
кабелът с лепенка.

Изрежете канал в пода за подовия
датчик. Трябва да достига до там, 
където ще бъде поставен термостатът.



Дървена основа на пода

Поставете талашит върху пода, с цел да
постигнете гладка и чиста повърхност.

Поставете подовия датчик в
канала и прокарайте
свързващия кабел до стената. 
Подсигурете датчика с
лепенка.

Направете канал за подовия датчик.



Използвайте Depron, за да изолирате пода.
Подсигурете Depron, използвайки лента.

Направете дупка в
Depron там където ще
поставите датчика.



ECOFILM F вече може да бъде поставен по
пода, покривайки площта, която трябва да бъде
загрята.
Запомнете, че отоплителните елементи не
бива да се поставят под неподвижните
обекти в стаята.

Flexel елементът се свързва паралелно, 
стигайки до мястото където ще бъде поставен
термостат.

Монтирайте термостатът
свързвайки отоплителния
елемент с подовият датчик.



Лист полиетиленово фолио се поставя върху
отоплителното фолио.То може да бъде заменено с
друг продукт препоръчан от производителите, ако
условията на гаранцията го изискват.

Ламинатът се поставя върху
полиетиленовото фолио.





ECOFILM C –Таванно отоплително фолио



ECOFILM C – таванно отоплително фолио

Поставете метални напречни греди (5) на таванната структура(6), поставете
топлоизолация минимум 50мм (4), разстелете отоплителното фолио ECOFILM C 

(3), поставете полиетиленово фолио против влага (2), поставете свързващи
кабели покрити с гипсокартон (максимална дебелина 16мм) (1)



ECOFILM C - монтиране



ECOFILM Конструкция

Полиестерно/Полиетиленово фолио (1), Медни елетктроди (2), Ленти
със сребърно покритие (3),Отоплителен елемент въгленов електрод (4), 

Полиестерно/Полиетиленово фолио(5)



Инструменти необходими за монтаж на
таванно отопление

Инструмент за кримпване
Феникс

Проверете разряда на правилна
основа.



Прозрачна, 150C оразмерена, 
полиестерна лепенка (Fenix)

AMP “Termifoil 330716” Климп
(Fenix)

“t” клипс покриващ
свързвача (Fenix)

Изглед от горе Страничен изглед Щтракнати заедно



Неотоплителни връзки (Fenix)

1.5 мм²
едножиленETFEPVC

1.5 мм² едножилен, двойно изолиран, ETFE/ гъвкав PVC,
Син или черен на цвят.



Проверете ролката за повредени места, включително и
гънки.Повредените места трябва да се премахнат.





Залепете и двата края на отоплителният елемент с лепенка
Fenix.



Поставете
елемента в
кримпа.

Сгънете AMP 
и стиснете
между палеца
и показалеца
си.

Поставете връзките.



С плоския връх на
кримпващия
инструмент, стиснете
два пъти кримпа
диагонално. 

Поставете
кримпващия
инструмент, с “W”
сечение, върху
цилиндричната букса.



Поставете долната част
на “t” клипса покриващ
свързвача. 



Когато кримпа е на
място поставете и
горната част на “t”
клипса.



Щтракнете клипсовете покриващи
свързвача заедно. Повторете
действието за всички медни
проводници и частици.



Инструменти необходими за монтаж на
подово отопление
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1) Кримп Свързвачи
2) Лепенка MASTIC
3) Полиестерна изолационна
лента

4) Свързващи кабели 1,5 мм2:  
син и черен цвят

5) Кримпващ инструмент



1)Проверете ролката за
повредени места, 
включително и гънки. 
Повредените места трябва
да бъдат премахнати.

3) Залепете двата края на
елемнта с Fenix лепенка.

4) Поставете връзки. Поставете елемента в
кримпа. Сгънете AMP и стиснете между палеца и
показалеца си.

.



5) Кримп свързвача трябва да се изолира с MASTIC 
лента.



ECOFILM Пакет
Електрическо отоплително фолио - DIY продукт

- Ефективна система за отопление на дървен и ламиниран под.

- Пакетът съдържа:

•Парче отоплително фолио Ecofilm широко 600-mm (активна
отоплителна ширина от 550 мм), 60W/m2 или 80W/м2 инсталационна
мощност, предлага се на ролки с различна дължина, според желанието
на клиента и плана за поставяне. .

•Допълнителни изолиращи дискове (Използват се когато е
необходимо изрязване на отоплителното фолио и допълнително
изолиране на медните проводници.)

•Упътване



ECOFILM Пакет
Монтаж

•ECOFILM пакетът се поставя директно под ламината или дървения под
по същия начин както стандартните ECOFILM F606 или F608, фолио
предлагано от много години насам.
Препоръчителната структура на пода е следната:

1 – ламиниран под

2 - PE филм

3 - ECOFILM F отоплително фолио

4 – Изолация (Depron, Saarpor-
Polyplan)

5 – бетонна основа



ECOFILM Пакет
Примерен План



ECOFILM Пакет
Монтаж

1. Свързването на пакета ECOFILM с предварително подготвени връзки е
голямо предимство, защото прави монтажа изключитлено лесен, и
дори самия потребител може да го извърши. Само крайното
електрическо измерване и свързване (свързването на всички връзки в
инсталационната кутия и термостата) трябва да се извършат от
професионалист, притежаващ необходимите умения и знания.



ECOFILM Пакет
Продуктов регистър

Type                OUTPUT Heating foil Voltage Total Active Active area
ECOFILM Set W W/m2 strip length (m) (V) width (m) width (m) m2

ESet 60-2/66 66 60 2 230 0.60 0,55 1,1
ESet 60-3/99 99 60 3 230 0.60 0,55 1,65

ESet 60-4/132 132 60 4 230 0.60 0,55 2,2
ESet 60-5/165 165 60 5 230 0.60 0,55 2,75
ESet 60-6/198 198 60 6 230 0.60 0,55 3,3
ESet 60-8/264 264 60 8 230 0.60 0,55 4,4
ESet 60-10/330 330 60 10 230 0.60 0,55 5,5

ESet 80-2/88 88 80 2 230 0.60 0,55 1,1
ESet 80-3/132 132 80 3 230 0.60 0,55 1,65
ESet 80-4/176 176 80 4 230 0.60 0,55 2,2
ESet 80-5/220 220 80 5 230 0.60 0,55 2,75
ESet 80-6/264 264 80 6 230 0.60 0,55 3,3
ESet 80-8/352 352 80 8 230 0.60 0,55 4,4
ESet 80-10/440 440 80 10 230 0.60 0,55 5,5



ECOFILM MHF 
Електрическо отоплително фолио за поставяне зад огледало

-ефективна система за предпазване на огледалото от запотяване. 

ECOFILM MHF (Mirror Heating foil)
Type Output Dimensions

W mm
MHF 12 12,5 274x274
MHF 25 25 274x574
MHF 50 50 524x524
MHF 100 100 1024x524

- ECOFILM MHF може да се свърже към ключа за осветлението, като по този
начин то ще работи единствено когато има някой в помещението.

- Благодарение на самозалепващата се повърхност от едната страна на
фолиото, монтажа е бърз и лесен и с лекота се залепва на задната част на

огледалото .
Огледало с
отоплително

фолиоECOFILM MHF

Огледало без
отоплително фолио

ECOFILM MHF



ECOFILM Продуктов регистър
ECOFILM C - ceiling heating foil into gypsum plastboards
Type Output Total width Active width

W/sqm mm mm
C 414 140 400 300
C 420 200 400 300
C 514 140 500 400
C 520 200 500 400
C 614 140 600 500
C 620 200 600 500

ECOFILM F- heating foil for floor heating
Type Output Total width Active width

W/sqm mm mm
606/55 60 600 550
608/55 80 600 550

615 150 600 500
620 200 600 500

Внимание :Видове F 606 и 608  за ламинати и дървени подове – не трябва да се използва
отоплително фолио с по-голяма мощност!!!  



Препоръчителни методи за контрол
ECOFILM C – аналогов дигитален термостат за стая

FLASH 25614 EBERLE RTR-E 6202 EBERLE Instat 2 EBERLE Instat 6-2

ECOFILM F – аналогов дигитален термостат с подов датчик

FENIX Therm 100 M&S ECO M/z(s)2
EBERLE Instat 6-3

EBERLE Instat 8MICROLINE OCD 
1999 H



Предимства на ECOFILM пред
металното фолио

Екофилм Метално
фолио

- Подходящ за таванни
конструкции(ширина от 40, 50 и

60 cм) - Ограничени размери (правещи
го трудно за поставяне и

трнспортиране)
- Просто изрязявате желаната

дължината според
необходимите ви размери.

- Лесно електрическо
свързване

- Индивидуално завършване в
отделни инсталационни кутии.

- Ако Ecofilm се повреди може
да се поправи -в случай на повреда цялото

фолио трябва да се подмени



Вашият точен партньор със
системите за отопление

Свържете се с нас :
Екофлор България
Бул.”Ал.Дондуков” N57б
Tel/Fax: 02/9434158
E-mail:info@ecofloor-bg.com
Web: www.ecofloor-bg.com


