
ECOFLOOR
КАБЕЛИ И МРЕЖИ ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

Монтажните комплекти са създадени за потребители, 
които не искат цялостно електрическо подово отопление, 
но искат да имат комфортен топъл под в банята, кухнята и 
т.н. Комплектите съдържат всичко,което е необходимо за 
инсталирането на подова отоплителна система, съобразена 
с привлекателни цени.
Те се предлагат в два варианта:

ЕCOFLOOR – кабелен кит
Комплектът включва:

   отоплителен кабел
   самозалепваща се лента
   електронен термостат
   подов датчик
   предпазна тръба за подовия датчик
   шаблон за определяне на стъпката на
   серпентините (100, 130 и 160 W/m²)
   инструкция за монтаж

ECOFLOOR – комфорт мат
Комплектът включва:

   отоплителна мрежа (100 или 160 W/m²)
   дигитален термостат
   подов датчик
   предпазна тръба за подовия датчик
   инструкция за монтаж

И двата комплекта използват много тънки екранирани 
двужилни кабели (за мокри помещения), благодарение 
на което комплектите могат да се използват не само при 
нови помещения, но и при реконструкция на съществуващи 
подове. Отоплителните елементи се поставят лесно върху 
съществуващия под без необходимост от допълнителни 
интервенции.

МОНТАЖНИ КОМПЛЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТ
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www.ecofloor-bg.com

ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА FENIX

R

Ефективността на една система за отопление е една 
от основните характеристики. Имайки предвид това 
и постоянното търсене на начини за увеличаване на 
ефективността на своите системи, в средата на 2007 
година Феникс стартира производството на нов вид 
термоизолация, наречен F-Board.

Благодарение на нея ефективността на една система за 
подово отопление се увеличава значително. Например 
времето, необходимо за повишаване на температурата 
на под в баня без термоизолация от 20 до 27 градуса е 
от един до пет часа, докато при използването на F-Board 
времето необходимо за достигане на същата температура 
е 10-15 минути, намалявайки значително разходите за 
отопление.Термоизолацията е изградена от екструдиран 
полиестер, подсилен от двете страни със слой мрежа от 
фибростъкло. Това позволява голяма якост на изолацията 
и в същото време много добри топлоизолационни качества 
при дебелина на термо-изолацията 6 или 10 мм.
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Системата за електрическо подово отопление ECOFLOOR осигурява 
идеално разпределение на топлината в стаите и благодарение на 
намалената въздушна циркулация намалява значително нивата на прах. 
Отоплителната система предлага висок комфорт, икономична и надеждна 
работа, дълъг живот. Тя позволява максимално оползотворяване 
на наличните площи по пода и стените от липсващите стандартни 
отоплителни уреди. Основното предимство на електрическото подово 
отопление е лесен и индивидуален контрол на температурата в отделните 
помещения.

  Идеална температурна характеристика
  ECOFLOOR
  Конвекторна топлина

Правилното проектиране (както и при другите отоплителни системи) 
е базирано на топлинните загуби на сградата. Хигиенните норми 
лимитират температурата на повърхността до 27 °С (във всекидневни, 
които се обитават за по-дълъг период), като едновременно ограничават 
потенциалната мощност на подовите отоплителни системи. Ако мощността 
на подовата отоплителна система не може да покрие топлинните загуби, 
трябва да се добави допълнителен източник на енергия (например 
електрически конвектор). Обикновено това е проблем при стари, недобре 
изолирани сгради.

В повечето случаи мощност от 100 W/m² се проектира за всекидневни, 
докато в банята, където се изисква по-висока температура на пода (30–
33º) мощността може да се проектира до 160 W/m². Във всички случаи 
мощността зависи от конструкцията на пода, начина на употреба и 
изискванията на потребителя, като мощността може да варира от 60 до 
200 W/m². Отоплителните системи могат да бъдат полуакумулиращи или 
директни. Акумулиращите системи са друга опция, но поради голямото 
термално забавяне и сложния контрол не се практикуват често. При 
полуакумулиращите системи отоплителният елемент е поставен в 
замазката или върху топлоизолацията на пода. При директните системи 
отоплителният елемент е поставен над замазката в слепващия слой на 
плочките.

1) основа 2) топлоизолация (екструдиран полистирол)
3) арматурна мрежа 4) отоплителна мрежа ECOFLOOR
5) замазка 5–6 см 6) защитна тръба за подовия датчик
7) подова настилка (плочки, мокет, паркет)

Отоплителна мрежа

1) Развийте отоплителната мрежа според разпределението
2) В случай че трябва да оставите място за фиксирани мебели,
срежете носещата мрежа и преминете през мястото, както е
показано на фиг. 2
3) Нанесете слепващия слой в мека шпакла
4) Поставете плочките на малки площи (до 4 м²) веднага, за по-
големи площи 24 часа по -късно

Отоплителен кабел

1) Направете серпентини (можете да използвате шаблон)
2) Укрепете кабела към основата (самозалепваща се лепенка, GRUFAST
фиксираща алуминиева лента)
3) Нанесете слепващия слой в мека шпакла
4) Поставете плочките на малки площи (до 4 м²) веднага, за по-
големи площи 24 часа по -късно

Детайлна монтажнa инструкция се доставя с всеки продукт. 
Същите са налични за сваляне в електронен вариант от сайта на 
производителя www.ecofloor-bg.com

Аксесоари за укрепване
GRUFAST фиксираща лента
Пластмасов клипс
ECOFLOOR пластмасова фиксираща лента

  Отоплителната система ECOFLOOR се произвежда в специфични
размери (мощност, дължина, площ). Отоплителният кабел никога
не бива да се скъсява, само свързващите кабели (студени кабели)
могат да се режат.

  Отоплителните елементи (кабел/мрежа) трябва да се поставят
поне на 5 см от периферни стени и никога не бива да се поставят
под фиксирани мебели или масивни обекти (вани, душ кабини,
тоалетни, миялни, кухненски уреди и т.н.). Кабелите не бива да
се докосват или кръстосват един с друг. Разстоянието между
кабелите при ръчно направени серпентини не бива да е по -малко
от 5 см.

  Площи, по-големи от 20 м² или когато диагоналът им е по-
голям от 7 м, трябва да бъдат разделени с компенсационни фуги.
Компенсационни фуги трябва да се направят и на места на контакт
с вертикални конструкции по цялата периферия на отоплителната
повърхност. Отоплителните елементи никога не трябва да пресичат
компенсационните фуги.

  Отоплителната система може да се пусне в действие 28 дни
след покритието и температурата на повърхността трябва да
се увеличава постепенно с 5 °С на ден (за подробна информация
моля вижте монтажните инструкции).

Подовият датчик трябва да бъде монтиран над отоплителния елемент 
(между контура на отоплителните кабели), колкото може по-близко до 
подовата настилка. Датчикът позволява да се поддържа зададената 
температура на пода, предпазвайки го от прегряване. Друга функция 
на подовия датчик е да регулира повишаването на температурата при 
нов под с полуакумулиращи системи (погледнете Основни принципи на 
монтажа). Топлоизолацията е много важен фактор при изграждането 
на подова отоплителна система. Липсата на такава може да доведе до 
прекалено дълги периоди на работа или дори до невъзможност да се 
постигне необходимата температура на пода. За нов под препоръчваме 
да се използва екструдиран полистирол (мин. 25 кг/м³) минимум 6 см.

1) основа  2) топлоизолация  3) арматурна мрежа  4) замазка 5–6 см 5) 
слепващ слой  6) отоплителна мрежа ECOFLOOR 7) плочки 
При реконструкции, когато  отоплителната мрежа трябва да бъде 
монтирана на съществуваща подова настилка, която не е топлоизолирана, 
ние препоръчваме да се монтира топлоизолация от екструдиран 
полистирол 6 мм F-board, след това се монтира отоплителната мрежа, 
слепващият слой и новата подова настилка. Тези 6 мм топлоизолация 
няма да имат същия ефект като нормална изолация, но ще увеличат 
термичното съпротивление, ще намалят разпространението на топлина 
към плочата и ще ускорят загряването на подовата повърхност (плочки).

1) съществуващи плочки   2) топлоизолация 6 мм  3) отоплителна мрежа 
4) ECOFLOOR  5)слепващ слой  6) нови плочки

Продуктите ECOFLOOR се предлагат в два основни варианта-
отоплителни кабели и отоплителни мрежи. Като цяло тези
две системи не се различават много една от друга. В двата случая
отоплителните системи включват свободен отоплителен кабел на
ролки или фиксиран на носеща мрежа от фибростъкло.

Отоплителни кабели

Предимствата на отоплителните кабели са голяма свобода при монтажа 
(при раздвижени или нестандартни стаи лесно се избягват фиксираните 
мебели), вариации от мощности и ниска цена. Недостатък е по-сложната 
инсталация (ръчно нагласяване на стъпката и фиксиране на кабелите 
към основата).

Отоплителни мрежи

Предимствата на тази система са много лесната инсталация
еднаквото разпределение на топлината по цялата повърхност
на пода. Недостатък е по-високата цена поради по-скъпото
производство (носеща мрежа, самозалепваща се лепенка).

Отоплителните кабели и мрежи използват различни типове кабели:

  Едножилен кабел – той има свързващи кабели от двата края
(студени кабели). Свързващите кабели трябва да бъдат свързани
в инсталационна кутия. Това означава, че началото и краят на
отоплителния кабел или мрежа трябва да са приблизително на
едно и същo място (което в някои случаи може да е невъзможно).

  Двужилен кабел – той има свързващ кабел само на единия си край,
който е свързан към инсталационната кутия. Специален конектор
се монтира на другия край, което позволява отоплителният кабел
или мрежа да завършват на различни места в помещението.

  Кабел без екранировка – може да се използва в изключително
сухи помещения (не в бани) и след въвеждането на нови стандарти
може да се инсталира чрез предпазител с максимално задействаща
стойност 30 mА. Ако се използва такъв кабел, то задължително
трябва да се свърже през предпазител.

  Кабел с екранировка – този кабел е създаден специално за
мокри помещения (бани, перални помещения). Ако кабелът се използва
в сухи помещения, той не трябва да се свързва през предпазител.

Има два вида на изолация, която определя крайния диаметър на 
кабелите:

  Флорополимер (ETFE) – необходимите електромеханични
параметри са постигнати с по-малка дебелина на изолацията,
вследствие на което кабелите имат по-малък диаметър и могат
да се монтират в слепващия слой под подовите плочки (директна
отоплителна система).

  Омрежен полиетилен (XLPE) – необходимите електромеханични
параметри се постигат с по-голяма дебелина на
изолацията. Кабелите имат по-голям диаметър и са подходящи
за монтиране в подовата замазка (полуакумулиращи системи).
Предимство е по-ниската цена и повишената механична сила.

ПРИНЦИП НА ОТОПЛЕНИЕ МОНТАЖ НА ECOFLOOR

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ НА МОНТАЖА       ПРОДУКТИТЕ ECOFLOOR

КОНСТРУКЦИЯ НА СИСТЕМАТА ECOFLOOR

Полуакумулираща система

Директна отоплителна система

Директна отоплителна система - реконструкция



Системата за електрическо подово отопление ECOFLOOR осигурява 
идеално разпределение на топлината в стаите и благодарение на 
намалената въздушна циркулация намалява значително нивата на прах. 
Отоплителната система предлага висок комфорт, икономична и надеждна 
работа, дълъг живот. Тя позволява максимално оползотворяване 
на наличните площи по пода и стените от липсващите стандартни 
отоплителни уреди. Основното предимство на електрическото подово 
отопление е лесен и индивидуален контрол на температурата в отделните 
помещения.

  Идеална температурна характеристика
  ECOFLOOR
  Конвекторна топлина

Правилното проектиране (както и при другите отоплителни системи) 
е базирано на топлинните загуби на сградата. Хигиенните норми 
лимитират температурата на повърхността до 27 °С (във всекидневни, 
които се обитават за по-дълъг период), като едновременно ограничават 
потенциалната мощност на подовите отоплителни системи. Ако мощността 
на подовата отоплителна система не може да покрие топлинните загуби, 
трябва да се добави допълнителен източник на енергия (например 
електрически конвектор). Обикновено това е проблем при стари, недобре 
изолирани сгради.

В повечето случаи мощност от 100 W/m² се проектира за всекидневни, 
докато в банята, където се изисква по-висока температура на пода (30–
33º) мощността може да се проектира до 160 W/m². Във всички случаи 
мощността зависи от конструкцията на пода, начина на употреба и 
изискванията на потребителя, като мощността може да варира от 60 до 
200 W/m². Отоплителните системи могат да бъдат полуакумулиращи или 
директни. Акумулиращите системи са друга опция, но поради голямото 
термално забавяне и сложния контрол не се практикуват често. При 
полуакумулиращите системи отоплителният елемент е поставен в 
замазката или върху топлоизолацията на пода. При директните системи 
отоплителният елемент е поставен над замазката в слепващия слой на 
плочките.

1) основа 2) топлоизолация (екструдиран полистирол)
3) арматурна мрежа 4) отоплителна мрежа ECOFLOOR
5) замазка 5–6 см 6) защитна тръба за подовия датчик
7) подова настилка (плочки, мокет, паркет)

Отоплителна мрежа

1) Развийте отоплителната мрежа според разпределението
2) В случай че трябва да оставите място за фиксирани мебели,
срежете носещата мрежа и преминете през мястото, както е
показано на фиг. 2
3) Нанесете слепващия слой в мека шпакла
4) Поставете плочките на малки площи (до 4 м²) веднага, за по-
големи площи 24 часа по -късно

Отоплителен кабел

1) Направете серпентини (можете да използвате шаблон)
2) Укрепете кабела към основата (самозалепваща се лепенка, GRUFAST
фиксираща алуминиева лента)
3) Нанесете слепващия слой в мека шпакла
4) Поставете плочките на малки площи (до 4 м²) веднага, за по-
големи площи 24 часа по -късно

Детайлна монтажнa инструкция се доставя с всеки продукт. 
Същите са налични за сваляне в електронен вариант от сайта на 
производителя www.ecofloor-bg.com

Аксесоари за укрепване
GRUFAST фиксираща лента
Пластмасов клипс
ECOFLOOR пластмасова фиксираща лента

  Отоплителната система ECOFLOOR се произвежда в специфични
размери (мощност, дължина, площ). Отоплителният кабел никога
не бива да се скъсява, само свързващите кабели (студени кабели)
могат да се режат.

  Отоплителните елементи (кабел/мрежа) трябва да се поставят
поне на 5 см от периферни стени и никога не бива да се поставят
под фиксирани мебели или масивни обекти (вани, душ кабини,
тоалетни, миялни, кухненски уреди и т.н.). Кабелите не бива да
се докосват или кръстосват един с друг. Разстоянието между
кабелите при ръчно направени серпентини не бива да е по -малко
от 5 см.

  Площи, по-големи от 20 м² или когато диагоналът им е по-
голям от 7 м, трябва да бъдат разделени с компенсационни фуги.
Компенсационни фуги трябва да се направят и на места на контакт
с вертикални конструкции по цялата периферия на отоплителната
повърхност. Отоплителните елементи никога не трябва да пресичат
компенсационните фуги.

  Отоплителната система може да се пусне в действие 28 дни
след покритието и температурата на повърхността трябва да
се увеличава постепенно с 5 °С на ден (за подробна информация
моля вижте монтажните инструкции).

Подовият датчик трябва да бъде монтиран над отоплителния елемент 
(между контура на отоплителните кабели), колкото може по-близко до 
подовата настилка. Датчикът позволява да се поддържа зададената 
температура на пода, предпазвайки го от прегряване. Друга функция 
на подовия датчик е да регулира повишаването на температурата при 
нов под с полуакумулиращи системи (погледнете Основни принципи на 
монтажа). Топлоизолацията е много важен фактор при изграждането 
на подова отоплителна система. Липсата на такава може да доведе до 
прекалено дълги периоди на работа или дори до невъзможност да се 
постигне необходимата температура на пода. За нов под препоръчваме 
да се използва екструдиран полистирол (мин. 25 кг/м³) минимум 6 см.

1) основа  2) топлоизолация  3) арматурна мрежа  4) замазка 5–6 см 5) 
слепващ слой  6) отоплителна мрежа ECOFLOOR 7) плочки 
При реконструкции, когато  отоплителната мрежа трябва да бъде 
монтирана на съществуваща подова настилка, която не е топлоизолирана, 
ние препоръчваме да се монтира топлоизолация от екструдиран 
полистирол 6 мм F-board, след това се монтира отоплителната мрежа, 
слепващият слой и новата подова настилка. Тези 6 мм топлоизолация 
няма да имат същия ефект като нормална изолация, но ще увеличат 
термичното съпротивление, ще намалят разпространението на топлина 
към плочата и ще ускорят загряването на подовата повърхност (плочки).

1) съществуващи плочки   2) топлоизолация 6 мм  3) отоплителна мрежа 
4) ECOFLOOR  5)слепващ слой  6) нови плочки

Продуктите ECOFLOOR се предлагат в два основни варианта-
отоплителни кабели и отоплителни мрежи. Като цяло тези
две системи не се различават много една от друга. В двата случая
отоплителните системи включват свободен отоплителен кабел на
ролки или фиксиран на носеща мрежа от фибростъкло.

Отоплителни кабели

Предимствата на отоплителните кабели са голяма свобода при монтажа 
(при раздвижени или нестандартни стаи лесно се избягват фиксираните 
мебели), вариации от мощности и ниска цена. Недостатък е по-сложната 
инсталация (ръчно нагласяване на стъпката и фиксиране на кабелите 
към основата).

Отоплителни мрежи

Предимствата на тази система са много лесната инсталация
еднаквото разпределение на топлината по цялата повърхност
на пода. Недостатък е по-високата цена поради по-скъпото
производство (носеща мрежа, самозалепваща се лепенка).

Отоплителните кабели и мрежи използват различни типове кабели:

  Едножилен кабел – той има свързващи кабели от двата края
(студени кабели). Свързващите кабели трябва да бъдат свързани
в инсталационна кутия. Това означава, че началото и краят на
отоплителния кабел или мрежа трябва да са приблизително на
едно и същo място (което в някои случаи може да е невъзможно).

  Двужилен кабел – той има свързващ кабел само на единия си край,
който е свързан към инсталационната кутия. Специален конектор
се монтира на другия край, което позволява отоплителният кабел
или мрежа да завършват на различни места в помещението.

  Кабел без екранировка – може да се използва в изключително
сухи помещения (не в бани) и след въвеждането на нови стандарти
може да се инсталира чрез предпазител с максимално задействаща
стойност 30 mА. Ако се използва такъв кабел, то задължително
трябва да се свърже през предпазител.

  Кабел с екранировка – този кабел е създаден специално за
мокри помещения (бани, перални помещения). Ако кабелът се използва
в сухи помещения, той не трябва да се свързва през предпазител.

Има два вида на изолация, която определя крайния диаметър на 
кабелите:

  Флорополимер (ETFE) – необходимите електромеханични
параметри са постигнати с по-малка дебелина на изолацията,
вследствие на което кабелите имат по-малък диаметър и могат
да се монтират в слепващия слой под подовите плочки (директна
отоплителна система).

  Омрежен полиетилен (XLPE) – необходимите електромеханични
параметри се постигат с по-голяма дебелина на
изолацията. Кабелите имат по-голям диаметър и са подходящи
за монтиране в подовата замазка (полуакумулиращи системи).
Предимство е по-ниската цена и повишената механична сила.

ПРИНЦИП НА ОТОПЛЕНИЕ МОНТАЖ НА ECOFLOOR

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ НА МОНТАЖА       ПРОДУКТИТЕ ECOFLOOR

КОНСТРУКЦИЯ НА СИСТЕМАТА ECOFLOOR

Полуакумулираща система

Директна отоплителна система

Директна отоплителна система - реконструкция



ECOFLOOR
КАБЕЛИ И МРЕЖИ ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

Монтажните комплекти са създадени за потребители, 
които не искат цялостно електрическо подово отопление, 
но искат да имат комфортен топъл под в банята, кухнята и 
т.н. Комплектите съдържат всичко,което е необходимо за 
инсталирането на подова отоплителна система, съобразена 
с привлекателни цени.
Те се предлагат в два варианта:

ЕCOFLOOR – кабелен кит
Комплектът включва:

   отоплителен кабел
   самозалепваща се лента
   електронен термостат
   подов датчик
   предпазна тръба за подовия датчик
   шаблон за определяне на стъпката на
   серпентините (100, 130 и 160 W/m²)
   инструкция за монтаж

ECOFLOOR – комфорт мат
Комплектът включва:

   отоплителна мрежа (100 или 160 W/m²)
   дигитален термостат
   подов датчик
   предпазна тръба за подовия датчик
   инструкция за монтаж

И двата комплекта използват много тънки екранирани 
двужилни кабели (за мокри помещения), благодарение 
на което комплектите могат да се използват не само при 
нови помещения, но и при реконструкция на съществуващи 
подове. Отоплителните елементи се поставят лесно върху 
съществуващия под без необходимост от допълнителни 
интервенции.

МОНТАЖНИ КОМПЛЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТ

ECOFLOOR Bulgaria
www.ecofloor-bg.com

ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА FENIX

R

Ефективността на една система за отопление е една 
от основните характеристики. Имайки предвид това 
и постоянното търсене на начини за увеличаване на 
ефективността на своите системи, в средата на 2007 
година Феникс стартира производството на нов вид 
термоизолация, наречен F-Board.

Благодарение на нея ефективността на една система за 
подово отопление се увеличава значително. Например 
времето, необходимо за повишаване на температурата 
на под в баня без термоизолация от 20 до 27 градуса е 
от един до пет часа, докато при използването на F-Board 
времето необходимо за достигане на същата температура 
е 10-15 минути, намалявайки значително разходите за 
отопление.Термоизолацията е изградена от екструдиран 
полиестер, подсилен от двете страни със слой мрежа от 
фибростъкло. Това позволява голяма якост на изолацията 
и в същото време много добри топлоизолационни качества 
при дебелина на термо-изолацията 6 или 10 мм.

ECOFLOOR Bulgaria

София 1000 
бул. Дондуков 57 б
тел. / факс :02 943 41 58 
моб.:  0889 666 413
моб.:  0889 666 415
e-mail: info@ecofloor-bg.com  

www.ecofloor-bg.com


