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ECOFILM SET – Подово Нагревателно Фолио 

Екофилм 

Set модел 

Мощност 

W 

Дължина на 

лентата (м) 

Мощност 

W/m
2 

Съпротивле

ние 

Пълна шир. 

на лента (м) 

Активна шир. 

лента (м) 

Нагревателното фолио съдържа два AV свързващи кабела 1.5мм
2
, 5м дълги  

230 V 

• Нагревателното фолио не трябва да бъде инсталирано върху неравни повърхности. Нагревателното фолио 

трябва да бъде защитено от нанасянето на щети по време на инсталацията (например повреда на 

изолацията с остри предмети, ходене отгоре с неподходящи обувки и т.н.). Възможно е да се ходи само с 

обувки с мека подметка по нагр.фолио, когато то е поставено на равна и гладка повърхност. Инсталацията 

(контрол  за изключване) трябва да даде възможност за ел. разединяване на отоплителното фолио във 

всички полюси. Минималното разстояние от несвързани контакти трябва да е 3 mm. Захранващите кабели 

трябва винаги да са снабдени със защитен прекъсвач с ток ≤ 30 mA. 

• Отоплителното фолио е предназначено за сухи строителни процеси и не трябва да се инсталира при 

температури по-ниски от 3 ° C. Минималният радиус на огъване на фолиото е 35 mm. 

• Долната и горната повърхност на нагревателното фолио не се различават, но е удобно да се положат с по-

широката част на клемите за свързване, надолу. 

• Хидроизолация предотвратяваща проникването на вода (влажност) в рамките на отоплителното фолио, 

трябва да бъде поставена под пода. Ние препоръчваме да се хидроизолира в два взаимно 

перпендикулярни слоя със съвместни припокривания. 

• ECOFILM не може да се инсталира директно върху запалими основи. Не оставяйте фолиото за отопление 

под тела и предмети пречещи за правилното разпределение на топлината (например мебели). 

• Поставете спиращо влагата полиетиленово фолио с дебелина 0.25 mm над отоплното фолио с 

приблизително. 20 cm припокриване за защита на фолиото срещу влага. 

• ECOFILM Set не се препоръчва за помещения с висока влажност (бани, перални помещения и др.), където 

върху нагревателното фолио трябва да бъде поставен защитен слой (стоманена мрежа с 20 × 20 см размер 

на кв. или  АI фолио с дебелина 0.04 mm). Основният слой трябва да бъде свързан с предпазител. 

• Отоплителното фолио не трябва да се монтира в непосредствена близост до алуминиеви фолиа, фолиа 

съдържащи метали или на конструкции с висока влажност. 
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1. Условия за монтаж 
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2. Конструкция на пода – Директна отоплителна система 
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I. Плаващ под - Ламинат 

Основа – БЕТОН или др. подобни. 

1. Основа бетон (оригинална подова конструкция) 

2. Depron 3 или 6 mm 

3. ECOFILM (60 или 80 W/m2) 

4. Полиетиленово фолио 0.25 mm 

5. Ламиниран паркет 

Забележка: Ако подът не е топлоизолиран, 

препоръчваме да използвате Депрон изолация. 

    II.    Дюшеме - Паркет 

1. Носеща дървена конструкция 

2. Топлоизолация 

3. ECOFILM 

4. Въздухно пространство (мин. 20 mm за 

60 W/m2, 40 mm за 80 W/m2) 

5. Полиетиленово фолио 0.25 mm 

6. Подова настилка 

3. Качество на пода (основата) 

• Повърхността на основата, трябва да е плоска, без никакви подутини или вдлъбнатини. Тя може да бъде 

направена от бетон или др. строителни материали, които могат да поемат достатъчно натоварване.  

• Влажността на основата, не трябва да надвишава 2% (около 60% относителна влажност). Ако има 

вероятност да проникне влага до основата, трябва преди да започнете монтажът, да я изолирате добре, 

за да го предотвратите. 

 
4. Как да подготвите нагревателното фолио 

 
• Нарежете отоплителнато фолио с ножици, ако е необходимо, до необходимата дължина в 

маркираното място за рязане място – режете фолиото по средата на прекъснатата линия! 

• Изолирайте разкритите краищата на медните ленти с изолационните стикери, включени в комплекта 

(или с подходяща изолационна лепенка, в случай, че загубите стикерите). 

• Цялостта на отоплителното фолио не трябва да бъде нарушена по никакъв начин (дупки и т.н.). 

• Пирони, клипсове и други предмети може да минат през фолиото само по надлъжните неактивни 

страни на фолиото, на най-малко 11 mm от нагревателната част на фолиото (медни проводници). Ако е 

необходимо да се отрежат надлъжните ръбове, минималното разстояние от 11 mm трябва да се спази. 

5. Как да поставите и свържете нагревателното фолио 

• Преди да поставите отоплителното фолио, поставете влагозащитния слой(Depron). 

• В местата, където предвиждате да се са точките за свързване (пластмасовите клеми) и в местата, 

където проводниците отиват до кутията за свързване, трябва да се направят вдлъбнатини, за да 

потънат в основата, или влагозащитния слой (точките на свързване - с по-широката си част, клемите 

трябва да поставени надолу). 

• Никога не поставяйте лентите на отоплителното фолио по такъв начин, че да се припокриват 

нагревателните повърхности. Можете да фиксирате лентите с помощта на самозалепваща се лепенка. 

Никога не поставяйте фолиото през дилатационни фуги или под фиксирани мебели в стаята. Забранено е 

да се стъпва на отоплителното фолио, поставено на неподходяща основа, или с неподходящи обувки. 
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• Свържете проводниците към кутията за свързване (виж фиг. 1 и 2) или директно към термостат. 

• След като положите всички ленти фолио, проверете устойчивостта на отделни ленти с омметър (преди 

полагане на подовата настилка). 
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и проверете стойностите според таблицата на уводната страница, като отклонение трябва да бъде в 

границите между +5% до -10% (в случай на рязане на фолиото, стойностите трябва да бъдат 

преизчислени). Въведете измерените данни в гаранционния сертификат. Начертайте също и 

разположението на отделните ленти, проводници и свързващи точки в 

гаранционната карта. 

• Поставете полиетиленово фолио с дебелина най-малко 0,25 мм върху цялата повърхност на пода. 

Отделните ленти трябва да се припокриват през най-малко 20 см.  

5.1  Свързване на лентите фолио в пода 

За свързването на няколко ленти ECOFILM фолио, могат да се използват 5-проводните WAGO конектори. Един 

конектор може да се свърже към четири нагревателни фолио чрез единия полюс. Трябват 2 конектора за 

свързването на 4 ленти фолио, ако се използват повече конектори, свържете ги последователно; тока 

преминаващ през конектора не трябва да надвишава 

20А. Конекторите са предназначени за поставяне под покритието на пода, в канали, които са били 

подготвени предварително, извън отоплителното фолио. 

Брой конектори за комплекта: 

2 конектори - 2 до 4 комплекта 

4 конектори - от 5 до 7 определя 

6 конектори - 8 до 10 комплекта 

8 конектори - 11 до 13 определя 

Начин на монтаж: 

1. Поставете отоплителните фолиа и опънете конекторите на проводниците към мястото на свързване. 

2. Изрежете канал в пода, както е показано на снимката. 
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3.Премахнете изолацията от проводника с дължина от 9-10 mm. 

4.Повдигнете оранжевото ключе, поставете проводниците в отворите и дръпнете ключето отново. 

5.Поставете конектора във вдлъбнатината , погледнете картинката от 2. 

6. Как да поставите подовата настилка 

• Поставете подовата настилка в съотвествие с техническите изисквания и инструкции на производителя. 

7. Финално измерване 

8. Включване на системата 

Измерете съпротивлението на отделните вериги, ток на утечка с омметър и въведете данните в гаранционния 

сертификат. Гаранционната карта и това ръководство за инсталиране трябва да бъдат предадени на собственика 

(потребител)! 

• Системата за ел. отопление ECOFILM може да се включи без програма за стартиране в случай, че не е 

инсталирана върху бетон или др. подобни строителни материали. 

• Спазвайте следната програма за започване на работа, когато системата е инсталирана върху бетон: 

ДЕН настройка 

• След това стартиране, изключете отоплителната система и когато се охлади, отново я включете на нормален 

режим на работа. 
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Следните термостати се препоръчват за контрола на температурата на пода: Fenix Therm 100, Eberle FR-E, 

TFT 

• Следните термостати се препоръчват за контрола на стайна температура (при използване на фолиото за 

основно отопление): Aube TH 132-AF, Fenix Therm 100, TFT 

• Поставете подовият датчик на термостата колкото е възможно най-близо до повърхността на пода, но 

точно под отоплителното фолио, във вдлъбнатина, когато е монтиран ламиниран паркет. В случай на 

фолио с мощност 80 W/m2, термостатът трябва да бъде оборудван външен подов датчик. Не е необходимо 

да се използва датчик само за фолиата с мощност 60 W/m2, стига да не са инсталирани върху бетонна 

основа. 
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9. Варианти за Управление на системата 

10. Гаранция и Рекламации 

8. Включване на системата 

Доставчикът на отоплителното фолио ECOFILM предоставя 24 месеца гаранция за неговата функция + 8 година 

безплатно обслужване, в съответствие с условията, заложени в политиката за уреждане на претенции. 

Гаранционният срок започва да тече от деня на инсталацията, но не по-късно от 6 месеца след продажбата. 

1. Инсталация и начина на използване трябва да са в съответствие с Упътването. 

2. Завършената и потвърдена Гаранционната карта с всички необходими данни трябва да бъде предоставена. 

3. Доставната бележка или фактурата, издадена в момента, когато продуктът е бил закупен, трябва да бъдат 

предоставени. 

4. Продуктът не е бил повреден от неговия ползвател или която и да е трета страна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ЕКОФЛОР БЪЛГАРИЯ ЕООД изключителен търговски представител на Fenix за България 

България гр. София, бул.Кн.Ал.Дондуков 57Б  тел./факс: 02/ 943 41 58   GSM 0889 666 413 

E-Mail:  info@ecofloor-bg.com  URL:  www.ecofloor-bg.com 

 


