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ELEKTRA

HEATING MATS

• Double-sided power supply
• Designed to be installed
under laminate flooring and/or
engineered wood

Installation manual
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Purpose
The ELEKTRA WoodTec™ heating mats are
designed to provide heating of floors made of
laminated floorboards and/or engineered wood.
They can be used as a primary or a supplementary heating system.

Specification
The ELEKTRA WoodTec™ heating mats are
produced as pre-assembled installation sets with
dimensions of 50 cm (width) x 4.0 to 26.0 m
(length) x 1.5 mm (thickness). There are heating
cables attached to a fiberglass mesh and covered
with aluminum foil on the reverse side. The aluminum foil provides a protective shielding for the
heating cables. On both ends of the mat there
are cold tails, 4.0m in length. It is possible to
install multiple mats in one room. In such a case,
the mats should be electrically connected in
parallel.
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Heating cable
Fiberglass mesh
Heating cable joint to cold tail
Shielded (PE) cold tail (L – black or brown)
Shielded (PE) cold tail (N - blue)
Aluminum shield
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Note:
The power specifications of the heating
mats may differ as follows:
+/- 10%

– for mats with output

of up to 200W,
+ 5%, - 10% – for mats with output
of over 200W.
The heating mats suitable for use with
a 230V/50Hz power supply.

Following symbols are used on rating labels of
the ELEKTRA WoodTec™ heating mats:

Double-sided
power supply

Heating mat with
foil facing up

Direct in-floor
heating
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Materials and tools
required for installation
 The ELEKTRA WoodTec™
heating mat
 Flexible Conduits
1.5 and 2.5 m in length
 Deep installation box
 2 electrical connectors
 Aluminum adhesive tape

– included with
heating mat
– included with
heating mat
– included with
heating mat
– included with
heating mat
– included with
heating mat






Temperature controller
Scissors/cutters
Ohmmeter (multimeter)
Megaohmmeter (Insulation Resistance
Tester 1000V)
 Tools for cutting chases in walls and floors

Caution:
Never cut heating cables. Only the plastic
mesh and aluminum foil may be cut.
Never shorten the mats. Only cold tails
may be made shorter, if necessary.
Never attempt to repair the heating
cables. If damage occurs to the heating
cables, contact an ELEKTRA-authorized
installer.
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Caution:
Never apply excessive tension to the
heating mat. Do not hammer the mat with
sharp tools.
Never install the heating mat if the
ambient temperature drops below 5°C.
Never install the mats in places where
fixed furniture items are planned to be
placed (such as wardrobes without feet).
Never use installation materials other than
those specified in the installation manual.
Never use nails or screws for installation.

Caution:
Always install the heating mat according
to the installation manual.
Electrical connection of the mat must be
performed by a certified electrician.
The heating mat should be placed at
least 50mm away from other heat sources
(e.g. hot water pipes).

6

Choosing the right
heating mat
Before choosing the heating mat(s) for a room
(the heating mats come with a fixed width
of 50 cm), plan their arrangement on the floor
or on the selected floor areas. The heating mats
must not be laid in places where fixed pieces of
furniture will later stand. The heating mats can
be cut to a desired shape and than laid out in
various directions. While cutting the mat, cut
the fiberglass mesh and aluminum foil but never
the heating cables.

Laying out a custom-shaped
heating mat
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Example of the heating mat
layout in a kitchen

Choosing the temperature
controller
A temperature controller is a core component of
any floor heating. The controller connects the mat
with the electrical system and ensures that the
required temperature of the floor or ambient air
in the room is maintained.
• If the heating mats serve as a supplementary
heating source in the room and the user
desires merely to enjoy a warm floor feeling,
then a controller equipped with a floor
temperature sensor is sufficient to keep the
required temperature of the floor.
• If the heating mats are the primary heating
source in the room, then what the user usually
wants is the optimum ambient temperature.
In such a case, a temperature controller that
can measure air temperature should be
installed. Such a temperature controller should
be equipped with both an air temperature
sensor and an additional floor temperature
sensor (while measuring the ambient temperature, it protects the floor and the heating
mat from overheating).
For temperature control, either a manual
electronic controller may be used which keeps
constant temperature or a programmable
electronic controller which can be programmed
in a daily and/or a weekly cycle.
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Heating
type

Temperature controller type
Electronic
manual

Electronic
programmable

Primary

ELEKTRA
OTD2 1999

ELEKTRA
OCD2 1999

Supplementary
for the “warm
floor effect”

ELEKTRA
OTN 1991
OTN2 1991

ELEKTRA
OCC2 1991
OCD2 1999
DIGI2p

Temperature
sensor

Temperature controller
may be installed under a common
faceplate with a lighting switch
(not applicable in the UK).

10

Step 1

– preparation

As preparation for the installation take
the following steps:
1. Choose a location for the temperature
controller. For aesthetic and practical reasons,
it is best to install the controller next to the
lighting switches (e.g. under a common
faceplate).
2. Install a deep installation box for the temperature controller.
3. Install a suitable 3-wire power supply to the
thermostat position / installation box.
Connect the power cable.
4. Install 2 flexible conduits (Ø 15mm) between
the installation box and the floor. The flexible
conduits should be laid in the previously made
chases in the wall and in the floor. Depth of
the groove should be 10-12mm. Later, when
the heating mat is installed, the temperature
sensor cable will be fed into one of the flexible
conduits and the cold tails to the other.

The flexible conduits must not be sharply
angled at the meeting point of the wall and
the floor. Make sure that a smooth curve
is provided.
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Applicable
in the UK.
1
5

2

3

4

2

1
2
2
3
3

12

3

Deep installation box for the temperature
controller
Flexible Conduit for the floor temperature
sensor
Flexible Conduit for the power leading
to the heating mat

4
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Single Installation Box for multiple mat
connections (if required).
Dual Installation Box for thermostat and
fused connection unit (spur).

Step 2

– laying the heating mat

A floor prepared for laminate flooring and/or
engineered wood should be even, smooth, dry,
and stable (max. permissible level deviations
are 2 mm/sq. m).
Lay the Vapour Barrier over the prepared floor
surface. The Vapour Barrier thickness should be
at least 0.2 mm. Provide at least 20 mm wide
overlaps between vapour barrier sheets. Turn up
the edges of the vapour barrier sheets against
the walls up to 5 cm.
Before laying the insulating underlay and heating
mat, feed the temperature sensor wire into the
installed flexible conduit. Place the temperature
sensor under the heated surface. Later, to ensure
that the floor is even and level and the temperature readings by the sensor are correct. You will
have to cut out a section of the insulating
underlay and the fiberglass mesh of the heating
mat, located above the flexible conduit in the
floor. The closer to the Laminate flooring and/or
engineered wood the temperature sensor is
placed, the more accurate reading it will obtain.
Also, feed the temperature sensor cable into
the installation box.
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Example of temperature sensor installation
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Laminate flooring and/or engineered wood
Protective layer (PE foil)
The ELEKTRA WoodTec™ heating mat
Flexible conduit
Floor sensor
Insulating underlay
Vapour Barrier (PE foil)

Place insulating underlay of at least 6 mm thickness over the vapour barrier. When choosing
material for the insulating underlay, take its
heat dissipation properties into consideration.
The better the heat dissipation, the shorter the
time to warm up the laminate flooring and/or
engineered wood. Extruded polystyrene (XPS)
insulating underlay meets these requirements
optimally.
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Laminate flooring and/or engineered wood
Protective layer (PE foil)
The ELEKTRA WoodTec™ heating mat
Flexible conduit
Floor sensor
Insulating underlay
Vapour Barrier (PE foil)

It is now time to lay out the heating mat..
Always lay out the heating mat with its
aluminum foil layer facing up.
With the heating mat in place, cut grooves in
the insulating underlay to compensate for the
extra thickness of the heating mat's cold tails
so as to obtain level surface. Lead the cold tails
of the heating mat alongside the wall and into
the installation box where the temperature
controller will be housed. If the cold tails are
too short, they can be extended. Feed the cold
tails into the flexible conduits and into the
installation box. Where the cold tails meets the
heating cable, cut a groove in the floor to
compensate for an added thickness of the
connector. A “draw wire” can be used to feed
cables into the flexible conduit.
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If the aluminum foil was cut when the heating
mat was customized, use adhesive aluminum tape
to join the heating mat sheets as shown in the
picture. The aluminum foil serves as shielding for
the heating cables, therefore the sheets must be
electrically connected.

Joining the cut aluminum foil sheets

With the heating mat in place a protective layer
(polyethylene foil, 0.2mm) has to be laid out
on top.
With the heating mat installed measure:
• the heating wire resistance
• the insulation resistance
• shielding (aluminum foil) continuity
- if the aluminum foil has been cut.
These measurements will have to be completed
in the Warranty Card and repeated after the
floorboards have been installed and their results
compared.
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Measuring heating cable resistance

L
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Measuring insulation resistance
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Measuring shielding continuity
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Cold Tail
Cold Tail
Ohmmeter (multimeter)
Megaohmmeter (Insulation
Resistance Tester 1000V)
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STEP 3

– laying Laminate flooring
and/or engineered wood

After the heating mat is laid, the temperature
sensor installed, and the cold tails and the
temperature sensor cords fed into the installation
box, you can lay the laminate flooring and/or
engineered wood.

STEP 4

– installing
the temperature sensor

Before you can connect the heating mat(s) to the
household wiring, through the temperature
controller. Perform again the resistance measurements of the heating cable and insulation and
of shielding continuity in order to make sure that
the heating mat has not been damaged during
the installation of the laminate flooring and/or
engineered wood. Note the measurements on
the Warranty Card.
Connection of the heating mat with the household wiring should be made by a certified
electrician.
Follow the temperature controller’s manual when
connecting the household wiring, the cold tails
of the heating mat, and the temperature sensor
wire to the temperature controller inside the
installation box.
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Caution:
The heating mat's earth cables (PE)
should be connected to the earth (yellow
and green) of the household wiring with
a special terminal
on the temperature
controller. If there is no such terminal
on the temperature controller’s housing,
the connection should be made separately
using a wire connector which will be
placed in the installation box.
If several heating mats were installed
in the room, connect them in parallel, i.e.
cables with the same markings should
lead to the same terminals on the temperature controller.

Shock protection
The electrical system, to which the heating mat
is connected should be equipped with a residual
current device (RCD) rated at ∆ ≤ 30mA.

Operation
The floor temperature of the heating system
is limited by setting the desired temperature
in the controller.
19

ELEKTRA

Note that the entire floor or a large part of it
serves as a heater. Hence, heat dissipation
from the floor should always remain unhindered
by furniture or by the way the room is used.
For that reason, do not place large footprint
objects on the heated sections of the floor, such
as mattress or furniture pieces without feet which
have large contact surface with the floor.
Holes can be drilled in the floor only after the
exact arrangement of the heating cables has been
determined (based on the as-built documentation
or measurements taken with a special detector).

Warranty
ELEKTRA provides a 10-year Warranty
(from the purchase date)
for the ELEKTRA WoodTec™ heating mats.

Warranty conditions
1. For the warranty to apply, the following
is required:
a) the heating system was installed
in compliance with this manual
b) connection of the heating mat and
temperature controller to the electrical
system of the house as well as resistance
and insulation measurements of the
heating cable and shielding continuity
were performed by a certified electrician
20

c) Warranty Card with required entries
is included
d) Proof of purchase for the heating mat
is included
e) electrical system supplying power
to the heating mat is equipped
with a circuit breaker
2. The Warranty is void if persons other than
an ELEKTRA-certified installer attempted
to repair the product
3. The Warranty does not cover:
a) mechanical damage
b) damage due to unsuitable power supply
c) damage resulting from electrical connection
performed in violation of the regulations
in force
4. As part of the Warranty service, ELEKTRA
undertakes to reimburse all costs incurred
solely in connection with repairing a defective
heating mat.

Note:
Warranty claims with included Warranty
Card and the retail sales receipt must be
filed with the dealer or with the ELEKTRA
Company.
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e-mail
phone #

Adress

Zip Code

City

Electrician's
Certificate #

City

Name, Surname

TO BE FILLED BY INSTALLER

Post Code

Address

INSTALLATION SITE

Customer shall keep this Warranty Card throughout the entire warranty period of 10 years.
The warranty period starts from the date of product purchase.

Warranty Card

fax #

Warranty claims with
included Warranty Card
and the retail sale
receipt must be filed
with the dealer.

ELEKTRA

Installer has to provide as-built documentation to the user.

Note:

The layout diagram must include distances between the heating mat and walls and fixed
furniture with a clearly marked position of the temperature sensor and of heating cables.

ELEKTRA WoodTec™ heating mat layout diagram

Note:

Installer's signature

Heating core and insulation resistance
after heating mat installation

of the heating wire insulation should be at least 10 MΩ when measured
with a megaohmmeter (Insulation Resistance Tester) with a rated voltage of 1000V.

Caution: Resistance

Shielding continuity
after floor installation

Shielding continuity
after heating mat installation

Heating core and insulation resistance
after after floor installation

Date

Measurements

www.elektra.pl

MATY GRZEJNE
ELEKTRA

• dwustronnie zasilane
• przeznaczone do układania
pod panele podłogowe
i pod deski warstwowe

Installation manual
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Zastosowanie
Maty grzejne ELEKTRA WoodTec™ przeznaczone
są do ogrzewania podłóg wykonanych z paneli
podłogowych lub desek warstwowych.
Mogą służyć jako podstawowy system grzewczy
lub być uzupełnieniem już istniejącego.

Charakterystyka
Maty grzejne ELEKTRA WoodTec™ produkowane
są w gotowych zestawach o szerokości 50 cm
i długości od 4,0 do 26,0 m oraz grubości
1,5 mm. Przewód grzejny przyklejony jest do
siatki z tworzywa sztucznego z jednej strony,
z drugiej jest przykryty na całej powierzchni folią
aluminiową. Folia aluminiowa stanowi ekran
ochronny przewodów grzejnych. Mata grzejna
zakończona jest z obu stron przewodem
zasilającym o długości 4.0 m. Istnieje możliwość
instalowania dwóch lub większej ilości mat
w jednym pomieszczeniu. W takim przypadku
maty należy połączyć równolegle.
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przewód grzejny
siatka z włókna szklanego
„zimne złącze” (mufa) łączące przewód
grzejny z przewodem zasilającym
przewód zasilający (L - czarny lub brązowy)
z ekranem (PE)
przewód zasilający (N - niebieski)
z ekranem (PE)
folia aluminiowa - ekran
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Uwaga:
Wartości mocy mat grzejnych mogą się
różnić:
+/- 10%

– w przypadku mat

o mocy do 200W,
+ 5%, -10% – w przypadku mat
o mocy powyżej 200W.
Maty grzejne wykonane są na napięcie
znamionowe 230V/50 Hz.

Maty grzejne ELEKTRA WoodTec™ mają na
tabliczce znamionowej następujące piktogramy:

Mata grzejna zasilana
dwustronnie

Mata grzejna instalowana
folią aluminiową do góry

Bezpośrednie
ogrzewanie podłóg
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Materiały i narzędzia
wymagane do instalacji maty grzejnej
 mata grzejna
ELEKTRA WoodTec™
 rurki ochronne (peszel)
o długości 1,5 i 2,5m
 pogłębiona puszka
instalacyjna
 2 złączki elektryczne

– w opakowaniu
maty grzejnej
– w opakowaniu
maty grzejnej
– w opakowaniu
maty grzejnej
– w opakowaniu
maty grzejnej
– w opakowaniu
maty grzejnej

 paski taśmy aluminiowej
samoprzylepnej
 regulator temperatury
 nożyce
 omomierz
 megaomomierz
 narzędzia do wykucia bruzd
w ścianie i posadzce

Uwaga:
Nigdy nie można przeciąć przewodu
grzejnego, przecinać można jedynie siatkę
z tworzywa sztucznego oraz folię
aluminiową.
Nigdy nie można skracać maty, jedynie
przewód zasilający może być skracany,
jeśli jest to konieczne.
Nigdy nie należy wykonywać samodzielnych napraw przewodu grzejnego,
a w przypadku uszkodzenia przewodu
należy to zgłosić instalatorowi
uprawnionemu przez firmę ELEKTRA.
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Uwaga:
Nigdy nie należy maty poddawać
nadmiernemu naciąganiu i naprężaniu oraz
uderzeniom ostrymi narzędziami.
Nigdy nie należy układać maty, jeżeli
temperatura otoczenia spadnie poniżej 5°C.
Nigdy nie należy instalować maty w miejscach, gdzie przewidziano stałą zabudowę
(np. szafy bez nóżek).
Nigdy do montażu nie należy stosować
materiałów innych niż zalecane w instrukcji.
Nigdy do montażu maty nie należy
stosować gwoździ, ani śrub.

Uwaga:
Matę grzejną należy zawsze instalować
zgodnie z instrukcją.
Podłączenie maty do sieci elektrycznej
zawsze należy powierzyć instalatorowi
z uprawnieniami elektrycznymi.
Mata grzejna powinna być zawsze
oddalona nie mniej niż 50mm od innych
źródeł ciepła (np. od rur z ciepłą wodą).
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Wybór maty grzejnej
Dobierając długość maty grzejnej (szerokość maty
jest stała i wynosi 50 cm), lub kilku mat, jeżeli
wymaga tego wielkość pomieszczenia, należy
rozplanować jej (ich) ułożenie na powierzchni
całego pomieszczenia lub na wybranych
fragmentach. Nie wolno układać maty w miejscach
planowanej stałej zabudowy pomieszczenia. Macie
grzejnej można nadać pożądany kształt poprzez
cięcie siatki oraz folii aluminiowej (nie można
przeciąć przewodu grzejnego) i obracaniu maty
w odpowiednim kierunku.

Sposoby nadawania macie grzejnej
odpowiedniego kształtu
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Przykład ułożenia
maty grzejnej w kuchni

Wybór regulatora
temperatury
Nieodzownym elementem systemu ogrzewania
podłogowego jest regulator temperatury.
Za pomocą regulatora podłączamy matę do
instalacji elektrycznej. Regulator zapewnia
pożądaną temperaturę podłogi lub powietrza.
• Jeżeli maty grzejne są jedynie uzupełnieniem
istniejącego już (podstawowego) systemu
grzewczego, to użytkownika interesuje efekt
tzw. „ciepłej podłogi" - wówczas należy
zastosować regulator temperatury wyposażony
wyłącznie w czujnik podłogowy, który pozwala
na utrzymanie pożądanej temperatury podłogi.
• Jeżeli maty grzejne są podstawowym źródłem
ogrzewania, to użytkownika interesuje uzyskanie
optymalnej temperatury powietrza
w pomieszczeniu – wówczas należy zastosować
regulator temperatury mierzący temperaturę
powietrza, tzn. regulator z czujnikiem
powietrznym i zabezpieczającym czujnikiem
podłogowym (ten typ regulatora mierzy
temperaturę powietrza, a jednocześnie czujnik
podłogowy zabezpiecza podłogę i matę grzejną
przed przegrzaniem).
Do sterowania temperatury można zastosować
regulator elektroniczny, który utrzymuje stałą
temperaturę lub regulator elektroniczny z programatorem posiadający możliwość programowania
temperatury w cyklu dziennym oraz tygodniowym.
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typ
ogrzewania

typ regulatora temperatury
elektroniczny

elektroniczny
programowalny

podstawowe

ELEKTRA
OTD2 1999

ELEKTRA
OCD2 1999

pomocnicze
„efekt ciepłej
podłogi”

ELEKTRA
OTN 1991
OTN2 1991

ELEKTRA
OCC2 1991
OCD2 1999
DIGI2p

Czujnik
temperatury

Regulator temperatury
można umieścić we wspólnej ramce
z wyłącznikiem oświetlenia
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ETAP I -

etap wstępny

Na tym etapie należy:
1. Wybrać miejsce na regulator temperatury
- ze względów estetycznych i praktycznych
najlepiej obok wyłączników oświetlenia
(regulator można instalować we wspólnej
ramce z wyłącznikami oświetlenia).
2. Zainstalować pogłębiona puszkę elektryczną,
w której zostanie umieszczony regulator
temperatury.
3. Do puszki elektrycznej należy doprowadzić
przewód zasilający (trójżyłowy).
4. Z puszki elektrycznej należy wyprowadzić
2 rurki ochronne typu peszel (średnica 15mm)
do posadzki. Należy umieścić je w uprzednio
wykonanych bruzdach w ścianie oraz w posadzce. Głębokość bruzdy w posadzce, powinna
wynieść ok. 10-12 mm. Do jednej z rurek
wprowadzony zostanie (na etapie instalacji
maty) przewód z czujnikiem temperatury,
do drugiej przewody zasilające maty.
Rurki ochronne na styku ściany z posadzką
nie mogą być zgięte pod kątem prostym
(należy zachować kształt łuku).
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Pogłębiona puszka instalacyjna - zostanie
w niej zainstalowany regulator temperatury
Rurka ochronna - w tej rurce umieszczony
będzie czujnik temperatury podłogi
Rurka ochronna - do tej rurki wciągnięte
będą przewody zasilające maty

ETAP II -

układanie maty
grzejnej

Podłoże pod panele podłogowe powinno być
równe, gładkie, suche i stabilne (dopuszczalne
odchylenia posadzki od poziomu nie mogą być
większe niż 2 mm/m2).
Na przygotowanym podłożu należy rozłożyć folię
paroizolacyjną (folię polietylenową) o grubości
min 0,2 mm na zakład o szerokości min 20 cm.
Folie należy wywinąć na ściany na wysokość
ok. 5 cm.
Przed układaniem warstwy wyrównującej oraz
maty grzejnej, należy czujnik temperatury wraz
z przewodem umieścić we wcześniej przygotowanej rurce ochronnej (peszlu). Czujnik temperatury
powinien być umieszczony tuż pod powierzchnią
ogrzewaną. Nad rurką ochronną (peszlem) na
odcinku podłogi, już po rozłożeniu warstwy
wyrównującej, oraz maty grzejnej, trzeba będzie
wyciąć ich fragment, aby zachować płaszczyznę
oraz w celu właściwego pomiaru temperatury.
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Przykład umieszczenia czujnika temperatury
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Laminowany panel podłogowy
Warstwa poślizgowa (folia PE)
Mata grzejna ELEKTRA WoodTec™
Rurka ochronna
Czujnik podłogowy
Warstwa wyrównująca
Folia paroizolacyjna (folia PE)

Przewód czujnika temperatury należy doprowadzić
do puszki elektrycznej.
Na folii paroizolacyjnej należy ułożyć warstwę
wyrównująca o grubości min. 6mm.
Wybierając warstwę wyrównującą należy wziąć
pod uwagę jej parametry cieplne. Im lepsze
parametry cieplne tym krótszy proces nagrzewania
się paneli. Wymogi te najlepiej spełnia podkład
pod panele z polistyrenu ekstrudowanego (XPS).
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Laminowany panel podłogowy
Warstwa poślizgowa (folia PE)
Mata grzejna ELEKTRA WoodTec™
Rurka ochronna
Czujnik podłogowy
Warstwa wyrównująca
Folia paroizolacyjna (folia PE)

Teraz należy przystąpić do układania maty.
Matę grzejną układamy zawsze folią aluminiową do góry.
Po rozłożeniu maty, pod „zimnym złączem”
i przewodem zasilającym, które są grubsze od
samej maty, należy wyciąć pokład wyrównujący
i podkuć posadzkę dla zachowania płaszczyzny.
Przewód zasilający maty prowadzimy w rurce
ochronnej (peszlu) do puszki elektrycznej.
Do wciągnięcia przewodów w peszel, można
użyć tzw. „pilota”.
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Jeżeli w trakcie nadawania macie grzejnej
wymaganego kształtu folia aluminiowa została
przecięta, należy zastosować paski z samoprzylepnej folii aluminiowej łącząc pasy maty w sposób
jak pokazano na rysunku. Folia aluminiowa maty
grzejnej pełni rolę ekranu ochronnego przewodów
grzejnych i musi być połączona ze sobą
elektrycznie.

Połączenie rozciętej folii aluminiowej

Na ułożoną matę grzejną należy rozłożyc warstwę
poślizgową (folię polietylenową) o grubości
0,2mm, w celu zabezpieczenia foli aluminiowej
maty grzejnej przed ewentualnym przetarciem.
Po ułożeniu maty grzejnej należy wykonać pomiar
• rezystancji żyły grzejnej
• rezystancji izolacji
• ciągłości ekranu (folii aluminiowej)
- jeżeli folia aluminiowa została przecięta
Wyniki należy wpisać do Karty Gwarancyjnej.
Po ułożeniu paneli podłogowych, pomiary trzeba
powtórzyć i wyniki porównać.
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Pomiar rezystancji żyły grzejnej
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Pomiar rezystancji izolacji
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Pomiar ciągłości ekranu

1
2
3
4

Przewód zasilający maty
Przewód zasilający maty
Omomierz
Megaomomierz
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Etap III

- układanie paneli
podłogowych

Po rozłożeniu maty grzejnej i zainstalowaniu czujnika temperatury oraz wprowadzeniu do puszki
elektrycznej przewodów zasilających „zimnych”
maty i przewodu czujnika temperatury można
przystąpić do montażu paneli podłogowych.

Etap IV

- montaż regulatora
temperatury

Przed podłączeniem maty do instalacji elektrycznej
poprzez regulator temperatury, należy ponownie
wykonać pomiar rezystancji żyły i izolacji, oraz
badanie ciągłości ekranu aby przekonać się czy
w trakcie montażu paneli nie została uszkodzona
mata grzejna. Wyniki należy wpisać
do Karty Gwarancyjnej.
Podłączenie maty grzejnej do instalacji elektrycznej
powinno być wykonane przez instalatora
posiadającego uprawnienia elektryczne.
Podłączenie przewodów:
1. zasilających sieci elektrycznej
2. zasilających maty grzejnej
3. czujnika temperatury
w puszce elektrycznej z regulatorem temperatury
należy wykonać zgodnie ze schematem opisanym
w instrukcji regulatora temperatury.
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Uwaga:
Przewody ochronne maty (PE) należy
połączyć razem z przewodem ochronnym
(zielono – żółtym) instalacji elektrycznej za
pomocą specjalnego zacisku
w regulatorze temperatury. Jeżeli takiego zacisku
nie ma, podłączenie to należy wykonać
oddzielnie, za pomocą złączki rozgałęźnej
(kostki), którą umieszczamy w puszce
instalacyjnej.
Jeżeli w pomieszczeniu zainstalowana została więcej niż jedna mata, maty należy
połączyć równolegle, tzn przewody
jednoimienne do tego samego zacisku
regulatora.

Ochrona
przeciwporażeniowa
Instalacja zasilająca matę grzejną powinna być
wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy
o czułości ∆ ≤ 30mA.

Eksploatacja
Obsługa systemu grzejnego ogranicza się do
nastawienia pożądanej temperatury podłogi za
pomocą regulatora temperatury.
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Należy pamiętać, że grzejnikiem jest cała powierzchnia podłogi lub jej część i dlatego nie wolno
wprowadzać takich zmian w umeblowaniu, czy
w przeznaczeniu pomieszczeń, które utrudniłyby
oddawanie ciepła z ogrzewanej podłogi.
Dlatego też, nie należy stawiać na podłodze
dużych powierzchniowo przedmiotów, np. materacy czy mebli bez nóżek, które całą powierzchnią
przylegałyby do podłogi.
W podłodze wolno wiercić otwory po upewnieniu
się, gdzie ułożone są przewody grzejne maty (na
podstawie dokumentacji powykonawczej lub trasy
przewodu grzejnego maty zlokalizowanej odpowiednim przyrządem).

Gwarancja
ELEKTRA udziela 10-letniej gwarancji
(licząc od daty zakupu) na maty grzejne
ELEKTRA WoodTec™

Warunki gwarancji
1. Uznanie reklamacji wymaga:
a) wykonania instalacji grzewczej zgodnie
z niniejszą instrukcją montażu
b) podłączenia przez instalatora posiadającego
uprawnienia elektryczne
• maty grzejnej
• regulatora temperatury
do instalacji elektrycznej i wykonania
pomiarów
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• rezystancji żyły grzejnej
• rezystancji izolacji
• ciągłości ekranu (folii aluminiowej)
c) przedstawienia poprawnie wypełnionej
Karty Gwarancyjnej
d) dowodu zakupu maty grzejnej
e) wyposażenia instalacji zasilającej obwód
grzejny w wyłącznik różnicowo - prądowy
2. Gwarancja traci ważność w przypadku dokonywania napraw przez osoby inne niż instalator
uprawniony przez firmę ELEKTRA
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych:
a) uszkodzeniami mechanicznymi
b) niewłaściwym zasilaniem
c) wykonaniem instalacji elektrycznej niezgodnie z obowiązującymi przepisami
4. ELEKTRA w ramach gwarancji zobowiązuje się
do poniesienia kosztów związanych wyłącznie
z naprawą wadliwej maty grzejnej.
5. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny
nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towatu z umową.

Uwaga:
Reklamacje należy składać wraz z Kartą
Gwarancyjną oraz dowodem zakupu w
miejscu sprzedaży maty grzejnej lub w
firmie ELEKTRA.
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Numer uprawnień
elektrycznych:
E-mail
Tel.

Adres

Kod pocztowy

Miejscowość

Miejscowość

Imię i nazwisko

WYPEŁNIA INSTALATOR

Kod pocztowy

Adres

MIEJSCE INSTALACJI

Karta gwarancyjna musi być zachowana przez Klienta przez cały okres
gwarancji tj. 10 lat. Okres gwarancji obowiązuje od daty zakupu.

Karta Gwarancyjna

Fax

Reklamacje należy
składać wraz z niniejszą
Kartą Gwarancyjną oraz
dowodem zakupu
w miejscu sprzedaży

ELEKTRA

Instalator zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą użytkownikowi.

Uwaga:

Szkic powinien zawierać odległości maty grzejnej od ścian pomieszczenia lub stałej zabudowy,
miejsce ułożenia czujnika temperatury oraz przewodów zasilających.

Szkic ułożenia maty grzejnej ELEKTRA WoodTec™

Uwaga:

rezystancja żyły i izolacji przewodu

Uwaga:

Rezystancja izolacji przewodu grzejnego maty zmierzona megaomomierzem o napięciu
znamionowym 1000V nie powinna być mniejsza od 10 MW.

po ułożeniu podłogi

ciągłość ekranu

po ułożeniu maty grzejnej

ciągłość ekranu

grzejnego po ułożeniu podłogi

Pieczątka firmy

Podpis instalatora

rezystancja żyły i izolacji przewodu

grzejnego po ułożeniu maty grzejnej

Data

Wyniki pomiarów

www.elektra-otoplenie.ru
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• îäíîæèëüíûé
íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü,
äâóñòîðîííåå ïîäêëþ÷åíèå
ïèòàíèÿ
• ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
óñòàíîâêè ïîä ëàìèíàò
èëè ïàðêåò

Installation manual

UK

Instrukcja montażu

PL

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

RU
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Ïðèìåíåíèå
Íàãðåâàòåëüíûå ìàòû ELEKTRA WoodTec™
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îáîãðåâà ïîëîâ ñ ïîêðûòèåì
èç ïàðêåòà è ëàìèíàòà. Ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ
â êà÷åñòâå îñíîâíîé ñèñòåìû îòîïëåíèÿ, èëè
äîïîëíèòåëüíîé ê óæå ñóùåñòâóþùåé.

Õàðàêòåðèñòèêà
Íàãðåâàòåëüíûå ìàòû ELEKTRA WoodTec™
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ãîòîâûõ êîìïëåêòàõ øèðèíîé
50 ñì è äëèíîé îò 2,0 äî 26,0 ì è òîëùèíîé
1,5 ìì. Íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü ñ îäíîé ñòîðîíû
ïðèêëååí ê ñåòêå èç ñòåêëî-âîëîêíà, à ñ äðóãîé
ïðèêðûò ïî âñåé ïîâåðõíîñòè ìàòà àëþìèíèåâîé
ôîëüãîé. Àëþìèíèåâàÿ ôîëüãà ÿâëÿåòñÿ
çàùèòíûì ýêðàíîì. Íàãðåâàòåëüíûé ìàò ñ îáîèõ
êðàåâ èìååò «õîëîäíûé» êîíåö äëèíîé 4,0 ì.
Âîçìîæíà óñòàíîâêà â îäíîì ïîìåùåíèè äâóõ
èëè áîëåå ìàòîâ. Â òàêîì ñëó÷àå èõ íåîáõîäèìî
ïîäêëþ÷àòü ïàðàëëåëüíî äðóã äðóãó.
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íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü
ñåòêà èç ñòåêëîâîëîêíà
ìóôòà, ñîåäèíÿþùàÿ íàãðåâàòåëüíûé
êàáåëü ñ ïðîâîäîì ïèòàíèÿ
ïðîâîä ïèòàíèÿ (L ÷åðíûé
èëè áðîíçîâûé) ñ ýêðàíîì (ÐÅ)
ïðîâîä ïèòàíèÿ (N ñèíûé)
ñ ýêðàíîì (ÐÅ)
àëþìèíèåâàÿ ôîëüãà - ýêðàí
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Âíèìàíèå:
Ìîùíîñòè íàãðåâàòåëüíûõ ìàòîâ
ìîãóò âàðüèðîâàòüñÿ:
+/-10%

- â ñëó÷àå ìàòîâ,
ìîùíîñòüþ äî 200 Âò

+5%, - 10% - â ñëó÷àå ìàòîâ
ìîùíîñòüþ áîëåå 200 Âò
Íàãðåâàòåëüíûå ìàòû ðàáîòàþò ïðè
íîìèíàëüíîì íàïðÿæåíèè 220/230Â ~
50/60 Ãö

Íàãðåâàòåëüíûå ìàòû ELEKTRA WoodTec™
èìåþò ñëåäóþùèå èíôîðìàöèîííûå
ïèêòîãðàììû:

Îäíîæèëüíûé
íàãðåâàòåëüíûé ìàò
äâóñòîðîííåãî ïèòàíèÿ
Íàãðåâàòåëüíûé ìàò
óñòàíîâëåí ââåðõ
àëþìèíèåâîé ôîëüãîé

Ïðÿìîé îáîãðåâ ïîëîâ
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Ìàòåðèàëû è èíñòðóìåíòû
íåîáõîäèìûå äëÿ ìîíòàæà íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà
 íàãðåâàòåëüíûé ìàò
– â óïàêîâêå
ELEKTRA WoodTec™
íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà
 ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà – â óïàêîâêå

äëèíîé 1,5 è 2,0 ì
 ìîíòàæíàÿ êîðîáêà
 2 êëåììíèêà
 àëþìèíèåâûé ñêîò÷






íàãðåâàòåëüíîãî
– â óïàêîâêå
íàãðåâàòåëüíîãî
– â óïàêîâêå
íàãðåâàòåëüíîãî
– â óïàêîâêå
íàãðåâàòåëüíîãî

ìàòà
ìàòà
ìàòà
ìàòà

òåðìîðåãóëÿòîð
íîæíèöû
îììåòð
ìåãàîììåòð
èíñòðóìåíò äëÿ âûðóáêè
øòðîáû

Âíèìàíèå:
Çàïðåùàåòñÿ ïåðåðåçàòü íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü, ìîæíî ïåðåðåçàòü òîëüêî ñåòêó
èç ñòåêëîâîëîêíà è àëþìèíèåâóþ ôîëüãó.
Çàïðåùàåòñÿ óêîðà÷èâàòü íàãðåâàòåëüíûé
ìàò, ìîæíî ñîêðàùàòü òîëüêî äëèíó
«õîëîäíîãî» êîíöà, åñëè ýòî íåîáõîäèìî.
Çàïðåùàåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîèçâîäèòü
ðåìîíò íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà. Â ñëó÷àå
ïîâðåæäåíèÿ êàáåëÿ, îá ýòîì íåîáõîäèìî
ñîîáùèòü êâàëèôèöèðîâàííîìó ñïåöèàëèñòó ELEKTRA.
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Âíèìàíèå:
Çàïðåùàåòñÿ ïîäâåðãàòü ìàò ÷ðåçìåðíîìó
ìåõàíè÷åñêîìó íàïðÿæåíèþ è ðàñòÿæåíèþ,
à òàêæå ñîïðèêîñíîâåíèþ ñ îñòðûìè
ïðåäìåòàìè.
Çàïðåùàåòñÿ ìîíòèðîâàòü ìàò ïðè
òåìïåðàòóðå íèæå 5 Ñ.
Çàïðåùàåòñÿ óñòàíàâëèâàòü ìàò íà íåñâîáîäíîé ïëîùàäè (íàïðèìåð, â ìåñòàõ, ãäå
áóäåò ñòîÿòü øêàô áåæ íîæåê).
Äëÿ óñòàíîâêè ìàòà çàïðåùàåòñÿ
ïðèìåíÿòü ìàòåðèàëû, íå ðåêîìåíäîâàííûå â èíñòðóêöèè.
Äëÿ óñòàíîâêè ìàòà çàïðåùàåòñÿ
ïðèìåíÿòü ãâîçäè èëè øóðóïû.

Âíèìàíèå:
Íàãðåâàòåëüíûé ìàò óñòàíàâëèâàòü
âñåãäà â ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèåé ïî
ìîíòàæó.
Ïîäêëþ÷åíèå ìàòà ê ýëåêòðîñåòè äîëæåí
îñóùåñòâëÿòü òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûé
ýëåêòðèê, èìåþùèé ñîîòâåòñòâóþùèå
ðàçðåøåíèÿ.
Íàãðåâàòåëüíûé ìàò äîëæåí áûòü
îòäàë¸í îò äðóãèõ èñòî÷íèêîâ òåïëà êàê
ìèíèìóì íà 50 ìì (íàïðèìåð, îò òðóá
ñ ò¸ïëîé âîäîé).
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Âûáîð
íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà
Âûáèðàÿ äëèíó íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà (øèðèíà
ó âñåõ ìàòîâ ñîñòàâëÿåò 50 ñì), èëè íåñêîëüêèõ
ìàòîâ, äëÿ îáîãðåâà áîëüøèõ ïîìåùåíèé,
ñëåäóåò ðàçìåñòèòü ìàòû ïî âñåé ïëîùàäè
ïîìåùåíèÿ èëè íà âûáðàííûõ ó÷àñòêàõ.
Çàïðåùàåòñÿ óêëàäûâàòü ìàò íà íåñâîáîäíîé
ïëîùàäè. Íàãðåâàòåëüíîìó ìàòó ìîæíî ïðèäàòü
òðåáóåìóþ ôîðìó ïóò¸ì ðàçðåçàíèÿ ñåòêè
è àëþìèíèåâîé ôîëüãè (çàïðåùàåòñÿ ðàçðåçàòü
íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü) è ðàçâîðîòó ìàòà
â íóæíîì íàïðàâëåíèè.

Ñïîñîáû óêëàäêè
íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà.
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Ïðèìåð óñòàíîâêè
íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà â êóõíå

Âûáîð
òåðìîðåãóëÿòîðà
Íåîáõîäèìûì ýëåìåíòîì ñèñòåì îòîïëåíèÿ ïîëà
ÿâëÿåòñÿ òåðìîðåãóëÿòîð. Ïðè ïîìîùè òåðìîðåãóëÿòîðà íàãðåâàòåëüíûé ìàò ïîäêëþ÷àåòñÿ
ê ýëåêòðîñåòè. Òåðìîðåãóëÿòîð ðåãóëèðóåò
íåîáõîäèìóþ òåìïåðàòóðó ïîëà è âîçäóõà.
• Åñëè íàãðåâàòåëüíûé ìàò ÿâëÿåòñÿ
äîïîëíåíèåì ê îñíîâíîé ñèñòåìå îòîïëåíèÿ
è ïîòðåáèòåëÿ èíòåðåñóåò òîëüêî ýôôåêò
«ò¸ïëîãî ïîëà» ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü
òåðìîðåãóëÿòîð ñ äàò÷èêîì òåìïåðàòóðû ïîëà,
ïîääåðæèâàþùèé òðåáóåìóþ òåìïåðàòóðó
ïîëà.
• Åñëè íàãðåâàòåëüíûå ìàòû ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûì
èñòî÷íèêîì îáîãðåâà ïîìåùåíèÿ è ïîòðåáèòåëÿ
èíòåðåñóåò ïîëó÷åíèå îïòèìàëüíîé òåìïåðàòóðû âîçäóõà â ïîìåùåíèè íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü òåðìîðåãóëÿòîð ñ äàò÷èêîì òåìïåðàòóðû âîçäóõà è çàùèòíûì äàò÷èêîì òåìïåðàòóðû
ïîëà (ýòîò òèï òåðìîðåãóëÿòîðà èçìåðÿåò
òåìïåðàòóðó âîçäóõà, à çàùèòíûé äàò÷èê
ïðåäîõðàíÿåò ïîë è íàãðåâàòåëüíûé ìàò
îò ïåðåãðåâà).
Äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ òåìïåðàòóðû ìîæíî èñïîëüçîâàòü ýëåêòðîííûé òåðìîðåãóëÿòîð, êîòîðûé
ïîääåðæèâàåò ïîñòîÿííóþ òåìïåðàòóðó èëè
ýëåêòðîííûé ïðîãðàììèðóåìûé òåðìîðåãóëÿòîð,
ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ìîæíî çàäàòü ñóòî÷íóþ èëè
íåäåëüíóþ ïðîãðàììó òåìïåðàòóðû ïîëà.
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Òèï
îáîãðåâà

Òèï òåðìîðåãóëÿòîðà
ýëåêòðîííûé

ýëåêòðîííûé
ïðîãðàììèðóåìûé

îñíîâíîå

ELEKTRA
ELEKTRA
OTD2, ELR-10 OCD2 1999

âñïîìîãàòåëüí
îå, «ýôôåêò
òåïëîãî ïîëà»

ELEKTRA
OTN 1991
OTN2 1991

ELEKTRA
OCC2 1991
OCD2 1999
DIGI2p

Äàò÷èê
òåìïåðàòóðû

Òåðìîðåãóëÿòîð
ìîæíî ðàçìåñòèòü â îäíîé ðàìêå
ñ âûêëþ÷àòåëåì ñâåòà
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ÝÒÀÏ I - âñòóïèòåëüíûé
ýòàï
Íà ýòîì ýòàïå ñëåäóåò:
1. Âûáðàòü ìåñòî äëÿ òåðìîðåãóëÿòîðà
- ñ ýñòåòè÷åñêîé è ïðàêòè÷åñêîé òî÷åê çðåíèÿ,
òåðìîðåãóëÿòîð ëó÷øå âñåãî ðàçìåùàòü ðÿäîì
ñ âûêëþ÷àòåëÿìè ñâåòà (òåðìîðåãóëÿòîð
ìîæíî ðàçìåñòèòü â îäíîé ðàìêå
ñ âûêëþ÷àòåëåì).
2. Óñòàíîâèòü ìîíòàæíóþ êîðîáêó, â êîòîðîé
áóäåò ðàçìåù¸í òåðìîðåãóëÿòîð.
3. Ê ìîíòàæíîé êîðîáêå íåîáõîäèìî ïîäâåñòè
«õîëîäíûé» êîíåö íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà.
4. Èç ìîíòàæíîé êîðîáêè íåîáõîäèìî âûâåñòè
â ïîë 2 ãîôðèðîâàííûå òðóáêè (äèàìåòðîì
15 ìì). Òðóáêè ñëåäóåò ðàçìåñòèòü
â ïðåäâàðèòåëüíî ñäåëàííûõ øòðîáàõ â ñòåíå
è ïîëó. Ãëóáèíà øòðîáû â ïîëó äîëæíà
ñîñòàâèòü 10-12 ìì. Íà ýòàïå ìîíòàæà ìàòà
â îäíó èç òðóáîê áóäåò ïîìåùåí êàáåëü
ñ äàò÷èêîì òåìïåðàòóðû, âî âòîðóþ
- "õîëîäíûå" êîíöû íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà.
Ãîôðèðîâàííûå òðóáêè â ìåñòàõ ñîåäèíåíèÿ
ïîëà è ñòåíû íåëüçÿ ñãèáàòü ïîä ïðÿìûì
óãëîì (ñëåäóåò ïðåäàòü ôîðìó äóãè).
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1
2
2
3
3

Ìîíòàæíàÿ êîðîáêà
è òåðìîðåãóëÿòîð
Ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà
äëÿ äàò÷èêà òåìïåðàòóðû ïîëà
Ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà äëÿ «õîëîäíûõ»
êîíöîâ íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà

ÝÒÀÏ II - óêëàäêà
íàãðåâàòåëüíîãî
ìàòà
Îñíîâàíèå, íà êîòîðîå óñòàíàâëèâàåòñÿ
äåðåâÿííûé ïîë, äîëæíî áûòü ðîâíûì, ãëàäêèì
è ñóõèì (äîïóñòèìûå îòêëîíåíèÿ îñíîâàíèÿ îò
ãîðèçîíòàëüíîãî ïîëîæåíèÿ íå äîëæíû
ïðåâûøàòü 2 ìì/ì2).
Íà ïîäãîòîâëåííîì îñíîâàíèè ðàçëîæèòü ïàðîèçîëÿöèþ (ïîëèïðîïèëåíîâóþ ôîëüãó) òîëùèíîé
ìèí. 0,2 ìì, çàêëàäûâàÿ îäèí ôðàãìåíò íà
äðóãîé ñ çàïàñîì â 20 ñì. Ôîëüãó ñëåäóåò ðàçâåðíóòü íà ñòåíû íà âûñîòó îêîëî 5 ñì.
Ïåðåä óñòàíîâêîé ïîäëîæêè ïîä ëàìèíàò
è óêëàäêîé íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà, äàò÷èê òåìïåðàòóðû è «õîëîäíûå» êîíöû ðàçìåñòèòü â ãîôðèðîâàííóþ òðóáêó. Äàò÷èê òåìïåðàòóðû äîëæåí
íàõîäèòñÿ ïîä îáîãðåâàåìîé ïîâåðõíîñòüþ.
×åì áëèæå ê îñíîâàíèþ äåðåâÿííîãî ïîëà áóäåò
íàõîäèòüñÿ äàò÷èê, òåì òî÷íåå áóäóò åãî èçìåðåíèÿ. Ïðîâîä äàò÷èêà òåìïåðàòóðû íóæíî
âûâåñòè â ìîíòàæíóþ êîðîáêó.
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1
2
3

4
6
7
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Ïðèìåð ðàçìåùåíèÿ äàò÷èêà òåìïåðàòóðû
1
2
3
4
5
6
7

Ëàìèíàò
Ïîëèýòèëåíîâàÿ ïëåíêà
Íàãðåâàòåëüíûé ìàò ELEKTRA WoodTec™
Ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà
Äàò÷èê òåìïåðàòóðû ïîëà
Âûðàâíèâàþùàÿ ïîäëîæêà ïîä ëàìèíàò
Ïàðîèçîëÿöèÿ

Äëÿ ðàçìåùåíèÿ äàò÷èêà òåìïåðàòóðû â ïîäãîòîâëåííîì îñíîâàíèè íåîáõîäèìî ñäåëàòü óãëóáëåíèå. Çàòåì ðàçëîæèòü ïàðîèçîëÿöèþ è ðàçìåñòèòü
ãîôðèðîâàííóþ òðóáêó ñ äàò÷èêîì òåìïåðàòóðû
â óãëóáëåíèè.
Íà ïàðîèçîëÿöèè ðàçëîæèòü âûðàâíèâàþùóþ
ïîäëîæêó òîëùèíîé íå ìåíåå 6 ìì. Â ìåñòå
ïðîëåãàíèÿ ãîôðèðîâàííîé òðóáêè ñ äàò÷èêîì
òåìïåðàòóðû â ïîäëîæêå äåëàåòñÿ ðàçðåç.
Ïðè âûáîðå âûðàâíèâàþùåé ïîäëîæêè íåîáõîäèìî
ó÷èòûâàòü åå òåïëîâûå ïàðàìåòðû. ×åì âûøå
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òåïëîâûå ïàðàìåòðû, òåì áûñòðåå áóäåò íàãðåâàòüñÿ ïîë. Äàííûì òðåáîâàíèÿì ñîîòâåòñòâóåò
âûðàâíèâàþùàÿ ñòÿæêà èç ýêñòðóäèðîâàííîãî
ïîëèñòèðåíà (XPS).
1
2

3
4

1
2
3
4
5
6
7

5

6
7

Ëàìèíàò
Ïîëèýòèëåíîâàÿ ïëåíêà
Íàãðåâàòåëüíûé ìàò ELEKTRA WoodTec™
Ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà
Äàò÷èê òåìïåðàòóðû ïîëà
Âûðàâíèâàþùàÿ ïîäëîæêà ïîä ëàìèíàò
Ïàðîèçîëÿöèÿ

Óêëàäêà íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà. Íàãðåâàòåëüíûå
ìàòû óñòàíàâëèâàþòñÿ âñåãäà àëþìèíèåâîé
ôîëüãîé ââåðõ.
«Õîëîäíûå» êîíöû íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà
çíà÷èòåëüíî òîëùå íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ,
ïîýòîìó äëÿ ñîõðàíåíèÿ ðîâíîé ïîâåðõíîñòè,
â âûðàâíèâàþùåé ïîäëîæêå íåîáõîäèìî ñäåëàòü
óãëóáëåíèå. «Õîëîäíûå» êîíöû ïðîâåñòè âäîëü
ñòåíû ê ìîíòàæíîé êîðîáêå â êîòîðîé áóäåò
óñòàíîâëåí òåðìîðåãóëÿòîð. Åñëè «õîëîäíûé»
êîíåö îêàæåòñÿ êîðîòêèì, åãî ìîæíî óäëèíèòü.
«Õîëîäíûå» êîíöû ïîìåùàþòñÿ â ãîôðèðîâàííîé òðóáêå è ïîäâîäÿòñÿ ê ìîíòàæíîé êîðîáêå.
Íà ó÷àñòêå ñîåäèíåíèÿ íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
ñ õîëîäíûì êîíöîì íåîáõîäèìî âûðåçàòü â ïîëó
íåáîëüøîå óãëóáëåíèå äëÿ ñîõðàíåíèÿ ðîâíîé
ïîâåðõíîñòè. Äëÿ óñòàíîâêè êàáåëåé â ãîôðèðî63
âàííóþ òðóáêó ìîæíî ïðèìåíÿòü êîíòóð.
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Åñëè â ïðîöåññå ìîíòàæà ìàòà íåîáõîäèìî ðàçðåçàòü àëþìèíèåâóþ ôîëüãó, ñëåäóåò ïðèìåíèòü
ñòûêîâûå íàêëàäêè èç àëþìèíèåâîãî ñêîò÷à,
ñîåäèíÿþùèå ìàòû òàê, êàê ýòî ïîêàçàíî íà
ðèñóíêå. Àëþìèíèåâûé ñêîò÷ íàãðåâàòåëüíîãî
ìàòà çàùèùàåò ýêðàí íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
è íå äîëæåí ðàçðûâàòüñÿ.

Ñîåäèíåíèå ðàçðåçàííîé àëþìèíèåâîé ôîëüãè

Ïîñëå óñòàíîâêè íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà
íåîáõîäèìî èçìåðèòü:
• ñîïðîòèâëåíèå íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
• ñîïðîòèâëåíèÿ èçîëÿöèè
• íåïðåðûâíîñòü ýêðàíà (àëþìèíèåâîé ôîëüãè)

-eñëè àëþìèíèåâaÿ ôîëüãà áûëà ðàçðåçàíà
Påçóëüòàòû èçìåðåíèé íåîáõîäèìî çàïèñàòü
â Ãàðàíòèéíûé Òàëîí.
Ïîñëå óñòàíîâêè äåðåâÿííîãî ïîêðûòèÿ,
íåîáõîäèìî ñíîâà ïîâòîðèòü èçìåðåíèÿ
è ñðàâíèòü ðåçóëüòàòû. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ
ïîäòâåðæäåíèÿ òîãî, ÷òî íàãðåâàòåëüíûé ìàò
íå áûë ïîâðåæä¸í â ïðîöåññå ìîíòàæà.
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Èçìåðåíèå ñîïðîòèâëåíèÿ íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ

L

2

PE
4
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Èçìåðåíèå ñîïðîòèâëåíèÿ èçîëÿöèè

2

PE
PE
3
1

Èçìåðåíèå íåïðåðûâíîñòè ýêðàíà

1
2
3
4

«Õîëîäíûé» êîíåö íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ ìàòà
«Õîëîäíûé» êîíåö íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ ìàòà
Îììåòð
Ìåãàîììåòð
65

ELEKTRA

Ýòàï III - óêëàäêà ïîëîâûõ
ïàíåëåé
Ïîñëå óñòàíîâêè íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà, äàò÷èêà
òåìïåðàòóðû, ïîäâåäåíèÿ â ìîíòàæíóþ êîðîáêó
«õîëîäíûõ» êîíöîâ ìàòà, êàáåëÿ äàò÷èêà
òåìïåðàòóðû è óêëàäêè ïîëèýòèëåíîâîé ïëåíêè
ìîæíî ïðèñòóïàòü ê óñòàíîâêå äåðåâÿííîãî ïîëà.

Ýòàï IV - ìîíòàæ
òåðìîðåãóëÿòîðà
Ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì ìàòà ê ýëåêòðîñåòè ÷åðåç
òåðìîðåãóëÿòîð, ñëåäóåò åù¸ ðàç èçìåðèòü
ñîïðîòèâëåíèÿ êàáåëÿ è èçîëÿöèè. Òàêæå íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü íåïðåðûâíîñòü ýêðàíà, ÷òîáû
óáåäèòüñÿ, ÷òî â ïðîöåññå ìîíòàæà ïîëà
íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü íå áûë ïîâðåæä¸í.
Ðåçóëüòàòû íåîáõîäèìî çàïèñàòü â Ãàðàíòèéíûé
Òàëîí.
Ïîäêëþ÷åíèå íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà ê ýëåêòðîñåòè
äîëæåí îñóùåñòâëÿòü êâàëèôèöèðîâàííûé
ýëåêòðèê.
Ïðèñîåäèíåíèå ïðîâîäîâ:
1. ïèòàþùèõ ïðîâîäîâ ýëåêòðîñåòè
2. ïèòàþùèõ «õîëîäíûõ» êîíöîâ
íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà
3. äàò÷èêà òåìïåðàòóðû
Âñå ñîåäèíåíèÿ â ìîíòàæíîé êîðîáêå ñ òåðìîðåãóëÿòîðîì ñëåäóåò îñóùåñòâëÿòü ñîãëàñíî
ñõåìå, óêàçàííîé â èíñòðóêöèè íà òåðìîðåãóëÿòîð.
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Âíèìàíèå:
Çàùèòíûå êàáåëè ìàòà (ÐÅ) ñëåäóåò
ñîåäèíÿòü âìåñòå ñ çàùèòíûì ïðîâîäîì
(çåë¸íî-æ¸ëòûì) ýëåêòðîñåòè ñ ïîìîùüþ
ñïåöèàëüíîãî çàæèìà â òåðìîðåãóëÿòîðå. Åñëè òàêîãî çàæèìà íåò, ïðèñîåäèíåíèå íåîáõîäèìî îñóùåñòâèòü îòäåëüíî
ïðè ïîìîùè êëåììíèêà, êîòîðûé
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ìîíòàæíîé êîðîáêå.
Åñëè â ïîìåùåíèè óñòàíàâëèâàåòñÿ
áîëüøå îäíîãî ìàòà, èõ ñëåäóåò
ïîäñîåäèíèòü ïàðàëëåëüíî, òî åñòü
îäèíàêîâûå ïðîâîäà ê îäíîìó çàæèìó
â òåðìîðåãóëÿòîðå.

Çàùèòà îò ïîðàæåíèÿ
òîêîì
«Õîëîäíûå» êîíöû íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà äîëæíû
áûòü îñíàùåíû óñòðîéñòâîì äèôôåðåíöèàëüíîé
çàùèòû ñ òîêîì óòå÷êè ∆ ≤ 30ìÀ.

Ýêñïëóàòàöèÿ
Îáñëóæèâàíèå íàãðåâàòåëüíîé ñèñòåìû
îãðàíè÷èâàåòñÿ óñòàíîâêîé æåëàåìîé
òåìïåðàòóðû íà òåðìîðåãóëÿòîðå.
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Ñëåäóåò ïîìíèòü î òîì, ÷òî îáîãðåâàåòñÿ âñÿ
ïîâåðõíîñòü ïîëà èëè å¸ ÷àñòü. Ïîýòîìó íåëüçÿ
èçìåíÿòü ðàññòàíîâêó ìåáåëè è ïðåäíàçíà÷åíèå
ïîìåùåíèé, óõóäøàþùèõ îòäà÷ó òåïëà îáîãðåâàåìûì ïîëîì.
Òàêæå íå ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü íà ïîëó
ïðåäìåòû, çàíèìàþùèå áîëüøóþ ïëîùàäü,
íàïðèìåð ìàòðàñû èëè ìåáåëü áåç íîæåê,
êîòîðûå âñåé ïîâåðõíîñòüþ ñîïðèêàñàþòñÿ
ñ ïîëîì.
Â ïîëó ìîæíî ñâåðëèòü îòâåðñòèÿ òîëüêî ïîñëå
îïðåäåëåíèÿ ðàñïîëîæåíèÿ íàãðåâàòåëüíûõ
êàáåëåé ìàòà (íà îñíîâàíèè äîêóìåíòàöèè
ïðîâåäåíèÿ ìîíòàæíûõ ðàáîò èëè ïðè ïîìîùè
ñïåöèàëüíûõ ïðèáîðîâ).

Ãàðàíòèÿ
ELEKTRA ïðåäîñòàâëÿåò 10-ëåòíþþ ãàðàíòèþ
íà íàãðåâàòåëüíûå ìàòû ELEKTRA WoodTec™
(ãàðàíòèéíûé ñðîê íà÷èíàåòñÿ ñ äàòû ïîêóïêè).

Óñëîâèÿ ãàðàíòèè
1. Ãàðàíòèéíàÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ, åñëè:
à) íàãðåâàòåëüíàÿ ñèñòåìà óñòàíîâëåíà
â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííîé èíñòðóêöèåé
ïî ìîíòàæó
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á) ïîäêëþ÷åíèå íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà
è òåðìîðåãóëÿòîðà ê ýëåêòðîñåòè,
èçìåðåíèå ñîïðîòèâëåíèÿ êàáåëÿ
è èçîëÿöèè íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ
îñóùåñòâëÿåò êâàëèôèöèðîâàííûé
ýëåêòðèê, èìåþùèé äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå åãî êâàëèôèêàöèþ.
â) Ãàðàíòèéíûé Òàëîí çàïîëíåí ïðàâèëüíî
ã) íàëè÷èå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî
ïðèîáðåòåíèå íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà
(÷åê, ñ÷¸ò-ôàêòóðà)
ä) ïîäêëþ÷åíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì
óñòðîéñòâ çàùèòû.
2. Ãàðàíòèÿ íå äåéñòâèòåëüíà â ñëó÷àå
îñóùåñòâëåíèÿ ðåìîíòà ëèöàìè,
íå óïîëíîìî÷åííûìè êîìïàíèåé ELEKTRA
3. Ãàðàíòèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïîâðåæäåíèÿ, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå:
à) ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé
á) íåñîîòâåòñòâèå íàïðÿæåíèÿ â ýëåêòðîñåòè
â) ìîíòàæà ýëåêòðîñèñòåìû íå ïî ïðàâèëàì
èíñòðóêöèè.
4. ELEKTRA îáÿçóåòñÿ ïîêðûòü òîëüêî ñòîèìîñòü
ðåìîíòà íåèñïðàâíîãî íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà.

Âíèìàíèå:
Ñ ïðåòåíçèÿìè îáðàùàòüñÿ íà ìåñòî
ïðèîáðåòåíèÿ íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà
èëè â îôèñ ELEKTRA, ïðåäúÿâëÿÿ
Ãàðàíòèéíûé Òàëîí è ÷åê,
ïîäòâåðæäàþùèé ïîêóïêó ìàòà.
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Ãàðàíòèéíûé Òàëîí

E-mail
Òåë.

Àäðåñ

Ïî÷òîâûé èíäåêñ

Ãîðîä

Íîìåð ñâèäåòåëüñòâà
íà ïðàâî îñóùåñòâëÿòü
ýëåêòðîðàáîòû

Ãîðîä

Ôàêñ

Ïðåòåíçèè
ïðåäúÿâëÿòü ïî ìåñòó
ïîêóïêè ïðè íàëè÷èè
Ãàðàíòèéíîãî Òàëîíà
è òîâàðíîãî ÷åêà

ELEKTRA

Ôàìèëèÿ è èìÿ

Çàïîëíÿåò ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ

Ïî÷òîâûé èíäåêñ

Àäðåñ

ÌÅÑÒÎ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

Ãàðàíòèéíûé òàëîí äîëæåí õðàíèòüñÿ ó êëèåíòà â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà
ãàðàíòèè 10 ëåò. Ñðîê äåéñòâèÿ ãàðàíòèè íà÷èíàåòñÿ ñ äàòû ïîêóïêè
íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà.

Âíèìàíèå:

×åðòåæ äîëæåí ñîäåðæàòü ðàññòîÿíèå íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà îò ñòåí èëè êðóïíîãàáàðèòíîé ìåáåëè, ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ äàò÷èêà òåìïåðàòóðû è «õîëîäíûõ» êîíöîâ.

×åðòåæ óñòàíîâêè íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà ELEKTRA WoodTec™

Âíèìàíèå: Ìîíòàæíèê îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü ïîëíóþ äîêóìåíòàöèþ âûïîëíåííûõ ðàáîò.

Âíèìàíèå:

Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ ìàòà, èçìåðåííàÿ ìåãàîììåòðîì
íà íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå 1000 Â íå äîëæíî áûòü ìåíüøå 10 ÌW.

íåïðåðûâíîñòü ýêðàíà
ïîñëå óñòàíîâêè
ïîêðûòèÿ

íåïðåðûâíîñòü ýêðàíà
ïîñëå óñòàíîâêè
íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà

ñîïðîòèâëåíèå êàáåëÿ
è èçîëÿöèè ïîñëå óñòàíîâêè
íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà

Ïîäïèñü ìîíòàæíèêà

ñîïðîòèâëåíèå êàáåëÿ
è èçîëÿöèè äî óñòàíîâêè
íàãðåâàòåëüíîãî ìàòà

Ïå÷àòü êîìïàíèè

Äàòà

Ðåçóëüòàòû èçìåðåíèé

