Teplo Vášho domova

Infra vykurovacie fólie KS-25 PTC
návrh ● dodávka ● montáž ● servis

BROŽÚRA

Fibonacci s.r.o. Trebišovská 9, 040 11 Košice, +421 907 430 035/ +421 908 508 173

w w w . i n f r a po dl a h ov e k u r e ni e. s k
e m a i l : f i b o n ac ci @ i n f r a p o dl ah o v ek u r en i e. s k

1

Príprava

Príprava podkladu
pod infra vykurovanie.
Skladby
podláh.
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Návod na
obsluhu

Ovládanie a nastavenie termostatu.
Oživenie systému
vykurovania.
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Podlahové
krytiny

Vhodné typy podlahovej krytiny
na infra vykurovanie.
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Upozornenie

Záručné podmienky,
servis a reklamačný
poriadok infra vykurovania.
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Príprava na montáž
vykurovacieho systému

Reklamačné podmienky:
 Zákazník má povinnosť bezodkladne informovať o
plynutia záručnej doby.

zistení Závady počas

 Zákazník musí zabezpečiť prístup spoločnosti Fibonacci za účelom preverenia
a potvrdenia, že na problémy výrobku sa vzťahuje záruka.
 Reklamácia je uznaná v prípade chyby/vady výrobku. Poškodená fólia je
nahradená novou fóliou.
 Doklady k uznaniu reklamácie sú faktúra a preberací protokol.
 V prípade fyzického poškodenia po montáži vykurovania nie je možné uznať
reklamáciu.

Pred inštaláciou systému je potrebné, aby sa investor dohodol s dodávateľom
vykurovacieho systému Fibonacci s.r.o. na tom, čo všetko je potrebné urobiť pred
inštaláciou systému a po inštalácií vykurovacích fólií. Odporúča sa inštalovať
vykurovacie systémy Fibonacci s.r.o. počas prestavby, rekonštrukcie alebo
novostavby rodinného domu, bytov alebo komerčných priestorov. Povrch musí byť
očistený od nečistôt, prachu, ostrých predmetov, ktoré by mohli zapríčiniť mechanické
poškodenie fólie KS-25 PTC.
Umiestnenie a množstvo fólií Fibonacci s.r.o. sa vždy spresnia podľa odporúčaní
dodávateľa tak, aby sa dosiahol potrebný pomer hospodárnosti a komfortu.
Od investora je potrebné zabezpečiť elektroinštaláciu rozvodov prevedenú
dodávateľskou firmou podľa STN noriem a odporúčania Fibonacci s.r.o. Množstvo
káblov, zapojenie a istenie bude štandardne súčasťou vykonávacej projektovej
dokumentácie.

Záruka platí ak:
 Nedošlo k cudziemu zásahu do elektrického vykurovania, poškodeniu
fólie alebo prívodných vodičov.
 Je dokladované správne uloženie fólie., správna prevádzka a údržba.
 Je dodržaný postup montáže, neboli realizované nedovolené úpravy
alebo zmeny parametrov výrobku nekvalifikovanou osobou.
 Nejde o úmyselné poškodenie alebo škodu vplyvom živelnej pohromy.

2

 Spustenie systému sa riadi pokynmi na str.3
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Upozornenie a reklamačný
poriadok

Oživenie vykurovacieho systému
 Ističe na jednotlivé termostaty alebo vykurovacie okruhy zapíname postupne
- po jednom - aby fungoval len jeden termostat na nastavenie. Už nastavený
termostat môže zostať zapnutý podľa pokynov nižšie.
 Na vstup do servisného menu, pri vypnutom termostate stlačte súčasne
Menu a Zapnúť/Vypnúť.

 Vykurovacie fólie sú napájané na
sústavu 220/230V, 50Hz, krytie IP 67.

 Podľa návodu od termostatu zvolíme senzor OUT. Voľbu uložíme tlačidlom
Zapnúť/Vypnúť.

 Vykurovacia fólia musí byť prekrytá PE fóliou hrúbky
0,20 mm - požiadavka elektrických noriem.

 Zapneme termostat. Šípkami nastavíme teplotu 15°C, Potvrdíme OK.

 K regulácií miestnosti vykurovania je potrebné použiť termostat
s podlahovým čidlom NTC.



Postup zopakujeme na každom termostate na oživenie.

 V obytných priestoroch musia byť fólie zapojené cez prúdový chránič s vypínacou
hodnotou 30mA

 Zapnutý a ešte neprestavený termostat nenecháme fungovať hrozí prehriatie podlahy!

 V miestach so zvýšenou vlhkosťou (kúpeľňa, WC, kuchyňa, technická miestnosť)
sa inštaluje kovová mriežka napojená na ochranný žltozelený vodič.

 Všetky ističe, ktoré napájajú termostaty musia
byť zapnuté v priebehu celého roka nepretržite!

 Montáž fólie len pri teplote vyššej ako 4°C. Fólia sa nesmie inštalovať na nerovné
povrchy aby nedošlo k mechanickému poškodeniu.
 V prípade poruchy systému sa ho nesnažte opravovať samostatne, obráťte sa na
servisné centrum. Zapojenie sa musí vykonávať podľa noriem a predpisov.
 Medené prvky vyhrievacej fólie KS-25 PTC sa nesmú prekrývať.
 Nevykonávajte elektromontážne práce pod napätím.
 Odskúšanie vykurovania sa vykoná v každej miestnosti samostatne pred
položením podlahovej krytiny pomocou presného oh metru a hodnoty sa zapíšu.
 Pokiaľ je meranie v poriadku, je možné položiť podlahu. Po dokončení položenia
podlahy sa meranie odporu zopakuje a porovná s predchádzajúcim meraním.
 V prípade odlišných hodnôt došlo pravdepodobne
k poškodeniu vykurovacej fólie alebo prívodného vodiča.

pri

kladení

podlahy

 Spustenie systému je nutné vykonať podľa pokynov - oživenie systému str.3
 Stavebná konštrukcia musí byť dostatočne suchá a zbavená vlhkosti pred
postupným a pomalým nábehom systému vykurovania.
 Vykurovacie fólie nesmú byť kladené pod pevné interiérové predmety ako sú vane,
sprchovacie kúty, WC, vstavané skrine, neumožňujúci voľné prúdenie vzduchu.
Rozdiel medzi predmetmi a podlahou musí byť 50 - 60 mm.

DEŇ: 1. teplotu podlahy nastaviť podľa teploty
miestnosti (napr. 15°C, max však 19°C)
2.-4. zvyšovať teplotu o 3°C za deň až na 27°C
4.-7. udržiavať teplotu 27°C
7.-9. znižovať teplotu o 5°C za deň
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9. je možné nastaviť teplotu podlahy a uviesť systém do prevádzky
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Podlahové krytiny

Poslednou časťou po inštalácii infra vykurovania fóliami KS-25 PTC je
vhodná voľba podlahovej krytiny tak, aby sme dosiahli čo najúčinnejší
vykurovací komfort do Vášho domova, bytu alebo kancelárie.
Odporúčame ukladať podlahovú krytinu podľa
požiadaviek výrobcu alebo sa riadiť stavebnými
normami a pravidlami.
Pre maximálnu účinnosť fólie
KS-25 PTC je dôležité brať do
úvahy:
 Maximálnu stavebnú výšku podlahy, ktorá je prípustná.
 Hrúbka betónového/anhydritového poteru by mala byť 4,5 - 5 cm.
 Maximálna hrúbka laminátovej/drevenej podlahy je od 8 - 14 mm.
 Čo najmenší tepelný odpor finálnej
nášľapnej vrstvy (podlaha, koberec,
linoleum, keramická dlažba).

Materiál podlahy,
hrúbka

Tepelný odpor
( m2. K / W )

vynil, 5mm

0,02

dlažba, 10mm

0,01

laminát, 8mm

0,04—0,07

drevo, 10mm

0,05—0,1

korok, 10mm

0,11

koberec, 10mm

0,2

Upozornenie:
Interiérové predmety ako nábytok musí byť umiestnený na vyhrievanú podlahu na
podperách vysokých min. 50 - 60 mm. Pri ukladaní finálnej podlahovej krytiny na
vykurovaciu fóliu nesmie dôjsť k lámaniu, vzájomnému prekrytiu alebo kontaktu
s kovovými časťami.
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Prevádzka infra kúrenia

Tepelná strata stavby - rozdiel medzi
vnútornou a vonkajšou teplotou.
 Hrúbka poteru ideálne 4,5 - 5cm.
 Umiestnenie termostatu - bez vplyvu slnečných lúčov a prievanu.
Vplyv na čidlo.
 Dodržiavanie odporúčaných teplôt podľa noriem v jednotlivých
miestnostiach.
 Dĺžka vykurovacej sezóny
 Výška sadzby za spotrebovanú energiu.
Obývacie izby, spálne, jedálne, pracovne, detské izby

21°C

Kuchyne

20°C

Kúpeľne

24°C

WC

20°C

Predsiene, chodby

15°C

Vykurované schodisko, garáž

10°C

 Dodržiavanie teplotných limitov pre jednotlivé miestnosti je dôležité a má vplyv na
celkovú spotrebu energie na kúrenie.
 V izbách by nemala presiahnuť 22°C a kúpeľni 24°C.
 Zvýšením teploty o 1°C môžeme zvýšiť spotrebu o 6%.
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