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Dla naszego dobrego samopoczucia niezwykle istotny jest prawidłowy rozk ład
temperatur w pomieszczeniu. Podłoga powinna być ciepła – któż z nas chciałby chodzić po
zimnej posadzce. Temperatura powietrza na wysokości głowy powinna być odpowiednio
niska, aby nie pogarszać samopoczucia i nie powodować zmęczenia.

Zastosowanie konwencjonalnych metod ogrzewana prowadzi zazwyczaj do odwrotnego
rozkładu temperatur. Podłoga jest nieprzyjemnie chłodna, zaś my oddychamy przesadnie
ogrzanym powietrzem.

Pragniemy zaproponować Państwu bezpieczne, ekonomiczne a przede wszystkim
niezwykle komfortowe ogrzewanie podłogowe. Dzięki zastosowaniu mat, kabli czy też
folii grzewczych do ogrzania naszych mieszkań i biur, uzyskujemy bliski ideałowi system
ogrzewania.

Poniżej prezentujemy rozkłady temperatur w pomieszczeniu przy zastosowaniu
ogrzewania konwencjonalnego oraz podłogowego.

Dzięki zastosowaniu ogrzewania podłogowego uzyskujemy nie tylko wyjątkowy komfort
pracy i odpoczynku, ale również oszczędzamy pieniądze. W przypadku ogrzewania
konwencjonalnego średnia temperatura w pomieszczeniu wynosi 23-24°C, podczas gdy
dla ogrzewania podłogowego tylko 19-20°C.
Ciepła podłoga pozwala na obniżenie średniej temperatury w pomieszczeniu o 2-4°C.              
Daje to nawet 25% oszczędności energii, a przy tym poprawia komfort użytkowania
pomieszczenia i zapewnia prawidłową cyrkulację powietrza.

Proponowane przez nas systemy ogrzewania nie wymagają wykonywania
specjalistycznych robót budowlanych. Są wyjątkowo proste w montażu. Dzięki temu
praktycznie każdy może samodzielnie, i z minimalnym nakładem pracy, zainstalować
komfortowe ogrzewanie podłogowe.



Ogrzewanie podłogowe zdobywa coraz więcej zwolenników, zwłaszcza tam, gdzie nie ma
możliwości przyłączenia lokalu do sieci ciepłowniczej, bądź ze względu na wysokość kosztów
instalacja tradycyjnego ogrzewania nie wchodzi w grę. Ogrzewanie elektryczne zdecydowanie
wypiera piece akumulacyjne i konwektory, które są mało wydajne przez co kosztowne                  
w eksploatacji.

W zależności od potrzeb i warunków technicznych istnieje wiele opcji ogrzewania
podłogowego. Aby umożliwić Państwu optymalny wybór, prezentujemy materiały informacyjne
o produktach służących do elektrycznego ogrzewania podłogowego pomieszczeń, zapobiegania
przed zamarzaniem i oblodzeniem podjazdów, schodów, tarasów oraz rynien i rur.

Produkty oferowane przez naszą firmę cechuje doskonała jakość i bezawaryjność.
Urządzenia sprowadzane są z posiadającej wieloletnie doświadczenie w zakresie techniki
ogrzewania podłogowego, renomowanej szwedzkiej firmy Ebeco AB. Oferowane systemy
grzewcze są wyjątkowo bezpieczne, nie emitują promieniowania elektromagnetycznego,
posiadają certyfikaty bezpieczeństwa i homologację Semko i CE.

Brak ogniw pośredniczących pomiędzy producentem, a importerem powoduje, że ceny
produktów – mimo ich wysokiej jakości – są niezwykle umiarkowane i konkurencyjne.

Sądzę, że nie ma potrzeby przekonywania kogokolwiek, że zastosowanie ogrzewania
podłogowego np. w łazience, przedpokoju czy kuchni, podnosi komfort mieszkania i jego
atrakcyjność. Czyż nie miło jest po wyjściu z wanny lub spod prysznica zetknąć się z ciepłą 
i suchą podłogą?

Istotnym argumentem uzasadniającym zastosowanie tego typu ogrzewania, jest
niezwykła prostota jego instalacji - pod każdy rodzaj podłogi. Ponieważ system jest
jednostronnie zasilany, instalacja ogrzewania, zwłaszcza w trakcie budowy, nie wymaga zmian
w organizacji pracy ani szczególnych kwalifikacji pracowników. Także w trakcie
przeprowadzanych remontów w już istniejących mieszkaniach, instalacja elektrycznego
ogrzewania podłogowego jest niezwykle łatwa. Nie wymaga też, poza kosztem urządzeń, innych
nakładów finansowych.

Godnym uwagi jest również proponowany przez naszą firmę samoregulujący kabel
grzewczy, stosowany do zapobiegania oblodzeniu podjazdów garażowych, rynien, rur
spływowych, tarasów i schodów. Nie wymaga on stosowania termostatu gdyż automatycznie
reguluje swoją moc w zależności od temperatury otoczenia. Jeżeli temperatura                     
przekracza 5°C, kabel przestaje pobierać energię elektryczną.

Urządzenia grzewcze posiadają 10 letnią, a automatyka 2 letnią gwarancję.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.  
Proponuję odwiedzenie naszej strony internetowej;   www.emuz.com.pl

Łączę wyrazy szacunku
Zbigniew Buczkowski

http://www.emuz.com.pl


Ebeco Clear Mirror®

PODGRZEWACZ DO LUSTER

Numer artykułu. Nazwa artykułu Rozmiar (mm) Moc (W) Zasilanie (V)
89 606 30
89 606 32
89 606 34
89 606 36

Ebeco Clear Mirror
Ebeco Clear Mirror
Ebeco Clear Mirror
Ebeco Clear Mirror

274x274
274x574
524x524
1024x524

15
25
50
100

230
230
230
230

Podgrzewacz do luster Ebeco Clear Mirror® sprowadzamy na zamówienie.

Ebeco Clear Mirror® to samoprzylepna folia grzewcza
przeznaczona do ogrzewania luster. Jej zastosowanie
skutecznie zapobiega zaparowywaniu luster w łazienkach.

Folię przylepia się do spodu lustra i podłącza do obwodu
oświetleniowego łazienki. Włączając światło w łazience
włączamy również podgrzewanie lustra.
Element grzewczy jest specjalnie izolowany, aby folia
mogła być wykorzystywana w pomieszczeniach „mokrych”.
Produkt cechuje się doskonałą jakością oraz niewielkim
poborem energii elektrycznej.

INSTALACJA
1. Ostrożnie zaznacz miejsce przyklejenia folii na

spodniej stronie lustra.
2. Jeżeli lustro montowane jest tak, że przylega do

ściany to należy w ścianie zrobić wgłębienie na złącze
podłączeniowe folii.

3. Odklej kawałek papieru zabezpieczającego stronę
przylepną folii przy jednej z jej krawędzi. Przyłóż
folię do zaznaczonego na lustrze miejsca. Następnie
przyklej folię, delikatnie zdejmując papier
zabezpieczający i dokładnie dociskając ją do lustra.
Należy uważać, aby między folią a lustrem nie
pozostały pęcherzyki powietrza.

4. Folię można podłączyć do włącznika światła lub też
można użyć osobnego włącznika ogrzewania.             
Obwód folii grzewczej musi być zabezpieczony
bezpiecznikiem różnicowo-prądowym 30mA.

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania:                     230V
Długość kabla podłączeniowego:     2m
Moc:                             15W do 100W

Materiał: podwójnie izolowana folia
poliestrowa z grafitowym elementem
grzewczym.

.



MULTIFLEX
kabel grzewczy

Ogrzewanie podłogowe – Twoja najlepsza inwestycja
Charakterystyka produktu

Popularnym, skutecznym i stosunkowo tanim źródłem ciepła w podłodze
jest kabel grzewczy Multiflex. Może on być zastosowany                     
w pomieszczeniach nowobudowanych, gdzie istnieje możliwość
położenia jastrychu (wylewki) o grubości 50mm, jak również                   
w pomieszczeniach z gotowym podłożem (należy wówczas przykryć
kabel 15mm warstwą szpachli lub kleju) Kabel układany jest w zwojach
bezpośrednio na warstwie izolacji, a następnie zalewany betonem.         
W zależności od rodzaju ogrzewania (zasadniczego czy
wspomagającego) należy dobrać moc kabla od 90 do 120 W/m2

Kabel grzewczy Multiflex został wyprodukowany tak, aby sprostać
najwyższym wymaganiom stawianym dla ogrzewania podłogowego.         
Jest jedynym produktem na rynku, w którym zastosowano teflonową
izolację rdzenia oporowego. Materiał ten wytrzymuje                
temperaturę 260oC, co zdecydowanie zwiększa żywotność kabla.

Multiflex jest kablem jednostronnie zasilanym, dzięki czemu jego
montaż jest wyjątkowo łatwy. Zastosowanie dwóch ekranów
miedzianych powoduje, że kabel nie wytwarza pola
elektromagnetycznego. Nawet osoby najbardziej uwrażliwione mogą
bez żadnych negatywnych skutków cieszyć się z komfortu ogrzewania
podłogowego.

Zastosowanie
Kabel grzewczy Multiflex, ze względu na swoją elastyczność i niewielką
średnicę (6 mm), może być używany praktycznie pod wszystkie podłogi.

Konstrukcja podłogi - betonowa
Zastosowanie kabla grzejnego w nowym budownictwie
Kabel grzejny układa się w zwojach najwyżej co 25 cm              
i zalewa się warstwą betonu co najmniej 50 mm, a jeżeli
zapotrzebowanie na moc grzejną jest większe, to można kabel
układać gęściej.



Wybór należy do Ciebie

Propozycja doboru długości kabla grzewczego i jego mocy przedstawiona jest w tabeli poniżej.                      
W przypadku potrzeby zastosowania innej mocy na m2 powierzchni, można ułożyć zwoje w dowolnej
odległości od siebie, przy czym odległość ta nie może być mniejsza niż 10 cm i nie większa niż 25cm.
Odległość między zwojami kabla wyznacza się dzieląc powierzchnię, którą mamy ogrzać, przez długość
kabla.

Efektywność ogrzewania podłogowego zależy nie tylko od wyboru konkretnej długości kabla.                     
Należy również uwzględnić wiek budynku, jakość i stan izolacji, grubość ścian, jakość okien i drzwi.                      
Znając te dane można optymalnie określić potrzebną moc kabla na m2 powierzchni i odpowiednią długość.
Przeciętnie stosuje się następujące rozwiązania:

70-120 W/m² - dla powierzchni ogrzewanych wewnątrz budynku
130-150 W/m² dla powierzchni ogrzewanych na zewnątrz budynku

Aprobata SEMKO

Artykuł nr Nazwa Moc kabla
(W)

Długość
(m)

Powierzchnia
ogrzewana

wewnątrz budynku
(m²)

Powierzchnia
ogrzewana na

zewnątrz budynku
(m²)

E 89 607 00 Multiflex 200 10 2-3 1-1,5

E 89 607 02 Multiflex 270 14 3-4 1,5-2

E 89 607 04 Multiflex 350 17 4-5 2-2,5
E 89 607 06 Multiflex 440 23 5-6 2,5-3

E 89 607 08 Multiflex 550 27 6-8 3,5-4,5

E 89 607 10 Multiflex 720 36 7-10 4,5-6

E 89 607 12 Multiflex 870 44 9-12 6-7

E 89 607 14 Multiflex 1090 53 11-15 7-8
E 89 607 16 Multiflex 1290 64 13-18 8-10

E 89 607 18 Multiflex 1560 79 16-22 10-12

E 89 607 20 Multiflex 1840 93 18-26 12-14

E 89 607 22 Multiflex 2350 115 23-33 14-19

Akcesoria:

Art. nr Nazwa

E 85 816 70 Termostat  EB Therm 100/200 (czujnik 3 m)

ZAPEWNIAMY 10 LAT GWARANCJI!



Thermoflex
Mata grzewcza pod wszystkie typy podłóg

Charakterystyka produktu
Themoflex to samoprzylepna mata grzewcza. Składa się ona              
z kabla grzejnego rozmieszczonego w stałych odległościach na
siatce plastykowej, wzdłuż której znajdują się cztery
samoprzylepne taśmy. Jest jednostronnie zasilana; kończy się
tylko jednym przewodem podłączanym do termostatu.               
Dzięki tej konstrukcji Thermoflex jest niezwykle łatwy i prosty               
w instalacji, a niski profil zabudowy (4 mm) eliminuje uciążliwe                     
i kosztowne prace dodatkowe, np. podwyższanie progów,
obcinanie drzwi.

Zastosowanie
Mata grzewcza Thrmoflex przeznaczona jest do instalacji pod
wszystkimi typami płytek ceramicznych i podłóg kamiennych.
Można ją również położyć bezpośrednio między belkami pod
podłogą z desek i nie zmienia to wysokości zabudowy.

Informacja dodatkowa
Można zwiększyć efektywność ogrzewania stosując właściwą
izolację – Depron ®.
Depron to płyta izolacyjna z polystyrolu o bardzo dobrych
właściwościach izolacji termicznej. Kładzie się ją bezpośrednio
pod matę grzejną, co zwiększa efektywność grzewczą                     
i zmniejsza koszty zużycia energii.



Instalacja
Zainstalowanie maty Thermoflex nie sprawia żadnych
problemów. Montaż należy rozpocząć od miejsca,             
z którego długość  przewodu zasilającego umożliwi
podłączenie do termostatu. Ponieważ siatkę, na której
umieszczony jest kabel grzejny można przycinać               
i odpowiednio formować, Thermoflex możemy
dostosować do kształtu każdego pomieszczenia.
Przylepce umożliwiają dokładne przymocowanie maty
do podłoża. Zalanie klejem do terakoty zwiększa
wysokość zabudowy zaledwie o 4mm.

Wymiary i moc grzewcza
Mata grzewcza Thermoflex jest dostępna w 22 różnych wymiarach.
Występuje również w dwóch rodzajach mocy grzewczej: 95W/m2 oraz
120W/m2 (patrz tabelki poniżej)
Dla starszych mieszkań i domów o słabszej izolacji polecamy
maty o mocy 120W/m2. Napięcie zasilania – 230V

Mata grzewcza Thermoflex (95W/m2)
Numer artykułu Powierzchnia Rozmiar [m] Moc
8560560 1,9 m2 0,5 x 3,8 180W
8560562 2,4 m2 0,5 x 4,8 220W
8560564 3,1 m2 0,5 x 6,2 290W
8560566 4,4 m2 0,5 x 8,8 420W
8560568 5,5 m2 0,5 x 10,0 470W
8560570 6,0 m2 0,5 x 12,0 580W
8560572 7,4 m2 0,5 x 14,8 700W
8560574 8,8 m2 0,5 x 17,6 850W
8560576 12,9 m2 0,5 x 25,8 1230W

Mata grzewcza Thermoflex 120W/m2

Numer artykułu Powierzchnia Rozmiar Moc
8560580 1,7 m2 0,5 x 3,4 200W
8560582 2,1 m2 0,5 x 4,2 250W
8560584 2,7 m2 0,5 x 5,4 340W
8560586 3,9 m2 0,5 x 7,8 480W
8560588 4,4 m2 0,5 x 8,8 530W
8560590 5,4 m2 0,5 x 10,8 640W
8560592 6,6 m2 0,5 x 13,2 780W
8560594 7,9 m2 0,5 x 15,8 940W
8560596 11,5 m2 0,5 x 23 1380W

Dodatki do maty grzewczej Thermoflex
Numer artykułu Nazwa Zasilanie Moc
8581662 Termostat EB Therm 100 220 – 240 V 2700W



EcoFlex®

Charakterystyka produktu

Folia grzewcza - niezwyle łatwe w instalacji ogrzewanie
podłogowe…
Ecoflex to nowa, niezwykle cienka (zaledwie 0,3 mm) folia
grzewcza. Dzięki swej unikalnej konstrukcji jest niezwykle
prosta w instalacji, a zarazem komfortowa w użytkowaniu.
Karbon, materiał przewodzący ciepło, jest bardzo regularnie
rozłożony na całej powierzchni folii i dzięki temu można ją
przycinać z dokładnością do 10 mm i dokładnie dopasować do
każdej powierzchni. Folia Ecoflex dostępna jest                            
w szerokościach 30 i 50 cm oraz dowolnej długości                           
(z metra). Folia grzejna spełnia warunki ochrony środowiska,
gdyż nie zawiera PCV ani ołowiu.

Instalacja
Instalacja folii grzewczej Ecoflex jest bardzo prosta, nie wymaga wiele
czasu i można wykonać ją samemu. Folię dowolnie przycina się                           
i dokładnie dopasowuje do powierzchni pomieszczenia. Ucięte części folii
łączy się ze sobą przy pomocy złączy zaciskowych, a krawędzie folii
zakleja się taśmą izolacyjną. Folia grzejna Ecoflex przystosowana jest do
bezpośredniego podłączenia do 230V. Folię Ecoflex kładzie się
bezpośrednio na podłożu lub izolacji. Dodatkowym ułatwieniem jest to, że
folię układa się „na sucho” tzn. bez użycia kleju czy szpachli. Ecoflex
jest również idealnym rozwiązaniem w czasie remontu (odnawiania),
ponieważ grubość folii (0,3 mm) nie ma wpływu na wysokość podłogi. Folia grzewcza Ecoflex może być
używana jako jedyne źródło ciepła (do całkowitego ogrzewania) lub jako ogrzewanie dodatkowe,
uzupełniające.

Zalety folii grzejnej Ecoflex
Jedną z niewątpliwych zalet Ecoflex, poza uniwersalnymi wymiarami, jest możliwość bezpośredniego
podłączenia do sieci 230V. Nie potrzeba używać transformatora (wyjątek: łazienki i pomieszczenia
„mokre”). Jest niezwykle odporna na uszkodzenia, nawet przebicie lub zrobienie dziury nie powoduje jej
funkcjonalnego uszkodzenia. Kolejna zaleta, to minimalna emisja pola magnetycznego, a także możliwość
zakupu folii w dowolnej długości.



Folię grzejną Ecoflex można układać na różnym podłożu oraz bezpośrednio na materiale izolującym.               
Na folii Ecoflex można położyć większość używanych w budownictwie podłóg np. podłogę drewnianą,
laminat, linoleum terakotę itp. Można ją również układać między belkami z desek, nie zmieniając wysokości
zabudowy. Rys. poniżej.

Wszystko, czego potrzebujesz do instalacji to: folia Ecoflex, złącza zaciskowe,
obcęgi, taśma izolująca i termostat.
.

Materiał nie zawiera halogenu ani innych substancji szkodliwych!

Wymiary i moc grzewcza
Folia grzewcza Ecoflex dostępna jest w dwóch szerokościach: 30 i 50 cm oraz
mocy 60, 80, 90 i 120W/m2 Dostępne są równocześnie dwie wersje napięciowe:
48V i 230V. Dla napięcia 48V folia dostępna jest również w szerokości 69 cm.
Ecoflex można kłaść pod różne rodzaje podłóg. Posiada 10-letnią gwarancję.

Artykuł nr Nazwa Szerokość
Moc wydzielana na
jedn. powierzchni

W/m2

Moc wydzielana na
jedn. długości

W/m

E89 606 00
E89 606 02
E89 606 04
E89 606 10
E89 606 12
E89 606 16
E89 606 18
E89 606 22

EcoFlex 48 V
EcoFlex 48 V
EcoFlex 48 V
EcoFlex 230 V
EcoFlex 230 V
EcoFlex 230 V
EcoFlex 230 V
EcoFlex 230 V

50/53 cm
30/33 cm
66/69 cm
50/53 cm
30/33 cm
50/53 cm
30/33 cm
50/53 cm

80
80
80
60
60
90
90

120

40
24
52
30
18
45
27
60



EB-Trace G-15
Samoregulujący kabel grzewczy pod wszystkie typy podłóg

• Łatwy w instalacji

• Może być cięty, przedłużany,
łączony lub krzyżowany

• Ekologiczny i energooszczędny

• Bez kabla podłączeniowego

• Oznaczenie metrów, montaż za
pomocą taśmy

• Bez ryzyka przegrzania

Charakterystyka produktu
Nowy kabel grzewczy EB Trace  G–15 łączy elastyczność z najnowszą technologią w zakresie
ogrzewania podłogowego. Jest samoregulującym, równoległym kablem grzewczym, to znaczy, że
automatycznie reguluje swoją moc w zależności od temperatury otoczenia i eliminuje ryzyko
przegrzania. Moc wydzielana w elemencie grzewczym zmienia się wraz ze zmianami
temperatury (im cieplej, tym kabel słabiej grzeje). Temperatura na całej powierzchni podłogi
jest jednakowa. Kabel grzewczy EB-Trace G-15 jest tak zaprojektowany, że może być łatwo
cięty, łączony i krzyżowany, co powoduje, że pasuje do wszystkich podłóg, niezależnie od ich
powierzchni. Kabel można samodzielnie przyciąć do pożądanej długości; dodatkowym
ułatwieniem są oznaczenia metrów na zwoju (dzięki czemu wiadomo też ile kabla zużyto).          
G-15 jest mocowany za pomocą spinaczy (klipsów), a następnie mocowany bezpośrednio na
żądaną powierzchnię, co powoduje, że prace instalacyjne oszczędzają czas i koszty.

Art. nr E 89 604 70

Zastosowanie:
pod wszystkie typy podłóg

EB-Trace G-15 jest odpowiedni pod
wszystkie rodzaje podłóg – płytki, maty
plastikowe, drewno, laminaty itp.

Przymocowuje się go do podłoża przy
pomocy taśmy klejącej a następnie cienko
szpachluje.



KONSTRUKCJA
A: przewody zasilające element grzewczy – miedziane, pole przekroju 0,56mm2

B: samoregulujący się element grzewczy
C: izolacja wewnętrzna, teflonowa
D: ekran – oplot miedziany, pole przekroju 2,44mm2

E: izolacja zewnętrzna, teflonowa

DANE TECHNICZNE

Certyfikat bezpieczeństwa SEMKO 9834199/01-03
Napięcie zasilania 220VAC – 240VAC
Minimalny promień zgięcia 35mm (liczony do wewnętrznej 

krawędzi kabla)
Minimalna temperatura pracy -30°C
Maksymalna temperatura pracy 65°C przy w łączonym zasilaniu
Maksymalna rezystywność ekranu 18,2Ω/km
Wymiary 7,3 x 5,3 mm
Moc wydzielana 15W/m (przy temp. betonu 25°C)
Maksymalna długość instalacji 100m (max. 10A)

E D C B A



Samoregulacja – oszczędność energii
EB-Trace G-15 posiada samoregulację, co oznacza, że kabel wyczuwa
odpowiednią temperaturę i odpowiednio do niej reguluje wydajność;
(pod grubą matą wydajność jest obniżana, podczas, gdy przy oknie, ze
względu na przeciągi, wydajność wzrasta). Kabel nie tylko chroni
podłogę przed przegrzaniem, ale również oszczędza energię.

Bezpieczeństwo i gwarancja
EB-Trace G-15 spełnia wysokie wymagania jakości i bezpieczeństwa.
Wytwarzane pole elektryczne i elektromagnetyczne jest minimalne.
Kabel posiada 10 letnią gwarancję. Posiada także oznaczenia normy
SEMKO i CE.

Kabel w praktycznym zwoju ułatwia pracę
EB-Trace G-15 może być dostarczany w postaci zwoju (230 m) lub w żądanej długości.
Praktyczny zwój jest łatwy w transporcie i upraszcza prace instalacyjne.

Przewodnik planowania
Używając następującej tabelki możemy określić ile kabla należy zużyć na 1m2 powierzchni aby
uzyskać pożądany efekt

15 mm substancji wypełniającej (klinkier jako pokrycie podłogi) albo 30 mm betonu
(drewno/laminat jako pokrycie podłogi)
15 mm substancji wypełniającej (drewno/laminat  jako pokrycie podłogi)
30 mm betonu (klinkier jako pokrycie podłogi)

W przybliżeniu .
W/m2

30 mm betonu
podłoga terrakota

15 mm kleju do
glazury, podłoga

terrakota

15 mm  kleju
do glazury;

deski, panele

100 8
90 8 7
80 8 8 6
70 8 6
60 6

odstęp 12 cm 14 cm 16 cm

Maksymalna długość 100m/10A
Instalacja powinna być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka.



Zestawy podł ączeniowe do kabla  F-10/G-15/T-18
INSTRUKCJA   MONTAŻU

E 89 604 08 - Zestaw podłączeniowy do kabli F-10/G-15
E 89 604 11 - Zestaw podłączeniowy do kabla T-18
Opakowanie zawiera :

- 2szt. φ3mm czarnej izolacji te rmokurczl iwej
- 1szt. φ3mm (φ5mm dla T-18) zielono-żółte j izolacji termokurczliwej
- 2szt. φ9mm czarnej izolacji termokurczliwej z klejem
- 1szt. czopek zakończen iowy, termokurczliwy z kle jem
- 1szt. szylt ( tylko dla T-18)

Montaż końcówki
zakończeniowej

1. Zdejmij zewnętrzną izolację na
długości 20mm

2. Naciągnij oplot ekranu do tyłu tak
daleko, jak się da. Naciągnij
20mm izolacji termokurczliwej
i podgrzej ją gorącym powietrzem.
Ściśnij płaskimi szczypcami część
izolacji poza kablem aż wycieknie klej

3. Z powrotem naciągnij oplot ekranu na
izolację. Owiń oplot ekramu jednym
zwojem tasmy izolacyjnej. Naciągnij
czopek termokurczliwy i podgrzej go
gorącym powietrzem aż wycieknie klej

Montaż końcówki
podłączeniowej

4. Zdejmij zewnętrzną
izolację na długości 110mm

5.Zdejmij oplot ekranu
z kabla i skręć go

6.Zdejmij wewnętrzną
izolację na długości
około 100mm

7. Zrób dwa nacięcia
na kablu od środka
kabla w kierunku
przewodów

8. Płaskimi szczypcami odciągnij
przewody na zewnątrz aż do
krawędzi zewnętrnej izolacji.
Odetnij materiał znajdujączy się
w środku przy krawędzi
zewnętrnej izolacji.

9.Naciącnij czarne izolacje
termokurczliwe na przewody oraz
izolację zielono-żółtą na skręcony
oplot ekranu. Podgrzej je gorącym
powietrzem.

10. Naciągnij 20mm izolacji
termokurczliwej z klejem
i podgrzej ją. Ściśnij ją płaskimi
szczypcami między przewodami.

Zmierz izolację kabla
( minimum 10MΩ )

Kabel jest gotowy do użytku.



Ebeco Cable Kit
Kompletny system ogrzewania podłogowego

Charakterystyka produktu
Ebeco Cable Kit jest zestawem posiadającym wszystkie elementy
potrzebne do zainstalowania ogrzewania podłogowego.                          
W skład zestawu wchodzą:

• Kabel grzewczy, jednostronnie zasilany (na szpuli)
• Termostat EB Therm 100 z czujnikami temperatur

powietrza i podłogi
• Taśma przylepna do zamocowania kabla na podłożu
• Rurka „peszel” do zamontowania czujnika temperatury

podłogi.

Zastosowanie
Ebeco Cable Kit można stosować pod wszystkie rodzaje podłóg.
Wyjątkowo dobrze sprawdza się pod terakotą. Wysokość instalacji
wynosi zaledwie 4mm. Minimalna głębokość osadzenia kabla wynosi
zaledwie 10mm. Dzięki temu, że kabel nawinięty jest na szpulę               
i mocowany do podłoża za pomocą taśmy przylepnej, czas wykonania
instalacji jest zazwyczaj 2 razy krótszy niż w czas montażu innych
systemów ogrzewania podłogowego. Ebeco Cable Kit można układać
tak, aby uzyskać wydajność od 75W/m2 do 120W/m2.

Ebeco Cable Kit to profesjonalny i oszczędny system ogrzewania podłogowego. Jest niezwykle prosty
w montażu, nie stwarza konieczności podnoszenia podłogi. Jednakże najważniejszą jego zaletą jest to,
że dzięki specjalnej konstrukcji kabla grzewczego, system praktycznie nie emituje promieniowania
elektromagnetycznego.

Artykuł nr Nazwa Moc [W] Długość kabla
[m]

Powierzchnia [m2]
odl. między zw ojami:      

9 cm (120W/m2)

Powierzchnia [m2]
odl. między zw ojami:      

12 cm (90W/m2)

Powierzchnia [m2]
odl. między zw ojami:      

14 cm (75W/m2)
89 602 60
89 602 62
89 602 64
89 602 66
89 602 67
89 602 68
89 602 69
89 602 70
89 602 71
89 602 72
89 602 73
89 602 74
89 602 76
89 602 78

Cable Kit
Cable Kit
Cable Kit
Cable Kit
Cable Kit
Cable Kit
Cable Kit
Cable Kit
Cable Kit
Cable Kit
Cable Kit
Cable Kit
Cable Kit
Cable Kit

140
200
250
330
400
470
530
640
790
940
1170
1360
1700
2050

14
19
24
31
37
44
49
60
74
88
108
126
159
190

1,3
1,7
2,1
2,8
3,3
3,9
4,4
5,3
6,6
7,8
9,8
11,3
14,0
17,0

1,6
2,2
2,8
3,7
4,4
5,2
5,9
7,1
8,8
10,4
13,0
15,0
19,0
23,0

1,9
2,7
3,3
4,3
5,2
6,2
7,1
8,4
10,5
12,4
15,3
18,0
22,0
27,0



Zabezpieczenie przeciw
zamarzaniu

EB-Trace F-10 – samoregulujący kabel
grzewczy - ekonomiczne zabezpieczenie przed
zamarzaniem instalacji rur i węży gumowych

Zimy mogą okazać się bardzo kosztowne ze względu
na naprawy szkód w instalacjach rur spowodowanych
przymrozkami. Aby ich uniknąć można zastosować
kabel EB Trace F–10, który skutecznie uchroni
instalacje wodne przed zamarznięciem

Charakterystyka produktu
EB-Trace F-10 zmniejsza zużycie energii
EB-Trace F–10 jest kablem samoregulującym, to znaczy automatycznie
reguluje wydzielaną moc w zależności od temperatury otoczenia                
(moc grzewcza kabla jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury
zewnętrznej). Dzięki temu kabel grzewczy zapewnia równomierny rozkład
ciepła i kontrolę zużycia energii. Zastosowanie kabla F–10 jest opłacalne
również dlatego, że eliminuje potrzebę stosowania termostatu. Konstrukcja
samoregulującego kabla grzewczego ułatwia jego instalację, dzięki temu kabel
można przycinać i krzyżować w celu precyzyjnego dopasowania go do rury bez
ryzyka przegrzania. Nie potrzeba stosować kabla podłączeniowego.

Zastosowanie
Kabel EB Trace F–10 można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz rur
wodnych i kanalizacyjnych. Ponieważ nie zawiera on PCV może być stosowany
również wewnątrz rur z wodą pitną.

Bezpieczeństwo i gwarancja
EB-Trace F-10 spełnia wysokie wymagania jakości i bezpieczeństwa.
Wytwarzane pole elektryczne i elektromagnetyczne jest minimalne. Kabel
posiada 2 letnią gwarancję. Posiada także oznaczenia normy SEMKO i CE



Przykłady zastosowania:

• rury wodociągowe
• rury kanalizacyjne
• dreny
• studnie
• rynny

EB-TRACE F–10 spełnia swoje funkcje
nawet w ekstremalnych warunkach

Kabel F–10 sprawdza się nawet w czasie
najmroźniejszych zim. Dla instalacji wewnętrznej
(rura o średnicy 50 mm i izolacji 20 mm) kabel F–10
spełnia swoją funkcję zabezpieczenia przed
zamarzaniem do temperatury –30oC, a dla instalacji
zewnętrznej do temperatury –20oC. Dla niższych  
temperatur należy kabel spiralnie nawinąć na rurę lub
zwiększyć izolację. F-10 jest do nabycia z metra.
Posiada 2 lata gwarancji oraz homologację CE (S).

Samoregulujący kabel grzewczy – jako kabel przenośny
Kabel F–10 można również nabyć w formie łatwego do montażu kabla przenośnego. Posiada on wtyczkę    
z uziemieniem i może być używany w miejscach, gdzie pojawi się potrzeba ochrony przed zamarzaniem.
Ponieważ jest kablem samoregulującym nie ma ryzyka przegrzania, nawet w przypadku długotrwałego
podłączenia. Nie jest potrzebny termostat, ani bezpiecznik różnicowy. W przypadku instalacji
wewnętrznej należy używać zestawu dodatkowego. Kabel F–10 można zakupić w komplecie z 1,5 m kabla
podłączeniowego zakończonego wtyczką. Napięcia zasilania 230V.

Przykłady zastosowania zestawu przenośnego:

• rury wodociągowe
• liczniki wodne
• szklarnie
• dreny
• rynny
• przyczepy campingowe



EB Trace T – 18 samoregulujący kabel do zabezpieczenia
przed zamarzaniem rur kanalizacyjnych, spustowych i rynien

Charakterystyka produktu
Kabel grzejny EB Trace T–18 jest kablem samoregulującym, to znaczy,                        
że automatycznie reguluje swoją moc w zależności od temperatury otoczenia.              
Jest bardzo ekonomiczny w użyciu ponieważ swoją wysoką moc wykorzystuje tylko
wtedy, gdy w rurach/rynnach jest śnieg i mróz. T–18 jest wytrzymały i odporny       
na ścieranie, nie pęka i nie wysycha pod wpływem promieni słonecznych. Jest kablem
ekologicznym, nie zawiera PVC.

Zastosowanie
Samoregulujący kabel grzejny EB Trace T – 18 jest przeznaczony przede wszystkim
do zabezpieczenia przed zamarzaniem rur spustowych, rynien, dachów, kanalizacji itp.

Instalacja
Dzięki swej unikalnej konstrukcji kabel T-18 można przecinać, krzyżować i dokładnie dopasować                
do przedmiotu zabezpieczanego przed zamarzaniem, bez ryzyka przegrzania. Jest bardzo łatwy                       
w instalacji. Wystarczy go tylko rozwinąć, przyciąć do odpowiedniej długości i zamontować zestaw
podłączeniowy E 8960411. Następnie kabel należy przymocować do przedmiotu zabezpieczanego przed
zamarzaniem i podłączyć. Nie jest potrzebny żaden kabel podłączeniowy.
Kabel EB Trace T-18 może być także używany jako przenośne zabezpieczenie przeciw zamarzaniu               
i oblodzeniu (odcinek kabla zakończony wtyczką)
Napięcie zasilania: 230V.

Maksymalna długość kabla przy zabezpieczeniu:
10A 45 m
16A 65 m
20A 85 m

Konstrukcja Kabla

A – rdzeń miedziany oporowy
B – tworzywo- czynnik samoregulujący
C – izolacja wewnętrzna TPE
D – ekran miedziany cynowany
E – izolacja zewnętrzna TPE



Instrukcja montażu
Kabel grzejny EB Trace T-18 zainstalowany z odpowiednim sterowaniem to najlepsze i najbardziej
ekonomiczne zabezpieczenie przed zamarzaniem rur spływowych, rynien, dachów itp.
Procedura krok po kroku:

1. Dodaj wszystkie długości rur spustowych i rynien, które będą zabezpieczone przed zamarzaniem.
Do otrzymanej sumy dodaj 1% kabla do podłączenia do zasilania oraz 0,5m dla każdego
rozgałęzienia. W przypadku, gdy gałąź (przy rozgałęzieniu) jest krótsza niż 2m zastąp
rozgałęzienie pętlą zrobioną z kabla.                                                               
Jeżeli rura spustowa ma spływ do wody to trzeba kabel zawinąć i ostatnie 0,5m włożyć           
z powrotem do rury. Jeżeli woda z rury spustowej spływa do drenu to kabel T-18 musi być
włożony w ziemię do głębokości w której woda nie zamarza (około 1m).

2. W celu właściwego zabezpieczenia kabla T-18, należy jego długość dostosować do wielkości
bezpiecznika. I tak przy zabezpieczeniu:
10A – długość kabla T-18 nie może przekraczać 45m
16A - długość kabla T-18 nie może przekraczać 65m
20A - długość kabla T-18 nie może przekraczać 85m

3. T-18 podłącza się za pomocą zestawu podłączeniowego E 8960411 i standardowe puszki.               
Dla każdego odcinka kabla T-18 przeznaczona jest 1 szt. zestawu podłączeniowego.

4. Dla każdej rury spustowej przeznaczona jest 1 szt. uchwytu dachowego E 8960962
5. Tabliczki informacyjne E 8960963 montuje się przy każdej puszce i rurze spustowej
6. Użycie odpowiedniego termostatu umożliwi optymalną oszczędność energii elektrycznej.       

Istnieją dwa rodzaje termostatów. W przypadku instalacji o  całkowitej mocy 4-5 kW należy
użyć termostatu max-min. Jeżeli moc instalacji przekracza 5 KW należy użyć termostatu           
z czujnikiem wilgotnościowo-temperaturowym, reagującym na wilgoć i temperaturę. Dzięki temu
zużycie energii może zmniejszyć się nawet o 75%.

7. Czujnik temperatury max-min należy umieścić w cieniu po północnej stronie budynku, natomiast
czujnik wilgotnościowo-temperaturowy należy umieścić bezpośrednio w rynnie.

8. Podłączenia instalacji do źródła zasilania należy dokonać w skrzynce rozdzielczej zaopatrzonej 
w bezpiecznik odpowiedni dla mocy instalacji, bezpiecznik różnicowo-prądowy 30mA, lampkę
kontrolną i odpowiedni termostat (4-5kW max-min, powyżej 5kW termostat z czujnikiem
wilgotnościowo-temperaturowym). 



Ebeco Snow-Melt jest matą grzewczą,
służącą do roztapiania śniegu                             
i zabezpieczenia przeciw zamarzaniu gruntu,
dróg, podjazdów itp.

Moc grzewcza maty wynosi 300W/m2. Matę
można rozciągać, zmniejszając jej
wydajność nawet do 200W/m2.

Matę można układać w piasku, pod asfaltem,
kamieniami oraz w betonie. Minimalna
głębokość ułożenia wynosi 30mm.

Mata dostarczana jest z 5m kablem
przyłączeniowym.

Numer
artykułu.

Nazwa artykułu
Powierzchnia

[m2]
Moc [W]

Szerokość
[m]

Cena hurtowa
netto [PLN]

Cena
detaliczna
netto [PLN]

89 602 90
89 602 92
89 602 94
89 602 96

Ebeco Snow-Melt
Ebeco Snow-Melt               
Ebeco Snow-Melt              
Ebeco Snow-Melt

7
9-11

12-14
14-17

2200
2700
3600
4250

0,5
1
1
1

935
1095
1310
1560

1075
1260
1510
1790

Mata Ebeco Snow-Melt sprowadzana jest na zamówienie .

Ebeco Snow-Melt®

Zabezpieczenie przeciw
zamarzaniu



Płyta Izolująca

Deoron to od dawna oczekiwany, niezwykle efektywny materiał izolacyjny, nadający się
zarówno do izolacji podłóg jak i ścian. Płyta Depron o zaledwie 3 mm grubości
gwarantuje taką samą izolację jak: 24 mm drewna, 100 mm cegły lub 360 mm betonu..

Charakterystyka produktu
Depron to bardzo cienka płyta izolacyjna w całości wykonana z materiału wtórnego, bez
freonu czy halogenu – ekologiczna. Dzięki swej unikalnej strukturze komórkowej
charakteryzuje się doskonałą izolacją cieplną i odpornością na wilgoć. Płyta Depron                 
nie przewodzi ciepła, lecz odbija je od powierzchni z powrotem do pomieszczenia. W związku           
z tym praktycznie nie ma strat ciepła, a wykorzystanie i oszczędność energii znacznie
wzrasta. Depron nie tylko efektywnie zatrzymuje ciepło w pomieszczeniu, ale również stanowi
izolację przed wilgocią i zimnem. Jest to materiał, który nie gnije ani nie pleśnieje, ponieważ
nie przyjmuje wody. Poza tym ma właściwości wyciszające hałas, co stwarza bardziej „cichą
podłogę” w mieszkaniu. Depron jest odporny na działanie cementu, gipsu i większości środków
alkalicznych oprócz rozpuszczalników organicznych.

Depron® może być używany pod:

- parkiet i laminat
- płyty gipsowe
- płyty wiórowe
- maty i folie grzejne
- kable grzejne

Zwiększa efekt ogrzewania podłogowego
Płyty izolacyjne Depron są niezwykle proste w użyciu – kładzie się je między podłoże, a folię
lub matę grzejną. Zapewniają nie tylko idealnie równą powierzchnię, ale również zwiększają
efekt ogrzewania podłogowego.

Depron® 6mm
Używany jest do ocieplania i zabezpieczanie przed wilgocią ścian i posadzek w warunkach
ekstremalnych. Maże być stosowany nawet na zewnątrz budynków.



Najłatwiejszy w użyciu materiał izolacyjny na rynku
Ze względu na minimalną grubość (3 mm) i niezwykłą lekkość (40 g/m2) Depron jest bardzo
prosty w użyciu. Płyty można przycinać (dosłownie jak papier) i dowolnie dopasować do każdej
powierzchni

Charakterystyka płyty Depron®
-wysoki współczynnik izolacji
-odbicie ciepła
-bariera dla wilgoci i zimna
-tłumienie hałasu
-materiał ekologiczny
-nie starzeje się
-nie gnije i nie pleśnieje
-odporność na działanie cementu, gipsu, 
wapna i środków alkalicznych

Materiał z odzysku 100%

Dane techniczne
Nr artykułu
Szerokość / długość
Grubość
Powierzchnia
Materiał
Wodoodporność
Gęstość
Przewodnictwo cieplne
Zakres temperatury
Temperatura zapłonu
Tłumienie akustyczne
Klej

E 89 601 86
0,8x1,25 m
3 mm
1 m²
Pianka z polystyrolu
100%
40 g/m²
0,035 W/mK
-60 do +70°C
355°C
lw + 16dB (DIN 552210)
Na bazie wody bez rozpuszczalnika



Termostat EB Therm 100/200
Elektroniczny termostat do ogrzewania podłogowego

Charakterystyka produktu
EB Therm 100/200 to elektroniczny termostat do optymalnej regulacji podłogowych systemów
grzewczych. Termostat kontroluje ogrzewanie w trzech opcjach/funkcjach: pokojowej, podłogowej lub
pokojowej z zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu umieszczonym w podłodze.  
Zastosowanie
Eb Therm 100/200 jest skonstruowany i przeznaczony do optymalnego regulowania wszystkich
systemów ogrzewania podłogowego. Termostat może być również stosowany do regulacji innych
systemów grzewczych np. ogrzewania dachowego. EB Therm 100/200 dostarczany jest w komplecie                
z czujnikiem podłogowym, pokrywką i przednią ramką pasującą do systemów ELJO. Dołączona
dodatkowa pokrywka przednia pasuje także do systemów ALKO
Instalacja
Termostat przeznaczony jest do instalacji wtynkowej i natynkowej. Można go również stosować         
w pomieszczeniach mokrych, posiada certyfikat bezpieczeństwa SEMKO i znak CE. Jest osadzony   
w standardowej 65/70 mm puszce odgałęźnej. Lokalizacja termostatu powinna zabezpieczać go przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i przeciągów. Jest bardzo ważne aby czujnik podłogowy
był umieszczony w plastykowej rurce (peszel) pod podłogą. Wszystkie, wychodzące rurki powinny być
uszczelnione.
Dane techniczne
Napięcie zasilania 230 VAC(+

-) 10%; 50Hz
Skala temperatury podłogi                          +0o C   do +45o C
Ograniczenie temperatury +15o C  do +50o C
Moc przekaźnika 250V / 12A / 2700W
Główny przełącznik typ dwubiegunowy
Wskaźnik mocy cos φ = 0,3 max
Tolerancja 0,5o C
Skala temperatury otoczenia 0o C do +60o C
Obudowa IP 21
Kol or Biały
Sieć 230V                                                   Czerwony LED
Kabel grzewczy Zielony LED
Maksymalna długość kabla czujnika 50m. 2 x 1,5 mm2



Termostat EB-Therm 100
Termostat został skonstruowany z myślą o tanim i niezawodnym sterowaniu elementami grzewczymi,          
w tym instalacjami ogrzewania podłogowego. Jest urządzeniem analogowym łączącym w sobie
wyjątkową łatwość obsługi, elegancki wygląd oraz małe rozmiary.
Spełnia normy SEMKO i posiada znak CE.

Termostat EB-Therm 200
Termostat jest rozwinięciem wersji EB-Therm 100. Posiada wszystkie cechy i zalety poprzednika.
Został wzbogacony o cyfrowy mikrosterownik. Posiada wbudowany program oszczędności energii.
Mikrosterownik realizuje program obniżki temperatury w ustalonych porach dnia. Działając w trybie
oszczędnościowym EB-Therm 200 automatycznie obniża temperaturę pomieszczenia o 5°C, co w dużym
stopniu ogranicza zużycie energii elektrycznej a tym samym koszty eksploatacji systemu ogrzewania.

Termostat realizuje dwa programy obniżek: dla domu i dla biura. Poniższe rysunki ilustrują okresy
obniżek temperatur (okresy obniżek zaznaczono na niebiesko).

PROGRAM „DOM” (obniżenie temperatury przez 37% czasu)

Od poniedziałku do piątku:

000 500 800 23001500

W sobotę i niedzielę:

000 500 2300

PROGRAM „BIURO” (obniżenie temperatury przez 61% czasu)

Od poniedziałku do piątku:

000 500 1800 2300

W sobotę i niedzielę:

000 500 1800 2300

Termostat EB-Therm 200 posiada taką samą obudowę jak EB-Therm 100. Włączanie i wyłączanie
programu obniżek wykonywane jest za pomocą przycisku. Tryb pracy termostatu sygnalizowany jest za
pomocą diody. Wyboru programu obniżek dokonuje się za pomocą zworki konfiguracyjnej.

Przewidujemy możliwość dopasowania programów obniżek, do indywidualnych potrzeb klientów.



MULTIFLEX®

KABEL GRZEWCZY
Instrukcja montażu

Kabel grzewczy powinien być podłączony do sieci przez wykwalifikowanego instalatora,
posiadającego uprawnienia SEP.

Przed instalacją kabla grzewczego Multiflex® należy dokładnie zapoznać się            
z instrukcją montażu.

1 Pomiar izolacji kabla: minimalna wartość to 10MΩ. Pomiar rezystancji rdzenia
oporowego: porównaj z wartościami umieszczonymi w tabeli. Tolerancja wynosi 10%.

2 Jeżeli do mocowania kabla używa się taśmy mocującej, to należy zachować               
odstęp 100cm między odcinkami taśmy.

3 Kabel grzewczy połączony jest mufą z przewodem przyłączeniowym (zimnym)                
o długości 2,5m. TYLKO PRZEWÓD ZIMNY MOŻNA SKRACAĆ!

4.a Po dobraniu odpowiedniej długości i mocy kabla grzewczego należy rozwinąć
kabel zaczynając od puszki przyłączeniowej. Następnie mocujemy go                  
przy pomocy taśmy mocującej lub siatki galwanizowanej (w tym przypadku można
użyć taśmy izolacyjnej). Kabel należy układać w zwojach.

4.b Odległość między zwojami można oszacować dzieląc powierzchnię do ogrzania
przez długość kabla. Minimalna odległość między dwoma zwojami nie może być
mniejsza niż 10cm. Przy ścianach zewnętrznych odległość między zwojami
powinna wynosić 10 cm w celu zminimalizowania różnic temperatur.

4.c Mufa łącząca kabel grzewczy z kablem przyłączeniowym powinna być zalana
betonem. Przewód przyłączeniowy w trakcie zalewania betonem nie powinien
podlegać naprężeniom.

4.d Wylewka zalewająca kabel grzewczy powinna mieć grubość 5cm.

4.e Przed i po zalaniu betonem należy dokonać pomiaru rezystancji zarówno
izolacji jak i rdzenia oporowego.

4.f Kabla grzewczego nie wolno krzyżować i nie wolno go układać poprzez
przerwy dylatacyjne.



5 Przykład instalacji kabla grzewczego: wewnątrz mieszkania stosuje się
zazwyczaj instalacje o wydajności 70-100W/m2 (odległość między zwojami           
20-25cm). Na zewnątrz mieszkania stosuje się instalacje o wydajności                
130-160W/m2 (odległość między zwojami 12-15cm)

6 Czujnik temperatury umieszcza się w plastykowej rurce o średnicy 11mm                  
z jednej strony uszczelnionej taśmą izolacyjną. Rurkę z czujnikiem umieszcza się
między zwojami kabla grzewczego, w odległości 50cm od ściany i bezpośrednio
pod płytkami ceramicznymi (lub bezpośrednio pod powierzchnią dowolnego
rodzaju podłogi).

7 Włączenie ogrzewania podłogowego może nastąpić dopiero po upływie 28 dni                  
od zalania betonem (wylewka musi bezwzględnie stężeć, gdyż w przeciwnym
przypadku beton może pękać pod wpływem wysokiej temperatury kabla
grzewczego. Za taką ewentualność firma Emuz j.v. ani producent kabla
Multiflex® nie ponoszą odpowiedzialności)

8 Ogrzewanie należy rozpocząć od niskiej temperatury i w ciągu 3-4 dni stopniowo             
ją zwiększać.

Numer
Artukułu

Nazwa
artykułu

Moc
całkowita

kabla

Oporność
całkowita
rdzenia

Długość
kabla

grzewczego

Powierzchnia
ogrzewana
wewnątrz

Powierzcznia
grzewana na

zewnątrz
[W] [Ω] [m] [m2] [m2]

E 89 607 00 Multiflex 200 269 10 2 - 3 1 - 1,5
E 89 607 02 Multiflex 270 196 14 3 - 4 1,5 - 2
E 89 607 04 Multiflex 350 152 17 4 - 5 2 - 2,5
E 89 607 06 Multiflex 440 121 23 5 - 6 2,5 - 3
E 89 607 08 Multiflex 550 97 27 6 - 8 3,5 – 4,5
E 89 607 10 Multiflex 720 73 36 7 - 10 4,5 – 6
E 89 607 12 Multiflex 870 61 44 9 – 12 6 – 7
E 89 607 14 Multiflex 1090 49 53 11 - 15 7 – 8
E 89 607 16 Multiflex 1290 41 64 13 - 18 8 – 10
E 89 607 18 Multiflex 1560 33 79 16 - 22 10 – 12
E 89 607 20 Multiflex 1840 29 93 18 - 26 12 – 14
E 89 607 22 Multiflex 2350 23 115 23 - 33 14 – 19
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THERMOFLEX®

MATA GRZEWCZA
Instrukcja montażu

Przed rozpoczęciem instalacji rosimy o dok ładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją montażu.
Instalację powinien wykonywać kompetentny monter.
Podłączenie instalacji do sieci powinien dokonać elektryk z uprawnieniami SEP – JEST TO
PODSTAWOWY WARUNEK UDZIELENIA GWARANCJI
Należy sprawdzić, czy dostarczony materiał zgadza się ze specyfikacja.

PODŁOŻE
Podłożem może być: beton, gips, terakota, pcv/linoleum, 22mm płyta wiórowa. Podłoże zbudowane             
na belkach drewnianych musi być stabilne i niesprężyste. Gdyby zaistniały wątpliwości co do stabilności
podłoża to należy do płyty wiórowej przykręcić płytę gipsową. Jeżeli istniejąca mata plastykowa                   
w pomieszczeniu mokrym (łazienka, pralnia) nie jest uznana jako zabezpieczenie przed wilgocią, to należy
ją zerwać. Nowe zabezpieczenie przed wilgocią kładzie się na szpachlę. Podłoże należy oczyścić                   
z okruchów betonu, kurzu i innych zanieczyszczeń.

PRZYGOTOWANIE
Beton, gips: powierzchnię należy posmarować rozcieńczonym płynem Ebeco Primer E 89 605 49.                      
Płyn należy rozcieńczyć w wodzie w stosunku 1:3 i rozprowadzić za pomocą wałka lub pędzla.
Mata plastykowa: nie rozcieńczony płyn Ebeco Primer należy zmieszać z Termoszpachlem tak, aby
uzyskać konsystencję budyniu. Rozprowadzić na powierzchni maty plastykowej.
Płyta wiórowa: powierzchnię należy posmarować rozcieńczonym płynem Ebeco Primer (1:3 z wodą)                
i rozprowadzić za pomocą wałka lub pędzla. Gdy powierzchnia wyschnie należy ją posmarować                      
nie rozcieńczonym płynem Ebeco Primer.

UŁOŻENIE
Zaznacz ułożenie mat grzewczych Thermoflex® na podłodze. Mat grzewczych nie wolno układać pod
powierzchnie, na których przewiduje się ustawienie stałego wyposażenia (np. wyposażenie kuchni,
garderoby, urządzenia sanitarne, łóżka i szafy przymocowane do podłogi, itp.) gdyż może to grozić
przegrzaniem. Maty nie wolno układać jednej na drugą ani dopuścić do krzyżowania się przewodów
grzewczych maty.
Zmierz izolację maty – izolacja powinna mieć minimum 10MΩ. Dokonaj pomiaru oporności rdzenia
grzewczego – wartości prawidłowe znajdyją się w tabeli na końcu instrukcji. Dopuszczalne odchylenie
wynosi 10%. Pomiarów należy dokonać trzykrotnie: przed położeniem maty, po szpachlowaniu                        
i po położeniu podłogi. Uzyskane wartości należy wpisać do protokołu kontrolnego.
Ułóż maty grzewcze na podłodze. Przytnij siatkę tak, aby uformować matę do kształtu podłogi.             
NALEŻY UWAŻAĆ ABY NIE USZKODZIĆ KABLA GRZEWCZEGO!
Zaznacz miejsce na czujnik temperatury. Czujnik należy umieścić między dwoma zwojami kabla
grzewczego. Umieść czujnik w rurce plastykowej (peszel) o średnicy 11mm uszczelnionej po jednej
stronie – dzięki temu będzie można, w razie konieczności, wymienić czujnik nie naruszając podłogi.
Sprawdź czy kable podłączeniowe maty i czujnika nie leżą na lub pod matą grzewczą. Sprawdź czy kable
sięgają do puszki podłączeniowej.
Zapisz (odrysuj) ułożenie mat i zwiń je z powrotem. W niektórych przypadkach wskazane jest
pozostawienie maty na podłodze i odchylanie jej w miejscach, gdzie aktualnie się szpachluje.
Wytnij lub wyfrezuj miejsce na rurkę z czujnikiem temperatury. Zamocuj rurkę do podłoża za pomocą
taśmy klejącej.



SZPACHLOWANIE I UKŁADANIE
Zmieszaj 1 worek Termoszpachli z wodą (maksymalnie 4,2 l). Użyj do tego wiertarki z możliwością
mieszania. Mieszaj co najmniej 2 minuty. Nie rób więcej zaprawy, niż możesz zużyć w ciągu 30 minut.
Rozprowadź zaprawę  Termoszpachel w miejscu pierwszego zwoju maty za pomocą szpachelki (typu
„grzebień” z rozstawem zębów 6-8mm) trzymając ją pod kątem 45°. Wciśnij matę w rozprowadzoną
zaprawę za pomocą gładkiej strony szpachelki lub za pomocą twardego wałka. Sprawdź, czy odstęp
między kablami grzewczymi wynosi minimum 4cm. Jeżeli jakaś część maty będzie się unosiła do góry,          
to poczekaj aż zaprawa lekko stężeje i dociśnij odstający fragment maty do podłoża. Następne
fragmenty maty układaj tak samo. Układaj matę tak, aby nie skręcać przewodu grzewczego! Maty nie
wolno układać bezpośrednio na materiałach łatwopalnych!

Nową podłogę należy układać w następujący sposób:
1. Małe powierzchnie – terakota, płytki ceramiczne: nierówności szpachluje się Termoszpachlem
2. Duże powierzchnie – terakota, płytki ceramiczne: nierówności szpachluje się szpachlą              

samopoziomującą
3. Nowe maty plastykowe, panele drewniane lub laminat: matę grzewczą pokrywa się szpachlą

samopoziomującą o grubości co najmniej 5mm.

Jeżeli szpachlowanie wyrównujące lub samopoziomujące będzie wykonywane w późniejszym terminie              
i termoszpachel zwiąże się, to należy ponownie przygotować powierzchnię (patrz PRZYGOTOWANIE)

KONTROLA I TESTOWANIE

Sprawdź, czy jakieś końce maty nie wystają ponad powierzchnię szpachli. Zmierz ponownie izolację            
i oporność maty grzewczej. Wpisz zmierzone wartości do protokołu. Wykonaj szkic instalacji i ponumeruj
maty. Zachowaj szkice. Grubość podłogi (dla materiału innego niż terakota) nie powinna przekraczać
20mm. Gotowa podłoga nie powinna być przykrywana grubymi dywanami, matami itp. (chyba, że są
przystosowane do podłóg ogrzewanych). Instalacja powinna być zabezpieczona wyłącznikiem różnicowym.

Numer
Artukułu

Nazwa
artykułu

Rozmiar maty Powierzchnia
maty

Moc
całkowita

Oporność
całkowita rdzenia

[m] [m2] [W] [Ω]
E 89 605 80 Thermoflex 0,5x3,4 1,7 200 278
E 89 605 82 Thermoflex 0,5x4,2 2,1 250 211
E 89 605 84 Thermoflex 0,5x5,4 2,7 340 170
E 89 605 86 Thermoflex 0,5x7,8 3,9 480 139
E 89 605 88 Thermoflex 0,5x8,8 4,4 530 103
E 89 605 90 Thermoflex 0,5x10,8 5,4 640 87
E 89 605 92 Thermoflex 0,5x13,2 6,6 780 72
E 89 605 94 Thermoflex 0,5x15,8 7,9 940 59
E 89 605 96 Thermoflex 0,5x23 11,5 1380 40
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EcoFlex®

FOLIA GRZEWCZA
Instrukcja montażu

Przed rozpoczęciem instalacji rosimy o dok ładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją montażu.
Instalację powinien wykonywać kompetentny monter.
Podłączenia instalacji do sieci powinien dokonać elektryk z uprawnieniami SEP –
JEST TO PODSTAWOWY WARUNEK UDZIELENIA GWARANCJI
Należy sprawdzić, czy dostarczony materiał zgadza się ze specyfikacja.
Instalacja powinna być zabezpieczona bezpiecznikiem różnicowym 30mA na 230V ( oprócz niskiego napięcia).
Najniższa dopuszczalna temperatura w czasie instalacji +5°C w czasie klejenia +18°C.
Folii grzewczej nie wolno układać pod ścianami pomieszczenia, na których ustawione ma być wyposażenie
stałe, gdyż istnieje ryzyko przegrzania.
Najmniejszy promień załamania folii wynosi 40mm.
Przygotowanie odcinków folii
1. Rozwiń folię i odetnij nożyczkami odcinek o odpowiedniej długości (pod kątem prostym do długości

folii). Według potrzeb można obciąć przezroczysty kant folii, ale trzeba zostawić minimum 7mm
marginesu od taśmy miedzianej.

2. Przyklej taśmę izolacyjną na całej szerokości folii i zagnij ją na rogach. Sprawdź czy folia ma dobrą izolację.
Jeśli w podłodze są wystające części to przygotuj dwie folie i połącz je przy przeszkodzie za pomocą
kontaktów zaciskowych i przewodów. Folie łączy się ze sobą równolegle jak na rysunku:

Montaż przewodów podłączeniowych
Przewody podłączeniowe do folii (typ MK lub FK 1,5-2,5mm2) muszą być położone             
w koszulce izolacyjnej. Jeżeli przewód jest dłuższy niż 80cm to musi być
poprowadzony w rurce lub kanale.

1. Zdejmij 10mm izolacji z końca przewodu i włóż przewód do zacisku
podłączeniowego. Gdy jest tylko jeden przewód to zegnij jego końcówkę
podwójnie tak jak na rysunku obok.

2. Zaciśnij przewody na stałe za pomocą szczypiec.
Przewody podłączeniowe należy położyć przed zamontowaniem kontaktów zaciskowych.
Maksymalne obciążenie każdego odcinka to 8A, a przy połączeniu równoległym 16A.
Montaż kontaktów zaciskowych
1. Nałóż kontakt zaciskowy na folię, umieść go na taśmie miedzianej i ściśnij mocno

palcami.
2.Ściśnij kontakt zaciskowy z obu stron za pomocą szczypiec pod kątem 45°jak                    

na rysunku obok.
3. Potnij czarną taśmę izolacyjną na kawałki o wymiarze 50x25mm i zdejmij papier

ochronny. Umieść taśmę dokładnie na kontakcie zaciskowym z wierzchu folii             
i ściśnij palcami obie taśmy izolacyjne ze sobą jak na rysunku (następna strona).

Kontaktów zaciskowych nie wolno obciążać mechanicznie!.



Testowanie
Aby sprawdzić czy oporność folii jest właściwa należy:

1. Zsumować długości odcinków o szerokości 50cm
2. Wpisać wynik do tabeli w dowodzie gwarancji, wybrać wzór związany                 

z napięciem i mocą folii.
3. Ułożyć podłogę na folii, wykonać ponownie pomiary i wpisać wynik do tabelki

Typ konstrukcji 1 - Podłoga drewniana/laminat na płycie wiórowej
Konstrukcja pływająca, wysokość 4mm, moc 60W/m2. Podłoże powinno być równe, suche i czyste.
• Wyfrezuj miejsce na plastykową rurkę o grubości 10mm przeznaczoną na czujnik temperatury (nie

pokrywać płytą Depron). Koniec rurki powinien dosięgać środka folii grzewczej. Zaklej koniec rurki taśmą.
• Pokryj podłoże płytami Depron i umocuj je taśmą tak, aby się nie przesuwały w czasie dalszych prac.

Przytnij EcoFlex do żądanych długości i podłącz według instrukcji elektrycznej dla folii.
• Rozłóż kawałki folii i przymocuj taśmą (przezroczyste kawałki folii mogą się na siebie nakładać                 

z wyjątkiem taśmy miedzianej). Odległość między taśmami miedzianymi nie powinna być większa niż
2cm w celu uniknięcia różnic temperatur w podłodze.

• Wytnij w płycie Depron miejsca podłączeń, pokryj podłogę folią budowlaną 0,2mm.
• Ułóż nową podłogę: drewno lub laminat według instrukcji producenta.
• Ogrzewanie podłącz najwcześniej po 3 dniach po zakończeniu klejenia podłogi.

Typ konstrukcji 2 - Podłoga terakota na płycie wiórowej
Konstrukcja pływająca, wysokość 16mm, moc 90W/m2. Podłoże powinno być równe, suche i czyste.
• Pokryj podłoże płytami Depron i umocuj je taśmą tak, by się nie przesuwały w czasie dalszych prac.
• Przytnij EcoFlex do żądanych długości i podłącz według instrukcji elektrycznej dla folii.
• Rozłóż kawałki folii i przymocuj taśmą (przezroczyste kawałki folii mogą się na siebie nakładać                

z wyjątkiem taśmy miedzianej). Pokryj podłogę folią budowlaną 0,2mm.
• Połóż dwie warstwy płyt gipsowych (6mm) tak, aby ich brzegi na obu warstwach nie pokrywały się ze sobą.
• Wytnij w płycie Depron miejsca podłączeń. Podłączeń nie wolno obciążać mechanicznie.
• W obu płytach gipsowych wytnij miejsce na plastykową rurkę o grubości 10mm przeznaczoną                 

na czujnik temperatury. Koniec rurki powinien dosięgać środka folii grzewczej. Zaszpachluj rurkę.
• Sklej płyty gipsowe klejem do drewna i obciąż je (zwłaszcza miejsca podłączeń) do momentu wyschnięcia kleju.
• Ułóż podłogę według instrukcji producenta.
Ogrzewanie podłogi podłącz po 30 dniach od ułożenia podłogi lub według instrukcji producenta.
Temperaturę należy zwiększać stopniowo.
W pomieszczeniach „mokrych” obowiązuje niskie napięcie zasilania– max 50V.

Typ konstrukcji 3 - Podłoga PCV/linoleum na płycie wiórowej
Konstrukcja pływająca, wysokość 16mm, moc 60W/m2. Podłoże powinno być równe, suche i czyste.
• Wyfrezuj miejsce na plastykową rurkę o grubości 10mm przeznaczoną na czujnik temperatury (nie

pokrywać płytą Depron). Koniec rurki powinien dosięgać środka folii grzewczej. Zaklej koniec rurki taśmą.
• Pokryj podłoże płytami Depron i umocuj je taśmą tak, by się nie przesuwały czasie dalszych prac.

Przytnij EcoFlex do żądanych długości i podłącz według instrukcji elektrycznej dla folii.
• Rozłóż kawałki folii i przymocuj taśmą (przezroczyste kawałki folii mogą się na siebie nakładać                

z wyjątkiem taśmy miedzianej). Odległość między taśmami miedzianymi nie powinna być większa niż
2cm w celu uniknięcia różnic temperatur w podłodze.

• Wytnij w płycie Depron miejsca podłączeń. Podłączeń nie wolno obciążać mechanicznie.
• Pokryj podłogę folią budowlaną 0,2mm.
• Ułóż płytę wiórową Renovett według instrukcji producenta.
Ogrzewanie podłogi podłącz najwcześniej po 3 dniach po zakończeniu klejenia podłogi.
W pomieszczeniach „mokrych” obowiązuje niskie napięcie zasilania – max 50V.


