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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

Specyfikacja folii grzewczej Acurel (seria AC)

Model Szerokość folii
[cm]

Moc [W/m2] Moc [W/mb] Grubość folii [mm] Max. temp. folii
{C]

Napięcia [V]

AC310T 100 220 220 0,338 ~50 230

AC310T 100 140 140 0,338 ~40 230

AC310T 100 80 80 0,338 ~32 230

AC308T 80 220 176 0,338 ~50 230

AC308T 80 140 112 0,338 ~40 230

AC308T 80 80 64 0,338 ~32 230

AC305T 50 220 110 0,338 ~50 230

AC305T 50 140 70 0,338 ~40 230

AC305T 50 80 40 0,338 ~32 230

AC303T 30 220 66 0,338 ~50 230

AC303T 30 140 42 0,338 ~40 230

AC303T 30 80 24 0,338 ~32 230

AC3025T 25 220 55 0,338 ~50 230

AC3025T 25 140 35 0,338 ~40 230

AC3025T 25 80 20 0,338 ~32 230

Dziękujemy za zakup folii grzewczej Acurel.
Poniższa instrukcja pomoże Państwu na bezpiecznie zamontowanie folii

grzewczej Acurel oraz odpowie Państwu na pytania, które mogą pojawić się
podczas montażu folii grzewczej.
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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

Folia grzewcza - opis
Elektryczne ogrzewanie podłogowe za pomocą folii grzewczych to:

● niewidoczny,
● niewymagający konserwacji,
● bezawaryjny i energooszczędny system.

Zapewnia idealnie równomierny rozkład temperatury na powierzchni podłogi, co pozwala na uzyskanie
komfortu, czyli przyjemnego ciepła w całym ogrzewanym pomieszczeniu.

Czym jest folia grzewcza?

Folia grzewcza to cienki i elastyczny grzejnik elektryczny na podczerwień o grubości 0,338 mm
wykorzystywany do ogrzewania podłogowego, ściennego i sufitowego pomieszczeń. Idealnie nadaje się
do ogrzewania domu jednorodzinnego, mieszkania czy biura. Folia grzewcza w serii AC posiada nową
udoskonaloną matrycę grzewcza o równym rozkładzie ciepła. Folię możemy docinać w dowolnym miejscu
(należy jednak pamiętać o izolacji końcówki folii taśmą elektroizolacyjną).

Ogrzewanie folią grzewczą jest stosowane nie tylko jako ogrzewanie wspomagające, ale również jako
ogrzewanie główne dając komfort cieplny w całym pomieszczeniu.

Konstrukcja folii grzewczej:

1. TAŚMA Z MIEDZI – pełni funkcję przewodnika
prądu elektrycznego do której za pomocą
konektorów podłączamy przewody elektryczne.

2. PASTA Z SREBRA – zabezpiecza folię grzewczą
przed iskrzeniem oraz jest przewodnikiem
elektrycznym pomiędzy taśmą miedzianą a
grafitem.

3. PASTA WĘGLOWA – to podstawowy materiał
grzewczy folii który reguluje moc grzewczą folii.

4. FOLIE PET I LAMINEX – to komponenty łączące
wszystkie elementy folii grzewczej w procesie
klejenia zgrzewania i laminowania w jedną całość.
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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

Materiały instalacyjne (spis)

LP NAZWA SPECYFIKACJA ZASTOSOWANIE

1 Folia grzewcza
Acurel

Szerokość: 25cm, 30cm,
50cm, 80cm, 100 cm

Moc: 40 - 220 W/m²

Zasilanie: 230V, 50Hz

Folia grzewcza do ogrzewania podłogowego.

2 Termostat 1. Czujnik temp.
powietrza*

2. Czujnik temp. podłogi

3. Zasilanie 230V

Kontrola temperatury powietrza w pomieszczeniu.
Kontrola temperatury folii grzewczej, wylewki.

3 Przewody elektryczne
zasilające folie
grzwczą

Typ: Lgy 450 / 750 V
(linka)

Średnica: 1,5 mm2 - 6
mm2

Przewód elektryczny do wykonania połączeń
elektrycznych folii grzewczej.

4 Konektor instalacyjny Złączka miedziana
powlekana cyną. Typ: A
Typ: B

Połączenie przewodu elektrycznego z folią grzewczą.

5 Taśma
samowulkanizująca
Taśma butylowa.

Szerokość: 50 mm Izolowanie połączeń elektrycznych folii grzewczej z
przewodem elektrycznym. Ochrona przed dostępem
wilgoci.

6
Taśma
elektroizolacyjna

Długość: 10m

Szerokość: 5cm

Taśma służy do izolacji elektrycznej krawędzi folii
grzewczej.

7 Peszel z zaślepką PP-mod (750N)

max temp. 110ºC

Stosowany do zabezpieczenia przewodów elektrycznych
oraz czujnika temp. podłogi przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

8 Puszka instalacyjna Wymiar: 60

Typ: podtynkowy

Typ: do płyt gipsowych

Do instalacji termostatu, połączeń elektrycznych.

9 Łuk prowadzący Promień: 14cm
Średnica wew.: 18mm

Łuk prowadzący gwarantuje zachowanie właściwej
krzywizny przejścia rurki ze ściany do struktury podłogi.

10 Taśma
samoprzylepna

Szerokość: 50 mm Połączenia: maty izolacyjnej, folii paroizolacyjnej, folii
grzewczej z matą izolacyjną.
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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

11 Nożyk Nożyk do cięcia maty izolacyjnej

12 Folia paroizolacyjna* 1. Grubość: 2mm
2. Grubość: 3mm

Kontrola temperatury powietrza w pomieszczeniu.
Kontrola temperatury folii grzewczej, wylewki.

13 Siatka ze stali
nierdzewnej*

Grubość: 0.12mm Uziemienie instalacji grzewczej z folią grzewczą

14 Podkład izolacyjny* Grubość: Termoizolacja, ochrona przed oziębieniem i
zawilgoceniem podłogi

15 Taśma zbrojona* Przyklejenie siatki stalowej do folii paroizolacyjnej

16 Czujnik podłogowy Długość: 2.5-3m Zewnętrzny czujnik temperatur do podłączenia do
termostatu bezpośrednio pod folią grzewczą

*Produkt niedostępny w zestawie, należy zakupić oddzielnie

7



Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

Materiały instalacyjne (zdjęcia)
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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

Narzędzia instalacyjne (spis)

LP NAZWA ZASTOSOWANIE

1 Miernik uniwersalny Pomiar napięcia

2 Termometr na
podczerwień

Pomiar temperatury folii grzewczej

3 Kleszcze zaciskowe Zaciskanie konektorów instalacyjnych, wykonanie połączeń elektrycznych

4 Kleszcze do ściągania
izolacji

Wykonanie połączeń przewodów elektrycznych

5 Nożyce Cięcie folii grzewczej

6 Nożyk Cięcie maty izolacyjnej

7 Kalkulator Obliczanie poboru mocy elektrycznej

8 Śrubokręt Połączenie wtyczki przewodu zasilającego z termostatem

9 Wiertarka / wkrętarka Przymocowanie termostatu (do ściany)

10 Taśma pomiarowa Pomiar miejsca instalacji

Narzędzia instalacyjne (zdjęcia)
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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

Bezpieczeństwo
UWAGA! NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA FOLII GRZEJNEJ PRZED
ROZPOCZĘCIEM EKSPLOATACJI ORAZ ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ.

• Możliwe jest użytkowanie folii grzejnej przez dzieci od lat 8 jeżeli zapewniony jest nadzór oraz
właściwe pouczenie na temat bezpiecznej obsługi.

•         Dzieci poniżej ósmego roku życia nie powinny bawić się termostatem.

• Dzieci nie mogą wykonywać czynności czyszczenia oraz konserwacji sprzętu bez nadzoru
rodzicielskiego. Wszelkie czynności związane z konserwacją i czyszczeniem sprzętu należy
wykonywać w sposób bezpieczny i przy wyłączonym zasilaniu prądu.

• Niniejsza instalacja może być obsługiwana przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych
lub umysłowych, które nie miały wcześniej doświadczenia z produktem, ale przeszły szkolenie
instruktażowe odnośnie użytkowania instalacji w bezpieczny sposób.

• W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilającego lub powierzchni folii grzewczej,
produkt nie nadaje się do użytkowania i instalacji, i należy go zutylizować.

• Instalacja ogrzewania podłogowego folią grzejną musi posiadać w obwodzie elektrycznym
wyłącznik różnicowo - prądowy oraz wyłącznik nadprądowy typu B. Rodzaje wyłączników
różnicowo - prądowych i wyłącznik nadprądowych dobiera projektant elektryczny lub elektryk z
uprawnieniami .

• Zabezpiecz początek i koniec uciętego odcinka folii grzewczej taśmą izolacyjną, w przeciwnym
wypadku, dotknięcie niezabezpieczonej krawędzi folii, może grozić porażeniem prądem, co
doprowadzić może do uszczerbku na zdrowiu.

UWAGA! W przypadku stwierdzenia uszkodzenia folii grzejnej, zabrania się jej instalacji i zaleca się
kontakt ze sprzedawcą.

Certyfikat CE - Certyfikat zgodności  europejskiej
Dyrektywa RoHS - określa dopuszczalną zawartość szkodliwych substancji w produkcie
Przekreślony kosz - produktu nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami
IPX7 - stopień ochrony produktu
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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup maty folii marki Acurel.

Marka Acurel to przede wszystkim dbałość o wysokie standardy oraz rozbudowana sieć produktów. Kupując
produkt marki Acurel masz pewność, że w razie problemów technicznych nie będzie trudności z usunięciem
usterki. Marka słynie z niezawodności i trwałości oferowanych produktów

Rozpakowanie

Po otrzymaniu zamówienia należy sprawdzić czy zawartość paczki jest kompletna oraz sprawdzić stan
techniczny folii grzewczej.

Zestaw zawiera:

● folię grzewczą
● rurkę ochronną przewodu zasilającego (peszel)
● Zaślepka do peszla
● Nożyk do cięcia
● Przewody instalacyjne
● Taśma samowulkanizującą
● Taśmę klejącą
● Konektory
● Puszkę instalacyjną
● Łuk prowadzący
● Termostat
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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

Instrukcja instalacji folii grzewczej Acurel

Instalacja pod panelami podłogowymi

● Wszelkie wykonywane prace instalacyjne należy przeprowadzać gdy zasilanie elektryczne jest
wyłączone.

● Instalator folii grzejnej powinien mieć podczas montażu obuwie z miękką podeszwą, aby
uniknąć ewentualnego uszkodzenia instalacji folii grzejnej.

● Utrzymuj miejsce instalacji w czystości. Podłoga musi być płaska, pozbawiona ostrych
elementów i występów, aby uniknąć zarysowań, zagięć i innych uszkodzeń folii grzewczej.

● Miejsce montażu folii grzewczej musi być suche. Folię należy chronić przed bezpośrednim
dostępem wody/wilgoci. Nie stosować folii grzewczej na mokrej powierzchni.

● Nie używaj materiałów podszewkowych, które mogą uszkodzić folię grzewczą (aluminium,
blacha stalowa itp.).

● Nie stosować podkładów pochłaniających wilgoć (papier, drewno, celuloza itp.)

● Nie stosować podkładów metalizowanych.

● Nie umieszczaj folii grzewczej pod trwałym budynkiem przylegającym bezpośrednio do
podłoża i uniemożliwiającym swobodny przepływ ciepła (lodówka, pralka, komoda).
Dopuszcza się stosowanie mebli i urządzeń wyposażonych w nóżki o wysokości minimum 30
mm, umożliwiające swobodny przepływ ciepła.

● Nie montuj folii grzewczej bez regulatora temperatury (termostatu) wyposażonego w czujnik
temperatury podłogi.

● Folię grzewczą można zasilać tylko z puszki instalacyjnej, zabrania się zasilania folii grzejnej
bezpośrednio z gniazda wtykowego, styku.
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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

● Należy uważać, aby podczas montażu nie uszkodzić folii grzewczej. Nie przekłuwać folii
grzewczej, nie wiercić w folii grzewczej.

● Zabrania się mocowania folii grzewczej za pomocą gwoździ, wkrętów, śrub, zszywek i innych
metalowych przedmiotów.

● Jeżeli moc instalacji folii grzewczej przekracza 80% mocy maksymalnej wartość obciążenia
danego sterownika temperatury (termostatu), użyj stycznika lub drugiego termostatu.

● Przewody elektryczne zasilające folię grzewczą nie mogą być montowane na folii grzewczej
oraz pod folią grzewczą.

● Folię grzewczą dokładnie zaizolować taśmą samowulkanizującą w miejscach łączników i taśm
miedzianych na drugim końcu folii grzewczej.

● Folia grzewcza powinna mieć osobne zasilanie elektryczne i nie powinna być łączona z innymi
urządzeniami elektrycznymi. Folia grzewcza powinna być oddzielona od innych źródeł ciepła
jak lampy i przewody kominkowe.

● Nie układaj folii grzewczej na zakładkę lub na siebie.

● Folię grzewczą Acurel można przyciąć w dowolnym miejscu pod kątem prostym względem
krawędzi folii i zaizolować końce folii grzejnej samowulkanizującą taśmą izolacyjną.

● Podczas układania najwyższej wykładziny podłogowej należy uważać, aby nie uszkodzić folii
grzewczej i folii paroizolacyjnej. Niedopuszczalne jest pozostawianie na folii grzewczej i
paroizolacyjnej obcych elementów (tynk, gruz, gwoździe itp.), ponieważ mogą one uszkodzić
cały system grzewczy.

● Połączenia elektryczne i pomiary może wykonywać wyłącznie elektryk posiadający ważne
uprawnienia.

● Zabronione jest instalowanie pływających wykładzin podłogowych z niewłaściwie dobranym
podkładem izolacyjnym. Rodzaj podkładu musi być zgodny z wytycznymi producenta podłogi.
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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

● Montaż wykładzin pływających jest zabroniony w układzie klepek „jodełka”.

● Zabrania się układania wykładzin pływających, których deski są mniejsze niż długość: 80 cm,
szerokość: 14 cm (800 mm ÷ 140 mm).

● Nie używaj wykończenia powierzchni podłogi, na które może mieć wpływ zdeformowane lub
pęknięte z powodu przepływu ciepła.

● Pływające wykładziny winylowe SPC ze zintegrowanym podkładem są niedozwolone.

● Niedopuszczalne jest stosowanie pływających wykładzin podłogowych ze zintegrowanym
podkładem termoakustycznym.

● Folię grzewczą należy przechowywać w suchym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej.
Maksymalna ilość stosów pełnych rolek folii grzewczej wynosi 2.

● Zabrania się montażu folii grzewczej w temperaturze poniżej 5°C.
● Podczas montażu należy przestrzegać wszystkich wymiarów i odległości określonych w

instrukcji.
● Nie instaluje się folii grzewczej w ścianach poniżej wysokości 2,3m oraz na sufitach

nachylonych pod kątem mniejszym niż 45 stopni do pionu.

Użytkowanie folii grzewczej Acurel pod panelami

● Nie umieszczaj stałej zabudowy na folii grzewczej, która przylega bezpośrednio do podłoża i
uniemożliwia swobodny przepływ ciepła (lodówka, pralka, komoda). Dopuszcza się stosowanie mebli i
urządzeń wyposażonych w nóżki o wysokości minimum 30 mm, umożliwiające swobodny przepływ
ciepła.

● Zabrania się używania bezpośrednio przylegających do podłogi nad systemem ogrzewania materacy
dmuchanych oraz materacy sprężynowych i kieszeniowych. Ich zastosowanie jest możliwe jest tylko
przy zastosowaniu konstrukcji nośnej oddzielającej materac od podłogi na wysokości min. 3 cm.
Dotyczy to również dużych mebli przesuwnych, które zajmują dużą część powierzchni i mogą utrudniać
przepływ powietrza (mebli przylegających swoją podstawą do powierzchni podłogi).
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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

● Zabrania się wiercenia, przebijania i montażu elementów izolacyjnych na powierzchni posadzki.

● Zaleca się uruchomić instalację grzewczą folią grzewczą zgodnie z zaleceniami producenta paneli
podłogowych pływających.

● Korzystaj z instalacji grzewczej zgodnie z zaleceniami producenta wykładzin podłogowych
(zalecana przez większość producentów paneli podłogowych temperatura pracy to
maksymalnie 28°C).

● Zawsze ustawiaj temperaturę pracy nie wyższą niż 24°C i nie niższą niż 5°C, zapewni to
długotrwałe i bezpieczne użytkowanie z systemu Acurel. Używaj termostatu zgodnie z
instrukcją.

● Niedozwolone jest korzystanie z instalacji grzewczej w trakcie i po zalaniu cieczą, co wynika z
uszkodzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej. lub inne czynniki. Dalsze użytkowanie dozwolone
jest po wysuszeniu systemu do wilgotności nie przekraczającej 2% RH oraz po
przeprowadzeniu oględzin pomiarowych instalacji elektrycznej układu grzewczego przez
elektryka z uprawnieniami kontrolno-pomiarowymi.

● Pozostaw instalację grzewczą w pracy ciągłej również w okresie od wiosny do jesieni,
ponieważ jeśli pomieszczenia są schładzane poniżej 15°C, wzrasta ich wilgotność, co sprzyja
rozwojowi grzybów i pleśni.

● Utrzymuj odpowiednią wilgotność w ogrzewanym pomieszczeniu za pomocą miernika
wilgotności. Optymalna wilgotność użytkowa dla pomieszczenia wyposażonego w system
ogrzewania podczerwienią wynosi od 50% RH do 60% RH.

● Instrukcję wraz z wypełnioną kartą gwarancyjną i dokładnie wykonanym projektem należy
zachować dla dalszych użytkowników oraz przyszłych prac instalacyjnych i konserwacyjnych.

Przygotowanie przed rozpoczęciem montażu folii grzewczej
Acurel

● Sprawdź zgodność mocy folii grzewczej z planowaną instalacją. Specyfikacja techniczna folii grzewczej
znajduje się na krawędzi paska folii grzewczej.
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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

● Sprawdź parametry instalacji elektrycznej w budynku, aby upewnić się, że nie będzie problemu z
jednoczesnym użytkowaniem folii grzewczej i innych urządzeń, odbiorników elektrycznych. Jeżeli moc
elektryczna połączenia jest niewystarczająca, należy ją zwiększyć do poziomu bezpiecznej pracy
instalacji elektrycznej. Folia grzewcza działa na napięcie elektryczne 230V.

● Sprawdzić główne przewody elektryczne zasilające całą instalację folii grzejnej. Przewody powinny być
zwymiarowane zgodnie ze sztuką na obciążenie elektryczne odpowiadające całkowitej mocy instalacji
folii grzejnej.

● Sprawdź wilgotność podłoża, na którym będzie montowana folia grzewcza – wilgotność podłoża nie
może przekraczać 2%.

● Sprawdź stan izolacji termicznej w budynku w celu określenia grubości izolacji zastosowanej pod folią
grzewczą doborze odpowiedniej mocy folii grzewczej.

● Na karcie gwarancyjnej sporządź szkic pomieszczenia wraz z jego wymiarami. Zaplanuj i narysuj na
karcie gwarancyjnej położenie folii grzewczej wraz z trasami ułożenia przewodów elektrycznych
zasilających folię grzewczą. Zaplanuj i zaznacz na szkicu położenie puszki elektrycznej i przewodów
elektrycznych zasilających folię grzewczą. Wszystkie wymiary umieść na szkicu montażu folii
grzewczej. Dobrze przygotowany szkic ułatwi późniejszy montaż folii grzewczej Acurel.

● Zaplanuj ułożenie folii grzewczej zgodnie z warunkami montażu folii grzewczej. Maksymalna długość
paska folii grzewczej zależy od mocy folii i jest pokazana w tabeli technicznej  produktu.

● Oblicz planowaną moc folii grzewczej do zamontowania. Jeżeli moc elektryczna zainstalowanej folii
grzejnej jest większa niż istniejące przyłącze, należy zwiększyć moc elektryczną przyłącza.

P - Planowana moc instalacji folii grzewczej.
Pf - Pobór mocy folii grzewczej na m2 .
Df - Pole powierzchni instalowanej folii grzewczej na podłodze.

● Dostosuj przekrój przewodu elektrycznego (grubość kabla) zasilającego folię grzejną do mocy
zainstalowanej folii grzejnej.

UWAGA! DOBÓR PRZEKROJU PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO
ZASILAJĄCEGO OBWÓD GRZEWCZY POWINIEN WYKONAĆ

PROJEKTANT LUB ELEKTRYK Z UPRAWNIENIAMI!
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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

UWAGA! ZAPLANUJ UMIEJSCOWIENIE TERMOSTATU W MIEJSCU
NIENASŁONECZNIONYM ORAZ NIENARAŻONYM NA PRZECIĄGI!

Sposoby podłączenia folii grzewczej Acurel

Sposób A

Sposób B
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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

Niedozwolone czynności postępowania przy montażu folii

1. Ułożenie przewodów elektrycznych zasilających folię grzewczą nad i pod folią grzewczą
2. Cięcie folli w niedozwolonych miejscach
3. Układanie folii grzewczej na zakładkę
4. Umieszczenie folii grzewczej pod stałą zabudową pozbawioną nóżek (min. 30mm)
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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

Schemat układania folii grzewczej Acurel pod panelami

W suchym pomieszczeniu

W wilgotnym pomieszczeniu
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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

Montaż folii grzewczej Acurel pod panelami

Przygotowanie puszki i peszli do instalacji elektrycznej
● W wyznaczonym miejscu, zgodnie z projektem, przy

pomocy wiertarki lub otwornicy wywierć otwór pod puszkę
elektryczną Ø 60. Wykuj w ścianie oraz posadzce kanał
instalacyjny, by pomieścić dwie rurki ochronne (peszle), do
czujnika temperatury podłogi oraz do przewodów zasilających
folię grzewczą.
W miejscu puszki instalacyjnej doprowadź linię elektryczną
zasilającą folię grzewczą. Dobór przekroju przewodu
zasilającego wykonuje elektryk z uprawnieniami lub projektant.

UWAGA!
MIEJSCE MONTAŻU PUSZKI INSTALACYJNEJ PRZEZNACZONEJ POD TERMOSTAT ZAPLANUJ W

MIEJSCU DOSTĘPNYM ORAZ NIENARAŻONYM NA DZIAŁANIE SŁOŃCA.

● Do puszki instalacyjnej wprowadź główną linię
elektryczną zasilającą oraz dwie rurki ochronne (peszle), do
czujnika temperatury podłogi oraz do przewodów zasilających
folię grzewczą.
Końce rurki przytnij na odpowiednią długość umożliwiającą
późniejszą instalację termostatu.

● A. Peszel czujnika temperatury podłogi długość ~50 cm.
Czujnik temperatury podłogi musi znajdować się pod folią
grzewczą.

● B. Peszel zasilający folię grzewczą długość ~10 cm.

UWAGA!
PESZLE OCHRONNE UMIEŚĆ W CZĘŚCI POSADZKI, KTÓRA BĘDZIE NAJMNIEJ UŻYTKOWANA

ORAZ NIEOBCIĄŻONA ELEMENTAMI STAŁYMI (SZAFA, ŁÓŻKO, ITP.) CHRONIĄC CZUJNIK PRZED
EWENTUALNYM JEGO USZKODZENIEM MECHANICZNYM (ZMIAŻDŻENIE, ZGNIECENIE, ITP.)
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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

UWAGA!
PESZLE MUSZĄ BYĆ ZAINSTALOWANE POD FOLIĄ GRZEWCZĄ I NIE MOGĄ WYSTAWAĆ POWYŻEJ
POWIERZCHNI POSADZKI.NIEDOTRZYMANIE POWYŻSZYCH WARUNKÓW GROZI AWARIĄ CAŁEGO

SYSTEMU GRZEWCZEGO

UWAGA!
KONIEC PESZLA CZUJNIKA TEMPERATURY PODŁOGI MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ W PLANOWANYM

MIEJSCU PASA FOLII GRZEWCZEJ (POLE GRZEWCZE).

● Peszle ochronne nie mogą wystawać ponad poziom
wylewki lub konstrukcji z płyt OSB/MFP.

● Kanały instalacyjne należy oczyścić z wszelkich
nieczystości jak gruz, pył, kamienie oraz inne.

● Peszel Ochrony przyklej do posadzki za pomocą kleju
na gorąco lub masy klejącej w sposób uniemożliwiający ich
przemieszczanie się. Pozostaw wolną przestrzeń (około 2 cm)
na końcu peszla tak, aby wprowadzić do peszla czujnik
temperatury podłogi i przewody zasilające folię grzewczą.

● A. Odstęp 2cm
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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

Instalacja czujnika temperatury podłogi
● Sprawdź dokładnie położenie peszla ochronnego

czujnika podłogi. Peszel nie może wystawać ponad
powierzchnię posadzki. W miejscu zakończenia peszla
przewidzianego pod czujnik temperatury podłogi (sensor
NTC) podłóż matę izolacyjną w postaci małego kwadratu.

● A. Peszel ochronny czujnika temperatury podłogi
● B. Mata izolacyjna

UWAGA!
PESZEL NIE MOŻE WYSTAWAĆ PONAD POWIERZCHNIĘ POSADZKI.

● Do uprzednio przygotowanego peszla pod czujnik
temperatury podłogi wprowadź czujnik temperatury. Pod
zakończenie czujnika (sensor NTC) podłóż matę izolacyjną w
postaci małego kwadratu. Czujnik temperatury podłogi
(sensor NTC) nie może leżeć bezpośrednio na betonie.

● A. Peszel ochronny czujnika temperatury podłogi
● B. Mata izolacyjna
● C. Czujnik temperatury - sensor NTC

Przygotowanie pomieszczenia do instalacji

● Powierzchnia posadzki musi zostać pozbawiona
wszelkich nieczystości oraz być równa i stabilna. Pozostałości
tynku, ostre elementy i nierówności usuń za pomocą
szpachelki. Powierzchnia podłogi musi być równa i czysta.
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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

● Starannie i dokładnie oczyść powierzchnię podłogi za
pomocą odkurzacza.

● Rozmieść folię paroizolacyjną na posadzce wywijając
ją na ścianę ~5 cm. Folię paroizolacyjną układaj na zakładkę,
minimum 10 cm. Folię paroizolacyjną rozmieść na całej
powierzchni podłogi, nawet w miejscach, gdzie nie będzie
ułożona folia grzewcza (zachowanie warunku izolacji
przeciwwilgociowej).

● Połącz ze sobą poszczególne pasy folii paroizolacyjnej
na zakładkę taśmą samoprzylepną.

● Folię paroizolacyjną starannie zaklej w miejscu
połączeń taśmą samoprzylepną na całej jej długości. Folia
paroizolacyjna musi być rozłożona równo na całej swojej
powierzchni.
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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

Wykonanie izolacji podłogi matą izolacyjną piankową
● Rozmieść matę izolacyjną bezpośrednio na folię

paroizolacyjną. Matę izolacyjną ułóż na całej powierzchni
podłogi, nawet w miejscach, gdzie nie będzie ułożona folia
grzewcza (zachowanie warunku izolacji termicznej). Matę
izolacyjną dotnij odpowiednio w narożach.

UWAGA!
MATĘ IZOLACYJNĄ PIANKOWĄ STOSUJ JEDYNIE POD PODŁOGI PŁYWAJĄCE Z PANELI

LAMINOWANYCH O GRUBOŚCI MIN. 6 mm.

● Pasy maty izolacyjnej w miejscu połączeń sklej ze sobą
za pomocą taśmy samoprzylepnej Acurel.

● Pasy maty izolacyjnej w miejscu połączeń powinny być
sklejone na całej jej długości. Mata izolacyjna musi stanowić
stabilne podłoże.
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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

Wykonanie izolacji podłogi matą izolacyjną z płyty
● Rozmieść płyty izolacyjne bezpośrednio na folię

paroizolacyjną. Płyty ułóż na całej powierzchni podłogi, nawet
w miejscach, gdzie nie będzie ułożona folia grzewcza
(zachowanie warunku izolacji termicznej). Płyty izolacyjne
dotnij odpowiednio w narożach.

● Płyty izolacyjne w miejscu połączeń sklej ze sobą za
pomocą taśmy samoprzylepnej zbrojonej.

● Płyty izolacyjne w miejscu połączeń powinny być
sklejone taśmą samoprzylepną zbrojoną na całej ich długości
oraz szerokości. Płyty izolacyjne muszą stanowić stabilne
podłoże.

Ułożenie folii grzewczej Acurel
● Przed przystąpieniem do rozłożenia folii grzewczej Acurel sprawdź dokładnie zgodność mocy

grzewczej folii z planowaną instalacją elektryczną.
Moc grzewczą folii oraz jej specyfikację znajdziesz na bocznym pasku folii grzewczej.

● Rozwiń folię grzewczą Acurel na podłodze i dotnij na właściwy wymiar w miejscu folii do tego
przeznaczonym.
Układaj folię grzewczą tak, by można było przeczytać logo Acurel.

UWAGA!
UWAŻAJ, ABY NIE PRZEKROCZYĆ MAKSYMALNEJ DŁUGOŚCI INSTALACYJNEJ JEDNEGO PASA

FOLII (patrz tabela na stronie 4)
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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

UWAGA!
UKŁADAJ FOLIĘ GRZEWCZĄ NA PODŁODZE TAKĄ STRONĄ, ABY SWOBODNIE PRZECZYTAĆ LOGO

ACUREL.

● Folię grzewczą Acurel można docinać w każdym miejscu. Cięcie folii wykonaj starannie i z należytą
dbałością tak, aby folia była docięta dokładnie pod kątem prostym względem krawędzi folii.

UWAGA!
FOLIĘ GRZEWCZĄ ACUREL MOŻNA CIĄĆ W MIEJSCU KARBONU (NALEŻY JEDNAK WTEDY

ZABEZPIECZYĆ KRAWĘDZIE CIĘCIA TAŚMĄ ELEKTROIZOLACYJNĄ)

● Zabronione jest układanie folii grzewczej na zakładkę.
Zabronione jest nakładanie folii grzewczej na siebie.

● Pasy folii grzewczej przymocuj do maty izolacyjnej za pomocą taśmy samoprzylepnej Acurel.
● Pasy folii grzewczej przymocuj do maty izolacyjnej na całej jej długości tak, aby folia grzewcza była

stabilna i nie przemieszczała się.

Wykonanie podłączenia elektrycznego folii grzewczej Acurel

UWAGA!
POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE FOLII GRZEWCZEJ WYKONAĆ MOŻE JEDYNIE ELEKTRYK Z

UPRAWNIENIAMI. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE WYKONAJ STARANNIE I DOKŁADNIE!

● Konektor typ A, służy do połączenia elektrycznego folii grzewczej z przewodem elektrycznym w
układzie prostym, gdzie kabel wychodzi wzdłuż konektora.

● Konektor typ B, służy do połączenia elektrycznego folii grzewczej z przewodem elektrycznym w
układzie kątowym, gdzie kabel wychodzi w poprzek konektora. Konektory posiadają wypustki/zęby po
jednej stronie, służące do zaciśnięcia na pasie miedzi w kieszonce folii grzewczej. Konektory należy
zaciskać wyłącznie za pomocą kleszczy zaciskowych, gdyż użycie innych narzędzi może skutkować
niedokładnym zaciśnięciem i uszkodzeniami.

● Taśma samowulkanizująca butylowa, służy do izolacji złącz elektrycznych oraz pasa miedzi folii
grzewczej Acurel.

● W miejscu położenia pasa miedzi ugnij delikatnie folię grzewczą w dłoni tak, aby otworzyła się kieszeń
instalacyjna folii grzewczej.

● Wprowadź konektor do kieszeni instalacyjnej foli grzewczej stroną pozbawioną wypustek/zębów tak,
aby górna część konektora z zębami zacisnęła się na pasie miedzi.

● Zaciśnij dokładnie konektor na środku paska miedzianego folii grzewczej za pomocą kleszczy
zaciskowych. Konektor zaciskaj mocno i starannie tak, aby zęby konektora zagłębiły się w
powierzchnię miedzi.
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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

● Czynność zaciskania konektora na taśmie miedzianej folii grzewczej wykonaj powtórnie z drugiej
strony konektora. Konektor musi być zaciśnięty na pasie miedzianym mocno i starannie.

● Ściągnij podwójną izolację z przewodu elektrycznego za pomocą specjalnych kleszczy.
● Druciki miedziane przewodu elektrycznego skręć dokładnie, aby stanowiły zwartą całość.

Połączenie elektryczne konektorem typ A
● Umieść przewód elektryczny wewnątrz konektora. Drut miedziany przewodu elektrycznego musi być

umieszczony wewnątrz konektora zapewniając prawidłowe połączenie elektryczne.
● Jeżeli łączysz pasy folii grzewczej w sposób równoległy, umieść dwa przewody elektryczne w

konektorze i postępuj zgodnie z przedstawionym schematem elektrycznym (patrz schemat na stronie
16)

Połączenie elektryczne konektorem typ B
● Umieść przewód elektryczny wewnątrz konektora. Drut miedziany przewodu elektrycznego musi być

umieszczony w konektorze zapewniając prawidłowe połączenie elektryczne.
● Jeżeli łączysz pasy folii grzewczej w sposób równoległy (patrz schemat na stronie 16), przewód

elektryczny powinien przechodzić z jednego pasa folii grzewczej na kolejny pas folii grzewczej w
sposób ciągły, bez przerywania przewodu elektrycznego. Izolację przewodu elektrycznego ściągaj za
pomocą specjalnych kleszczy (narzędzie nr 4 ze strony 9).

Wykonanie podłączenia elektrycznego folii grzewczej Acurel
● Prawidłowo umieszczony przewód elektryczny w konektorze zaciśnij kleszczami zaciskowymi.

Połączenie musi być mocne i trwałe.

UWAGA!
DLA WZMOCNIENIA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO CZYNNOŚĆ ZACISKANIA WYKONUJ NA

CAŁEJ POWIERZCHNI KONEKTORA.

● Czynność zaciskania przewodu elektrycznego w konektorze wykonaj powtórnie z drugiej strony
konektora. Połączenie musi być mocne i trwałe.

UWAGA!
DLA WZMOCNIENIA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO CZYNNOŚĆ ZACISKANIA WYKONUJ NA

CAŁEJ POWIERZCHNI KONEKTORA.

SPRAWDŹ POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE FOLII GRZEWCZEJ DWUKROTNIE, ABY UNIKNĄĆ BŁĘDÓW
INSTALACYJNYCH!

UWAGA!
POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE FOLII GRZEWCZEJ WYKONAĆ MOŻE JEDYNIE ELEKTRYK Z
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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

UPRAWNIENIAMI. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE WYKONAJ STARANNIE I DOKŁADNIE!

UWAGA!
DRUT MIEDZIANY PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO MUSI BYĆ UMIESZCZONY W KONEKTORZE

ZAPEWNIAJĄC PRAWIDŁOWE POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE.

UWAGA!
KONEKTOR Z PRZEWODEM MUSI BYĆ ZACIŚNIĘTY NA ŚRODKU PASKA MIEDZIANEGO.

POŁĄCZENIE MUSI BYĆ MOCNE I TRWAŁE.

UWAGA!
DLA WZMOCNIENIA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO CZYNNOŚĆ ZACISKANIA

WYKONUJ NA CAŁEJ POWIERZCHNI KONEKTORA.

Izolacja elektryczna folii grzewczej Acurel
● Dotnij taśmę samowulkanizującą na odpowiedni wymiar umożliwiający zakrycie całego obszaru

połączenia elektrycznego. Minimalny wymiar dociętej taśmy samowulkanizującej to 5 cm x 5 cm.

UWAGA!
JEŻELI ZAKUPIŁEŚ ZESTAW FOLII GRZEWCZEJ UŻYJ PRZYGOTOWANEJ TAŚMY

SAMOWULKANIZUJĄCEJ.

● Ściągnij papier ochronny z taśmy samowulkanizującej.
● Przyklej taśmę samowulkanizującą do folii grzewczej w miejscu połączenia konektora z paskiem

miedzianym.
Taśma samowulkanizująca musi zakrywać z naddatkiem całą powierzchnię konektora oraz paska
miedzi.

UWAGA!
CZYNNOŚĆ IZOLOWANIA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO WYKONAJ DOKŁADNIE. TAŚMA

SAMOWULKANIZUJĄCA MUSI ZAKRYWAĆ CAŁĄ POWIERZCHNIĘ KONEKTORA ORAZ PASKA
MIEDZIANEGO Z NADDATKIEM.

● Przyklej dokładnie kolejną taśmę samowulkanizującą po drugiej stronie konektora tak, aby zakryć całą
powierzchnię konektora oraz paska miedzianego.
Drugą taśmę samowulkanizującą umieść symetrycznie do pierwszej taśmy samowulkanizującej.

● Prawidłowo umieszczone taśmy samowulkanizujące dociśnij starannie i mocno palcami. Taśmy
samowulkanizujące powinny być ze sobą zespolone.

● Czynność dociskania taśmy samowulkanizującej powtórz kilkakrotnie. Taśmy samowulkanizujące
muszą być dociśnięte starannie i mocno na całej ich powierzchni.
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● Wykonaj izolację taśmy miedzianej za pomocą taśmy samowulkanizującej na przeciwległym końcu
odciętej folii grzewczej. Odcinek taśmy samowulkanizującej min. 5x5 cm przyklej do folii grzewczej od
dołu pozostawiając górną część taśmy samowulkanizującej do zagięcia.
Taśma samowulkanizująca musi zakrywać pasek miedziany z naddatkiem.

UWAGA!
CZYNNOŚĆ IZOLOWANIA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO WYKONAJ DOKŁADNIE. TAŚMA
SAMOWULKANIZUJĄCA MUSI ZAKRYWAĆ CAŁĄ POWIERZCHNIĘ PASKA MIEDZIANEGO Z

NADDATKIEM.
● Zagnij dokładnie i symetrycznie drugą część taśmy samowulkanizującej na folii grzewczej.

Taśma samowulkanizująca musi zakrywać pasek miedziany z naddatkiem.

UWAGA!
CZYNNOŚĆ IZOLOWANIA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO WYKONAJ DOKŁADNIE. TAŚMA
SAMOWULKANIZUJĄCA MUSI ZAKRYWAĆ CAŁĄ POWIERZCHNIĘ PASKA MIEDZIANEGO Z

NADDATKIEM.

● Taśma samowulkanizująca przyklejona jest po obydwu stronach folii grzewczej.
● Prawidłowo umieszczone taśmy samowulkanizujące dociśnij starannie i mocno palcami. Taśmy

samowulkanizujące powinny być ze sobą zespolone.
● Czynność dociskania taśmy samowulkanizującej powtórz kilkakrotnie. Taśmy samowulkanizujące

muszą być dociśnięte starannie i mocno na całej ich powierzchni.
● Taśma samowulkanizująca umieszczona po obydwu stronach folii grzewczej.

SPRAWDŹ IZOLACJĘ POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH FOLII GRZEWCZEJ DWUKROTNIE, ABY
UNIKNĄĆ BŁĘDÓW INSTALACYJNYCH!

UWAGA!
CZYNNOŚĆ IZOLOWANIA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO WYKONAJ DOKŁADNIE. TAŚMA
SAMOWULKANIZUJĄCA MUSI ZAKRYWAĆ CAŁĄ POWIERZCHNIĘ PASKA MIEDZIANEGO Z

NADDATKIEM.

UWAGA!
FOLIA GRZEWCZA POWINNA BYĆ ZAIZOLOWANA Z OBU STRON. ZAIZOLUJ DOKŁADNIE FOLIĘ
GRZEWCZĄ W MIEJSCU POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO ORAZ NA PRZECIWNEJ STRONIE W

MIEJSCU CIĘCIA PASA FOLII GRZEWCZEJ.

UWAGA!
POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I IZOLACJĘ FOLII GRZEWCZEJ WYKONAĆ MOŻE JEDYNIE

ELEKTRYK Z UPRAWNIENIAMI. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE WYKONAJ STARANNIE I DOKŁADNIE!
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Umiejscowienie folii grzewczej Acurel nad czujnikiem temperatury podłogi
● Wytnij delikatnie otwór w macie izolacyjnej w miejscu czujnika temperatury podłogi (sensora NTC).

Sprawdź czy czujnik temperatury (sensor NTC) znajduje się dokładnie w miejscu pola grzewczego
(karbon).

● Otwór w macie izolacyjnej w miejscu czujnika zaklej dokładnie taśmą samoprzylepną.
● Przykryj folią grzewczą miejsce zaklejonego czujnika temperatury podłogi (sensor NTC).

Czujnik temperatury podłogi (sensor NTC) musi znajdować się w miejscu pola grzewczego (karbon).

Montaż folii grzewczej Acurel na macie izolacyjnej
● Powierzchnia folii grzewczej ułożonej na macie izolacyjnej musi być płaska, bez wystających

elementów.
Złącza folii grzewczej oraz przewody elektryczne zasilające folię grzewczą nie mogą znajdować się
powyżej powierzchni folii grzewczej.
Aby zachować warunek płaskiej powierzchni, wszystkie elementy wystające ponad powierzchnię folii
grzewczej należy umieścić w uprzednio przygotowanych otworach maty izolacyjnej.
Za pomocą flamastra, obrysuj złącza oraz trasy przewodów elektrycznych.

● Wyznaczone otwory w macie izolacyjnej wytnij za pomocą nożyczek. Wszystkie elementy złączne oraz
przewody elektryczne zasilające folię grzewczą muszą być umieszczone w przygotowanych otworach,
tak aby nie wystawały ponad powierzchnię folii grzewczej.

UWAGA!
PODCZAS WYCINANIA OTWORÓW UWAŻAJ, ABY NIE NARUSZYĆ FOLII PAROIZOLACYJNEJ

ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD MATĄ IZOLACYJNĄ!

● Sprawdź dokładnie rozmieszczenie otworów w macie izolacyjnej i upewnij się, że wszystkie złącza oraz
przewody elektryczne znajdują się poniżej powierzchni folii grzewczej Acurel.

● Prawidłowo umieszczony przewód zasilający powinien znajdować się poniżej powierzchni folii
grzewczej.

● Wytnij otwór w macie izolacyjnej w miejscu peszla ochronnego przewidzianego na przewody zasilające
folię grzewczą.
Wprowadź przewody zasilające folię grzewczą do peszla ochronnego i wyprowadź je w puszce
instalacyjnej.

● Zaklej taśmą samoprzylepną zaizolowane połączenia elektryczne oraz umieszczone w wyciętych
otworach przewody elektryczne. Wszystkie elementy znajdujące się w otworach maty izolacyjnej
muszą być starannie zaklejone taśmą samoprzylepną.

UWAGA!
W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA MATY IZOLACYJNEJ CZYNNOŚĆ ZAKLEJANIA

WYKONAJ TAŚMĄ SAMOPRZYLEPNĄ ZBROJONĄ
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● Zaklej dokładnie kolejnymi odcinkami taśmy samoprzylepnej folię grzewczą wraz z zaizolowanymi
połączeniami elektrycznymi. Czynność tą trzeba wykonać starannie i dokładnie.

● Zaklej dokładnie taśmą samoprzylepną na drugim końcu pasa folii grzewczej zaizolowane połączenia
elektryczne.

● Sprawdź dokładnie, czy folia grzewcza ułożona jest w sposób prawidłowy, zgodnie z wytycznymi
instrukcji. Upewnij się, że powierzchnia folii grzewczej jest czysta, stabilna i płaska (nie posiada
elementów wystających).

Pomiar i test instalacji grzewczej
● W celu sprawdzenia ciągłości połączeń elektrycznych oraz zainstalowanej mocy grzewczej wykonaj

pomiar rezystancji zainstalowanej folii grzewczej.
Wynik pomiaru rezystancji zapisz w karcie gwarancyjnej. Oblicz moc zainstalowanej folii grzewczej na
podstawie wzoru oraz zapisz wynik w karcie gwarancyjnej.

UWAGA!
JEŚLI MOC INSTALACJI FOLII GRZEWCZEJ PRZEKROCZY 80% MAKSYMALNEJ WARTOŚCI

OBCIĄŻENIA DANEGO REGULATORA TEMPERATURY (TERMOSTATU) ZASTOSUJ STYCZNIK LUB
DRUGI TERMOSTAT!

UWAGA!
JEŻELI WYNIK POMIARU REZYSTANCJI ORAZ OBLICZONEJ MOCY JEST NIEZGODNY ZE

ZNAMIONOWĄ MOCĄ FOLII GRZEWCZEJ (+/- 10%) FOLIA GRZEWCZA ZOSTAŁA ZAINSTALOWANA
WADLIWIE I NIE NADAJE SIĘ DO EKSPLOATACJI. SPRAWDŹ, CZY UŻYTE FOLIE GRZEWCZE

POSIADAJĄ TĄ SAMĄ MOC ZNAMIONOWĄ.

● Wykonaj test instalacji folii grzewczej podpinając ją do zasilania elektrycznego. Połączenie folii
grzewczej z zasilaniem elektrycznym wykonaj zgodnie ze schematem.

UWAGA!
POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE FOLII GRZEWCZEJ WYKONAĆ MOŻE JEDYNIE ELEKTRYK
Z UPRAWNIENIAMI. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE WYKONAJ STARANNIE I DOKŁADNIE!
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UWAGA!
PRZED WŁĄCZENIEM INSTALACJI GRZEWCZEJ DOKŁADNIE SPRAWDŹ POŁĄCZENIA
PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH I OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH FOLII GRZEWCZEJ.

● Po podłączeniu folii grzewczej do sieci elektrycznej, wykonaj pomiar temperatury folii grzewczej.
Sprawdź za pomocą urządzenia elektronicznego (pirometr, kamera termowizyjna) lub dotykając folię
dłonią, czy folia grzewcza nagrzewa się na wszystkich zainstalowanych pasach i polach grzewczych.
Po wykonaniu testu instalacji grzewczej rozłącz cały system grzewczy z zasilania elektrycznego.

● W przypadku braku możliwości dokonania pomiaru temperatury folii grzewczej urządzeniem
elektronicznym (pirometrem) sprawdź temperaturę folii grzewczej za pomocą poduszki.
Poduszkę umieść na folii grzewczej i pozostaw na czas około 5 minut. Po upływie tego czasu podnieś
poduszkę i sprawdź czy temperatura na powierzchni folii i poduszki jest wyższa.
Po wykonaniu testu instalacji grzewczej rozłącz cały system grzewczy z zasilania elektrycznego.

UWAGA!
W PRZYPADKU STWIERDZENIA, ŻE FOLIA GRZEWCZA NIE NAGRZEWA SIĘ, ROZŁĄCZ

CAŁĄ INSTALACJĘ I SPRAWDŹ DOKŁADNIE WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE ORAZ
ZABEZPIECZENIA W ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ.

UWAGA!
PRZY NISKICH ZNAMIONOWYCH MOCACH FOLII GRZEWCZYCH JAK 80 [W/m2]

TEMPERATURA FOLII GRZEWCZEJ PODNOSI SIĘ NIEZNACZNIE I MOŻE BYĆ NIEWYCZUWALNA W
DOTYKU.

UWAGA!
PO WYKONANIU TESTU INSTALACJI GRZEWCZEJ ROZŁĄCZ CAŁY SYSTEM GRZEWCZY Z

ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO.

Zakończenie montażu folii grzewczej Acurel pod panelami
● Po sprawdzeniu poprawności działania instalacji grzewczej rozłóż folię paroizolacyjną na całą

powierzchnię pomieszczenia stosując zakładkę min. 10 cm.
● Folię paroizolacyjną starannie zaklej w miejscu połączeń taśmą samoprzylepną na całej jej długości.

Folia paroizolacyjna musi być rozłożona równo na całej swojej powierzchni.
Połącz ze sobą poszczególne pasy folii paroizolacyjnej na zakładkę taśmą samoprzylepną.

● Po ułożeniu i zaklejeniu folii paroizolacyjnej ułóż panele podłogowe pływające.
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UWAGA!
PODCZAS INSTALACJI PODŁOGI STOSUJ OBUWIE WYŁĄCZNIE Z MIĘKKĄ I PŁASKĄ

PODESZWĄ.

UWAGA!
ZWRÓĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PODCZAS UKŁADANIA PODŁOGI, ABY NIE USZKODZIĆ FOLII

PAROIZOLACYJNEJ ORAZ FOLII GRZEWCZEJ.

UWAGA!
PODŁOGĘ UKŁADAJ ZGODNIE ZE SZTUKĄ ZACHOWUJĄC CZYSTOŚĆ I NALEŻYTĄ STARANNOŚĆ.

UWAGA!
PODCZAS INSTALACJI PODŁOGI ZABRONIONE JEST POZOSTAWIENIE NA POWIERZCHNI FOLII

PAROIZOLACYJNEJ JAKICHKOLWIEK NIECZYSTOŚCI. GROZI TO USZKODZENIEM SYSTEMU
GRZEWCZEGO.

UWAGA!
NIEDOSTOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ INSTRUKCJI SPOWODOWAĆ MOŻE USZKODZENIE

SYSTEMU GRZEWCZEGO.

● W celu sprawdzenia instalacji folii grzewczej oraz ciągłości połączeń elektrycznych wykonaj pomiar
rezystancji zainstalowanej folii grzewczej.
Wynik pomiaru rezystancji zapisz w karcie gwarancyjnej.

UWAGA!
JEŻELI WYNIK POMIARU REZYSTANCJI JEST NIEZGODNY Z WCZEŚNIEJSZYM POMIAREM

REZYSTANCJI, INSTALACJA ZOSTAŁA USZKODZONA PODCZAS MONTAŻU PODŁOGI. W TAKIM
PRZYPADKU ZABRANIA SIĘ UŻYTKOWANIA SYSTEMU GRZEWCZEGO.

UWAGA!
Z UWAGI NA DOKŁADNOŚĆ INSTRUMENTÓW POMIAROWYCH DOPUSZCZA SIĘ TOLERANCJĘ

BŁĘDU POMIARU REZYSTANCJI +-1%
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● Po wykonaniu pomiarów folii grzewczej oraz stwierdzeniu poprawności działania systemu grzewczego,
zainstaluj termostat (regulator temperatury) zgodnie z oryginalną instrukcją montażu dołączoną do
termostatu.
Po poprawnym zainstalowaniu termostatu sprawdź ponownie działanie systemu grzewczego.
Ustaw graniczną temperaturę czujnika temperatury podłogi, zgodnie z zaleceniami producenta okładzin
podłogowych (Optymalna ustawiona temperatura podłogi to ~28°C).
Rozgrzewaj zastosowaną okładzinę podłogową zgodnie z zaleceniami producenta okładzin
podłogowych.

UWAGA!
NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ INSTRUKCJI MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ USZKODZENIA

SYSTEMU GRZEWCZEGO, USZKODZENIA SPRZĘTU DOMOWEGO, PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM, OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERCI.
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Instrukcja instalacji folii grzewczej Acurel

Instalacja pod wylewką

Bezpieczeństwo
● Instalacja ogrzewania podłogowego folią grzewczą Acurel musi być wyposażona w oddzielny obwód

elektryczny, wyłącznik nadprądowy typu B i wyłącznik różnocowo-prądowy. Wszystkie wyłączniki
nadprądowe i różnicowo-prądowe musi dobierać elektryk lub projektant.

● Każda instalacja folii grzewczej Acurel zarówno w obwodzie i pomieszczeniu musi posiadać uziemienie
do zera ochronnego.

● Folii grzewczej nie można montować w pomieszczeniach wilgotnych w strefach 0 i 1. Strefa 0 obejmuje
wnętrze wanny lub brodzika, strefa 1 obejmuje przestrzeń wyznaczona przez zewnętrzne krawędzie
wanny lub brodzika, do wysokości 2,25 m.

● Zabrania się montowania termostatów wewnątrz pomieszczeń wilgotnych takich jak łazienka. Zarówno
termostat jak i regulator temperatury instaluj na zewnątrz wilgotnego pomieszczenia.

● W przypadku stwierdzenia uszkodzenia folii grzewczej zabrania się jej zamontowania, należy ją
zutylizować.

● Konieczne jest zastosowanie uziemienia elementów metalowych konstrukcyjnych takich jak: stelaże,
wycieraczki, meble które znajdują się blisko folii grzewczej.

● Możliwe jest użytkowanie folii grzewczej przez dzieci od lat 8, jeżeli zapewniony jest nadzór oraz
właściwe pouczenie na temat bezpiecznej obsługi.

● Dzieci poniżej ósmego roku życia nie powinny bawić się termostatem.

● Dzieci nie mogą wykonywać czynności czyszczenia oraz konserwacji sprzętu bez nadzoru
rodzicielskiego. Wszelkie czynności związane z konserwacją i czyszczeniem sprzętu należy
wykonywać w sposób bezpieczny i przy wyłączonym zasilaniu prądu.

● Niniejsza instalacja może być obsługiwana przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych lub
umysłowych, które nie miały wcześniej doświadczenia z produktem, ale przeszły szkolenie
instruktażowe odnośnie użytkowania instalacji w bezpieczny sposób.
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Instalacja
UWAGA!

W PRZYPADKU STWIERDZENIA USZKODZENIA FOLII GRZEWCZEJ ACUREL W TRAKCIE JEJ
ROZPAKOWYWANIA, ZABRANIA SIĘ JEJ INSTALACJI I ZALECA SIĘ KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ.

● Wszelkie prowadzone prace instalacyjne należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu elektrycznym.

● Instalator folii grzewczej podczas montażu powinien posiadać obuwie z miękką podeszwą w celu
uniknięcia ewentualnego uszkodzenia instalacji folii grzewczej.

● Utrzymywać miejsce instalacji w czystości. Podłoga musi być płaska, pozbawiona ostrych elementów
oraz uskoków w celu uniknięcia zadrapań, wygięć i innych uszkodzeń folii grzewczej.

● Miejsce instalacji folii grzewczej musi być suche. Folię należy zabezpieczyć przed bezpośrednim
dostępem wody/wilgoci. Nie stosować folii grzewczej na wilgotnym podłożu.

● Nie umieszczaj folii grzewczej pod stałą zabudową, która bezpośrednio przylega do podłoża i
uniemożliwia swobodny przepływ ciepła (lodówka, pralka, komoda). Dopuszcza się zastosowanie mebli
i urządzeń, które wyposażone są w nóżki o minimalnej wysokości 30 mm umożliwiające swobodny
przepływ ciepła.

● Nie używać materiałów podkładowych mogących uszkodzić folię grzewczą (blacha aluminiowa,
stalowa, itp.)

● Nie stosować podkładów absorbujących wilgoć (papier, drewno, celuloza, itp.).

● Nie stosować podkładów izolujących metalizowanych.

● Zabrania się montowania pływających okładzin podłogowych (paneli) z niewłaściwie dobranym
podkładem izolującym. Rodzaj podkładu musi być zgodny z wytycznymi producenta podłóg. Podkład
izolujący pod panele pływające musi posiadać dobre parametry przenikania ciepła. Maksymalny opór
cieplny stosowanego podkładu pod okładziny pływające w systemie grzewczym na wylewce wynosi
0,01 m²K/W (+/- 0,005).

● Zabrania się instalowania folii grzewczej w systemie pod wylewką bez izolacji termicznej. Minimalna
izolacja termiczna pod folią grzewczą to 10 cm styropianu.

● Stosuj izolację termiczną pod wylewką o odpowiednich parametrach wytrzymałości na ściskanie,
zgodnie z zaleceniami projektanta. Minimalna wytrzymałość styropianu na ściskanie przy zastosowaniu
folii grzewczych pod wylewką to 100 kPa.

● Nie używać wykończenia powierzchni podłogi, które mogłyby ulec zniekształceniu lub pęknięciu w
wyniku przepływu ciepła.
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● Minimalna grubość stosowanej wylewki w ogrzewaniu podłogowym to 5 cm, maksymalna grubość
stosowanej wylewki to 8 cm.

● Zakaz stosowania/wylewania betonu towarowego/przemysłowego na pakiet grzewczy.

● Dopuszcza się zastosowanie wylewki cementowej ze zbrojeniem rozproszonym tylko i wyłącznie z
włókien polipropylenowych. Zakaz stosowania wylewek cementowych ze zbrojeniem rozproszonym
stalowym.

● W przypadku zastosowania folii grzewczej w pomieszczeniu wilgotnym zastosuj wylewkę cementową.

● Nie instalować folii grzewczej bez regulatora temperatury (termostatu) wyposażonego w czujnik
temperatury podłogi.

● Folia grzewcza może być zasilana tylko z puszki instalacyjnej, zabrania się zasilania folii grzewczej
bezpośrednio z gniazda wtykowego, kontaktu

● Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić folii grzewczej podczas instalacji. Nie przebijać folii
grzewczej, nie wiercić w folii grzewczej.

● Zabrania się mocowania folii grzewczej za pomocą gwoździ, wkrętów, śrub, zszywek i innych
metalowych przedmiotów.

● Jeśli moc instalacji folii grzewczej przekroczy 80% maksymalnej wartości obciążenia danego
regulatora temperatury (termostatu), zastosuj stycznik lub drugi termostat.

● Przewody elektryczne zasilające folię grzewczą nie mogą być zainstalowane na folii grzewczej oraz
pod folią grzewczą.

● Izoluj dokładnie folię grzewczą taśmą samowulkanizującą w miejscach konektorów i taśm miedzianych
na drugim końcu folii grzewczej.

● Folia grzewcza powinna posiadać odrębne zasilanie elektryczne i nie powinna być łączona z innymi
urządzeniami elektrycznymi.

● Nie układaj folii grzewczej na zakładkę lub na siebie.

● Docinaj folię grzewczą w miejscach do tego wyznaczonych oraz izoluj końce folii grzewczej taśmą
izolacyjną samowulkanizującą.

● Przy wykonywaniu wylewki jastrychowej uważaj by nie uszkodzić folii grzewczej oraz folii
paroizolacyjnej. Niedopuszczalne jest pozostawienie na folii grzewczej i paroizolacyjnej jakichkolwiek
elementów obcych (tynk, gruz, gwoździe itp.), gdyż grozi to uszkodzeniem całej instalacji grzewczej.

● Połączenia elektryczne oraz pomiary wykonać może jedynie elektryk z aktualnymi uprawnieniami.
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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

● Folię grzewczą należy przechowywać w pomieszczeniu suchym w temperaturze pokojowej.
Maksymalna liczba piętrowań pełnych rolek folii grzewczej wynosi 2.

● Zabrania się instalowania folii grzewczej w temperaturze poniżej 5°C.

● Podczas wykonywania instalacji należy zachować wszystkie wymiary oraz odległości zawarte w
instrukcji.

Użytkowanie
● Nie umieszczaj stałej zabudowy na folii grzewczej, która bezpośrednio przylega do podłoża i

uniemożliwia swobodny przepływ ciepła (lodówka, pralka, komoda). Dopuszcza się zastosowanie mebli
i urządzeń, które wyposażone są w nóżki o minimalnej wysokości 30 mm umożliwiające swobodny
przepływ ciepła.

● Nie dopuszcza się użytkowania przylegających bezpośrednio do podłogi nad systemem grzewczym
materaców nadmuchiwanych oraz materaców sprężynowych i kieszeniowych. Użytkowanie ich
możliwe jest tylko z zastosowaniem konstrukcji nośnej oddzielającej materac od podłogi na wysokość
min. 3 cm Dotyczy to także dużych przesuwnych mebli, które zajmują sporą część powierzchni i mogą
utrudniać przepływ powietrza (mebli przylegających swoją podstawa do powierzchni podłogi).

● Nie dopuszcza się wiercenia, przebijania oraz instalowania elementów izolujących na powierzchni
podłogi.

● Pierwsze uruchomienie systemu grzewczego (wygrzewanie wylewki) wykonuj zgodnie z zaleceniami
producenta zastosowanej wylewki.

● Rozruch instalacji ogrzewania folią grzewczą wykonuj zgodnie z zaleceniem producenta okładzin
podłogowych.

● Użytkuj system grzewczy zgodnie z zaleceniem producenta okładzin podłogowych (zalecana przez
większość producentów paneli podłogowych temperatura użytkowa wynosi maksymalnie 28°C).

● Zawsze ustawiaj temperaturę użytkową nie wyższą niż 24°C i nie niższą niż 5°C, zapewnia to
długotrwałe i bezpieczne korzystanie z systemu ACUREL. Termostatu używaj zgodnie z instrukcją.

● Nie dopuszcza się użytkowania systemu grzewczego w czasie oraz po zalaniu cieczą, które wynika z
uszkodzenia instalacji wod.-kan. lub innych czynników. Dalsze użytkowanie dozwolone jest po
osuszeniu systemu do wilgotności nie przekraczającej 2% RH oraz po dokonanej kontroli pomiarowej
instalacji elektrycznej układu grzewczego przez elektryka z uprawnieniami kontrolno-pomiarowymi.

● Pozostaw system grzewczy w trybie ciągłego działania także w okresie od wiosny do jesieni, ponieważ
wychłodzenie pomieszczeń poniżej 15°C skutkuje zwiększeniem ich wilgotności, co sprzyja rozwojowi
grzybów i pleśni.
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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

● Zachowaj właściwą wilgotność powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu korzystając z miernika
wilgotności. Optymalna wilgotność użytkowa pomieszczenia wyposażonego w system ogrzewania
podczerwienią wynosi między 40% RH a 60% RH.

● Instrukcję wraz z wypełnioną kartą gwarancyjną oraz z precyzyjnie wykonanym projektem należy
zachować dla dalszych użytkowników oraz przyszłych prac instalacyjnych i konserwacyjnych.

Przygotowanie przed rozpoczęciem montażu folii grzewczej
Acurel

● Sprawdź zgodność mocy folii grzewczej z planowaną instalacją. Specyfikacja techniczna folii grzewczej
znajduje się na krawędzi pasa folii grzewczej.

● Sprawdź parametry instalacji elektrycznej w budynku w celu upewnienia się czy nie będzie problemu z
równoczesnym użyciem folii grzewczej i innych urządzeń, odbiorników elektrycznych. W przypadku,
gdy moc elektryczna przyłącza jest niewystarczająca, należy ją zwiększyć do poziomu bezpiecznej
eksploatacji instalacji elektrycznej. Folia grzewcza pracuje na napięciu elektrycznym 230 V.

● Sprawdź główne przewody elektryczne sieciowe zasilające całą instalację folii grzewczej. Przewody
powinny być zwymiarowane zgodnie ze sztuką na obciążenie elektryczne odpowiadające całkowitej
mocy instalacji folii grzewczej.

● Sprawdź stan izolacji cieplnej w budynku w celu podjęcia decyzji o grubości stosowanej izolacji pod
folią grzewczą oraz doborze odpowiedniej mocy folii grzewczej

● Sporządź szkic pomieszczenia na karcie gwarancyjnej nanosząc jego wymiary. Rozplanuj i narysuj na
karcie gwarancyjnej rozmieszczenie folii grzewczej wraz z trasami ułożenia przewodów elektrycznych
zasilających folię grzewczą. Zaplanuj i nanieść na szkic położenie puszki elektrycznej oraz przewodów
elektrycznych zasilających folię grzewczą. Wszystkie wymiary nanieś na sporządzony szkic instalacji
folii grzewczej. Dobrze przygotowany szkic ułatwi Ci późniejszy montaż.

● Zaplanuj rozmieszczenie folii grzewczej zgodnie z warunkami instalacyjnymi folii grzewczej.
Maksymalna długość pasa folii grzewczej uzależniona jest od mocy folii i wykazana została w tabeli
technicznej produktu.

● Oblicz planowaną moc instalowanej folii grzewczej. W przypadku, gdy moc elektryczna instalowanej
folii grzewczej jest większa od istniejącego przyłącza, należy zwiększyć moc elektryczną przyłącza
oraz przekrój przewodów zasilających

P - Planowana moc instalacji folii grzewczej.
Pf - Pobór mocy folii grzewczej na m2 .
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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

Df - Pole powierzchni instalowanej folii grzewczej na podłodze.

● Dostosuj przekrój przewodu elektrycznego (grubość kabla) zasilającego folię grzewczą do mocy
instalowanej folii grzewczej.

UWAGA!
DOBÓR PRZEKROJU PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO ZASILAJĄCEGO OBWÓD GRZEWCZY

POWINIEN WYKONAĆ PROJEKTANT LUB ELEKTRYK Z UPRAWNIENIAMI!

UWAGA!
ZAPLANUJ UMIEJSCOWIENIE TERMOSTATU W MIEJSCU NIENASŁONECZNIONYM ORAZ

NIENARAŻONYM NA PRZECIĄGI!

Sposoby podłączenia folii grzewczej Acurel

Sposób A
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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

Sposób B

Niedozwolone czynności postępowania przy montażu folii

1. Ułożenie przewodów elektrycznych zasilających folię grzewczą nad i pod folią grzewczą
2. Cięcie folli w niedozwolonych miejscach
3. Układanie folii grzewczej na zakładkę
4. Umieszczenie folii grzewczej pod stałą zabudową pozbawioną nóżek (min. 30mm)

UWAGA!
NIE UMIESZCZAJ FOLII GRZEWCZEJ POD STAŁĄ ZABUDOWĄ, KTÓRA POZBAWIONA JEST NÓŻEK

MIN. 30 mm (LODÓWKA, PRALKA, KOMODA).
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Schemat układania folii grzewczej Acurel pod wylewką

W suchym pomieszczeniu

W wilgotnym pomieszczeniu
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Strefy instalacji folii grzewczej Acurel

Pomieszczenie wilgotne

Przygotowanie pomieszczeń wilgotnych do instalacji folii grzewczej Acurel
● Zabrania się instalowania folii grzewczej w strefie przeciwporażeniowej 0 i 1. Minimalna odległość

instalacji folii grzewczej w strefie 2 od prysznica, muszli klozetowej, umywalki, wanny to 10 cm.
● Ze względu na parę wodną zabrania się instalowania termostatu w pomieszczeniu wilgotnym np.

łazienka. Instaluj termostat na zewnątrz łazienki.
● W pomieszczeniach wilgotnych takich jak łazienka stosuj wylewki cementowe.
● W pomieszczeniach wilgotnych takich jak łazienka wykonaj hydroizolację na wylewce cementowej za

pomocą gumy w płynie oraz taśmy uszczelniającej. Wykonana hydroizolacja zapobiegnie
przedostawaniu się wody pod posadzkę.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ INSTALOWANIA FOLII GRZEWCZEJ W STREFIE PRZECIWPORAŻENIOWEJ 0 I 1.

MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ INSTALACJI FOLII GRZEWCZEJ W STREFIE 2 OD PRYSZNICA, MUSZLI
KLOZETOWEJ, UMYWALKI, WANNY TO 10 CM.
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Instrukcja montażu folii grzewczej Acurel (seria AC)

UWAGA!
ZE WZGLĘDU NA PARĘ WODNĄ ZABRANIA SIĘ INSTALOWANIA TERMOSTATU W POMIESZCZENIU

WILGOTNYM NP. ŁAZIENKA. ZAINSTALUJ TERMOSTAT NA ZEWNĄTRZ ŁAZIENKI

● W wyznaczonym miejscu, zgodnie z projektem, przy pomocy wiertarki lub otwornicy wywierć otwór pod
puszkę elektryczną Ø 60. Wykuj w ścianie kanał instalacyjny, by pomieścić dwie rurki ochronne
(peszle) do czujnika temperatury podłogi oraz rurkę ochronną przewodów zasilających folię grzewczą.
W miejscu puszki instalacyjnej doprowadź linię elektryczną zasilającą folię grzewczą. Dobór przekroju
przewodu zasilającego wykonuje elektryk z uprawnieniami lub projektant.

● Do puszki instalacyjnej wprowadź główną linię elektryczną zasilającą oraz dwie rurki (peszle) z
czujnikiem temperatury podłogi i peszel zasilający folię grzewczą. Końce rurki przytnij na odpowiednią
długość umożliwiającą późniejszą instalację termostatu. L. Przewód fazowy N. Przewód neutralny PE.
Przewód ochronny

UWAGA!
MIEJSCE PUSZKI INSTALACYJNEJ PRZEZNACZONEJ POD TERMOSTAT ZAPLANUJ W MIEJSCU

DOSTĘPNYM ORAZ NIENARAŻONYM NA DZIAŁANIE SŁOŃCA.

● Długość peszla czujnika temperatury podłogi ~50 cm. Czujnik temperatury podłogi musi znajdować się
na folii grzewczej. Długość peszla zasilającego folię grzewczą ~10 cm. Wysokość izolacji poziomej
(styropian/styrodur).

UWAGA!
PESZLE OCHRONNE UMIEŚĆ W CZĘŚCI POSADZKI, KTÓRA BĘDZIE NAJMNIEJ UŻYTKOWANA

ORAZ WOLNA OD ELEMENTÓW STAŁYCH (SZAFA, ŁÓŻKO, ITP.).

● Wyprowadzenie peszli umieść tak, aby znajdowały się nad powierzchnią styropianu/styroduru (izolacja
pozioma).

● Na całej powierzchni pomieszczenia rozłóż folię paroizolacyjną na zakładkę minimum 10 cm,
pozostawiając wywinięcia na ściany nie wyższe niż grubość styropianu.

● Łączenia folii paroizolacyjnej zaklej taśmą samoprzylepną zbrojoną.
● Ułóż z należytą starannością i dokładnością izolację termiczną (poziomą) posadzki (styropian/styrodur)

tak, aby stanowiła jedną całość. Styropian/styrodur musi być stabilny oraz pozbawiony uskoków.

UWAGA!
INSTALUJ STYROPIAN/STYRODUR O ODPOWIEDNIEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE

DOSTOSOWANEJ DO WYKONYWANEJ WYLEWKI. STYROPIAN MUSI BYĆ TWARDY, STABILNY I
PRZEZNACZONY DO WYLEWEK.
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● W peszlu ochronnym przewidzianym dla przewodów elektrycznych zasilających folię grzewczą wykonaj
otwór o średnicy umożliwiającej wprowadzenie w późniejszym czasie i czynnościach dodatkowego
przewodu elektrycznego ochronnego PE 2,5 mm2 . Otwór w peszlu ochronnym wykonaj w pionowej
części peszla, powyżej styku z powierzchnią styropianu/styroduru.

UWAGA!
OTWÓR W PESZLU OCHRONNYM WYKONAJ PRZED WPROWADZENIEM PRZEWODÓW

ZASILAJĄCYCH!

● Oczyść dokładnie powierzchnię styropianu/styroduru z wszelkich nieczystości. Styropian/styrodur musi
być równy i stabilny.

UWAGA!
OSTRE ELEMENTY I NIERÓWNOŚCI USUŃ ZA POMOCĄ SZPACHELKI LUB TARKI DO

STYROPIANU. POWIERZCHNIA PODŁOGI MUSI BYĆ RÓWNA I CZYSTA.

● Starannie i dokładnie oczyść powierzchnię podłogi za pomocą odkurzacza.
● Po obwodzie pomieszczenia rozmieść kołnierz dylatacyjny z fartuchem. W miejscach docięcia

kołnierza zastosuj dodatkowo taśmę samoprzylepną zbrojoną.

UWAGA!
FARTUCH DYLATACYJNY MUSI BYĆ WYŻSZY OD WYKONYWANEJ WYLEWKI.

UWAGA! ZWRÓĆ UWAGĘ, ABY NIE USZKODZIĆ FARTUCHA DYLATACYJNEGO.

UWAGA! FARTUCH DYLATACYJNY ZAINSTALUJ POWYŻEJ POWIERZCHNI
STYROPIANU/STYRODURU.
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● Na powierzchni przygotowanego styropianu/styroduru rozłóż folię paroizolacyjną wywijając ją na ścianę
pomieszczenia na wysokość minimum 50 cm. Folię paroizolacyjną układaj na zakładkę minimum 10
cm. Folię paroizolacyjną rozmieść na całej powierzchni podłogi, nawet w miejscach, gdzie nie będzie
ułożona folia grzewcza (zachowanie warunku izolacji przeciwwilgociowej).

● Wszystkie miejsca łączeń folii paroizolacyjnej zaklej dokładnie taśmą samoprzylepną zbrojoną.
● Przed przystąpieniem do rozłożenia folii grzewczej sprawdź dokładnie zgodność mocy grzewczej folii z

planowaną instalacją elektryczną. Moc grzewczą folii oraz jej specyfikację znajdziesz na bocznym
pasku folii grzewczej.

● Rozwiń folię grzewczą na podłodze i dotnij na właściwy wymiar w miejscu folii do tego przeznaczonym.
Układaj folię grzewczą tak, by można było przeczytać logo. Odległość od ściany min. 10 cm. Odległość
między pasami folii grzewczej 0,5 - 1 cm

UWAŻAJ, ABY NIE PRZEKROCZYĆ MAKSYMALNEJ DŁUGOŚCI INSTALACYJNEJ JEDNEGO PASA
FOLII

UKŁADAJ FOLIĘ GRZEWCZĄ NA PODŁODZE W TAKI SPOSÓB, BY MÓC SWOBODNIE
PRZECZYTAĆ LOGO

● Folię grzewczą Acurel można docinać w każdym miejscu. Cięcie folii wykonaj starannie i z należytą
dbałością tak, aby folia była docięta dokładnie pod kątem prostym względem krawędzi folii.

UWAGA!
FOLIĘ GRZEWCZĄ ACUREL MOŻNA CIĄĆ W MIEJSCU KARBONU (NALEŻY JEDNAK WTEDY

ZABEZPIECZYĆ KRAWĘDZIE CIĘCIA TAŚMĄ ELEKTROIZOLACYJNĄ)
● Zabronione jest układanie folii grzewczej na zakładkę. Zabronione jest nakładanie folii grzewczej na

siebie
● Zachowaj odstęp pomiędzy pasami folii grzewczej 0,5-1 cm.

UKŁADAJ FOLIĘ GRZEWCZĄ NA PODŁODZE W TAKI SPOSÓB, BY MÓC SWOBODNIE
PRZECZYTAĆ LOGO

● Pasy folii grzewczej przymocuj do folii paroizolacyjnej za pomocą taśmy samoprzylepnej.
● Pasy folii grzewczej przymocuj do folii paroizolacyjnej na całej jej długości tak, aby folia grzewcza była

stabilna i nie przemieszczała się.
● Konektor typ A, służy do połączenia elektrycznego folii grzewczej z przewodem elektrycznym w

układzie prostym, gdzie kabel wychodzi wzdłuż konektora. Konektory posiadają wypustki/zęby po
jednej stronie, służące do zaciśnięcia na pasie miedzi. Konektory należy zaciskać wyłącznie za
pomocą kleszczy zaciskowych, gdyż użycie innych narzędzi może skutkować niedokładnym
zaciśnięciem i uszkodzeniami.
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● Taśma samowulkanizująca butylowa, służy do izolacji złącz elektrycznych oraz pasa miedzi folii
grzewczej

● W miejscu położenia pasa miedzi ugnij delikatnie folię grzewczą w dłoni tak, aby otworzyła się kieszeń
instalacyjna folii grzewczej

● Wprowadź konektor do kieszeni instalacyjnej foli grzewczej stroną pozbawioną wypustek/zębów tak,
aby górna część konektora z zębami zacisnęła się na pasie miedzi.

● Konektor znajduje się w kieszeni instalacyjnej folii grzewczej i zaciska pas miedzi zębami zaciskowymi
konektora.

● Zaciśnij dokładnie konektor na środku paska miedzianego folii grzewczej za pomocą kleszczy
zaciskowych. Konektor zaciskaj mocno i starannie tak, aby zęby konektora zagłębiły się w
powierzchnię miedzi

● Czynność zaciskania konektora na taśmie miedzianej folii grzewczej wykonaj powtórnie z drugiej
strony konektora. Konektor musi być zaciśnięty na pasie miedzianym mocno i starannie.

● Ściągnij podwójną izolację z przewodu elektrycznego za pomocą specjalnych kleszczy
● Druciki miedziane przewodu elektrycznego skręć dokładnie, aby stanowiły zwartą całość.
● Umieść przewód elektryczny wewnątrz konektora. Drut miedziany przewodu elektrycznego musi być

umieszczony wewnątrz konektora zapewniając prawidłowe połączenie elektryczne.
● Jeżeli łączysz pasy folii grzewczej w sposób równoległy, umieść dwa przewody elektryczne w

konektorze

SPRAWDŹ POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE FOLII GRZEWCZEJ
DWUKROTNIE, ABY UNIKNĄĆ BŁĘDÓW INSTALACYJNYCH

UWAGA!
POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE FOLII GRZEWCZEJ WYKONAĆ MOŻE JEDYNIE ELEKTRYK Z

UPRAWNIENIAMI. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE WYKONAJ STARANNIE I DOKŁADNIE!

UWAGA!
DRUT MIEDZIANY PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO MUSI BYĆ UMIESZCZONY W KONEKTORZE

ZAPEWNIAJĄC PRAWIDŁOWE POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE.

UWAGA!
KONEKTOR Z PRZEWODEM MUSI BYĆ ZACIŚNIĘTY NA ŚRODKU PASKA MIEDZIANEGO.

POŁĄCZENIE MUSI BYĆ MOCNE I TRWAŁE.

UWAGA!
DLA WZMOCNIENIA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO CZYNNOŚĆ ZACISKANIA WYKONUJ NA

CAŁEJ POWIERZCHNI KONEKTORA.
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Izolacja elektryczna folii grzewczej Acurel
● Dotnij taśmę samowulkanizującą na odpowiedni wymiar umożliwiający zakrycie całego obszaru

połączenia elektrycznego. Minimalny wymiar dociętej taśmy samowulkanizującej to 6 cm x 5 cm.
● Ściągnij papier ochronny z taśmy samowulkanizującej.
● Ściągnij papier ochronny z taśmy samowulkanizującej.

UWAGA!
CZYNNOŚĆ IZOLOWANIA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO WYKONAJ DOKŁADNIE. TAŚMA

SAMOWULKANIZUJĄCA MUSI ZAKRYWAĆ CAŁĄ POWIERZCHNIĘ KONEKTORA ORAZ PASKA
MIEDZIANEGO Z NADDATKIEM.

● Przyklej dokładnie kolejną taśmę samowulkanizującą po drugiej stronie konektora tak, aby zakryć całą
powierzchnię konektora oraz paska miedzianego. Drugą taśmę samowulkanizującą umieść
symetrycznie do pierwszej taśmy samowulkanizującej.

● Prawidłowo umieszczone taśmy samowulkanizujące dociśnij starannie i mocno palcami. Taśmy
samowulkanizujące powinny być ze sobą zespolone.

● Czynność dociskania taśmy samowulkanizującej powtórz kilkakrotnie. Taśmy samowulkanizujące
muszą być dociśnięte starannie i mocno na całej ich powierzchni.

● Wykonaj izolację taśmy miedzianej za pomocą taśmy samowulkanizującej na przeciwległym końcu
odciętej folii grzewczej. Odcinek taśmy samowulkanizującej min. 5x6 cm przyklej do folii grzewczej od
dołu pozostawiając górną część taśmy samowulkanizującej do zagięcia. Taśma samowulkanizująca
musi zakrywać pasek miedziany z naddatkiem

UWAGA!
CZYNNOŚĆ IZOLOWANIA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO WYKONAJ DOKŁADNIE. TAŚMA
SAMOWULKANIZUJĄCA MUSI ZAKRYWAĆ CAŁĄ POWIERZCHNIĘ PASKA MIEDZIANEGO Z

NADDATKIEM.

● Zagnij dokładnie i symetrycznie drugą część taśmy samowulkanizującej na folii grzewczej. Taśma
samowulkanizująca musi zakrywać pasek miedziany z naddatkiem

UWAGA!
CZYNNOŚĆ IZOLOWANIA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO WYKONAJ DOKŁADNIE. TAŚMA
SAMOWULKANIZUJĄCA MUSI ZAKRYWAĆ CAŁĄ POWIERZCHNIĘ PASKA MIEDZIANEGO Z

NADDATKIEM.

● Prawidłowo umieszczone taśmy samowulkanizujące dociśnij starannie i mocno palcami. Taśmy
samowulkanizujące powinny być ze sobą zespolone.

● Czynność dociskania taśmy samowulkanizującej powtórz kilkukrotnie. Taśmy samowulkanizujące
muszą być dociśnięte starannie i mocno na całej ich powierzchni.

Instalacja przewodów elektrycznych folii grzewczej w puszce instalacyjnej
● Wprowadź przewody zasilające folię grzewczą do peszla zasilającego folię grzewczą.
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● Wyprowadź przewody zasilające folię grzewczą w puszce instalacyjnej. Lf - przewód elektryczny
fazowy folii grzewczej Nf - przewód elektryczny neutralny folii grzewczej A - przewód zasilający
sieciowy

● Miejsce wyprowadzenia peszla z folii paroizolacyjnej zaklej starannie i szczelnie taśmą samoprzylepną
zbrojoną (hydroizolacja).

UWAGA!
SPRAWDŹ IZOLACJĘ POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH FOLII GRZEWCZEJ DWUKROTNIE, ABY

UNIKNĄĆ BŁĘDÓW INSTALACYJNYCH

UWAGA!
CZYNNOŚĆ IZOLOWANIA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO WYKONAJ DOKŁADNIE. TAŚMA
SAMOWULKANIZUJĄCA MUSI ZAKRYWAĆ CAŁĄ POWIERZCHNIĘ PASKA MIEDZIANEGO Z

NADDATKIEM

UWAGA!
FOLIA GRZEWCZA POWINNA BYĆ ZAIZOLOWANA Z OBU STRON. ZAIZOLUJ DOKŁADNIE FOLIĘ
GRZEWCZĄ W MIEJSCU POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO ORAZ NA PRZECIWNEJ STRONIE W

MIEJSCU CIĘCIA PASA FOLII GRZEWCZEJ.

UWAGA!
POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I IZOLACJĘ FOLII GRZEWCZEJ WYKONAĆ MOŻE JEDYNIE ELEKTRYK

Z UPRAWNIENIAMI. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE WYKONAJ STARANNIE I DOKŁADNIE!

● W celu sprawdzenia ciągłości połączeń elektrycznych oraz zainstalowanej mocy grzewczej wykonaj
pomiar rezystancji zainstalowanej folii grzewczej. Wynik pomiaru rezystancji zapisz w karcie
gwarancyjnej. Oblicz moc zainstalowanej folii grzewczej na podstawie wzoru oraz zapisz wynik w
karcie gwarancyjnej.

Lf - przewód elektryczny fazowy folii grzewczej
Nf - przewód elektryczny neutralny folii grzewczej
A - przewód zasilający sieciowy
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UWAGA: JEŚLI MOC INSTALACJI FOLII GRZEWCZEJ PRZEKROCZY 80% MAKSYMALNEJ
WARTOŚCI OBCIĄŻENIA DANEGO REGULATORA TEMPERATURY (TERMOSTATU) ZASTOSUJ

STYCZNIK LUB DRUGI TERMOSTAT.

UWAGA: JEŻELI WYNIK POMIARU REZYSTANCJI ORAZ OBLICZONEJ MOCY JEST NIEZGODNY ZE
ZNAMIONOWĄ MOCĄ FOLII GRZEWCZEJ (+/- 10%) FOLIA GRZEWCZA ZOSTAŁA ZAINSTALOWANA

WADLIWIE I NIE NADAJE SIĘ DO EKSPLOATACJI. SPRAWDŹ, CZY UŻYTE FOLIE GRZEWCZE
POSIADAJĄ TĄ SAMĄ MOC ZNAMIONOWĄ.

● Wykonaj test instalacji folii grzewczej podpinając ją do zasilania elektrycznego. Połączenie folii
grzewczej z zasilaniem elektrycznym wykonaj zgodnie ze schematem. Lz - przewód elektryczny
fazowy sieciowy Lf - przewód elektryczny fazowy folii grzewczej Nz - przewód elektryczny neutralny
sieciowy Nf - przewód elektryczny neutralny folii grzewczej PE - przewód zerowy ochronny sieciowy

UWAGA!
POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE FOLII GRZEWCZEJ WYKONAĆ MOŻE JEDYNIE ELEKTRYK Z

UPRAWNIENIAMI. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE WYKONAJ STARANNIE I DOKŁADNIE!

UWAGA!
PRZED WŁĄCZENIEM INSTALACJI GRZEWCZEJ DOKŁADNIE SPRAWDŹ POŁĄCZENIA
PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH I OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH FOLII GRZEWCZEJ.

● Po podłączeniu folii grzewczej do sieci elektrycznej, wykonaj pomiar temperatury folii grzewczej.
Sprawdź za pomocą urządzenia elektronicznego (pirometr, kamera termowizyjna) lub dotykając folię
dłonią, czy folia grzewcza nagrzewa się na wszystkich zainstalowanych pasach i polach grzewczych

UWAGA: PO WYKONANIU TESTU INSTALACJI GRZEWCZEJ ROZŁĄCZ CAŁY SYSTEM GRZEWCZY
Z ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO.

● W przypadku braku możliwości dokonania pomiaru temperatury folii grzewczej urządzeniem
elektronicznym (pirometrem) sprawdź temperaturę folii grzewczej za pomocą poduszki. Poduszkę
umieść na folii grzewczej i pozostaw na czas około 5 minut. Po upływie tego czasu podnieś poduszkę i
sprawdź czy temperatura na powierzchni folii i poduszki jest wyższa.

UWAGA: PO WYKONANIU TESTU INSTALACJI GRZEWCZEJ ROZŁĄCZ CAŁY SYSTEM GRZEWCZY
Z ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO.

UWAGA: W PRZYPADKU STWIERDZENIA, ŻE FOLIA GRZEWCZA NIE NAGRZEWA SIĘ, ROZŁĄCZ
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CAŁĄ INSTALACJĘ I SPRAWDŹ DOKŁADNIE WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE ORAZ
ZABEZPIECZENIA W ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ.

UWAGA!
PRZY NISKICH ZNAMIONOWYCH MOCACH FOLII GRZEWCZYCH JAK 60/80 [W/m2 ]

TEMPERATURA FOLII GRZEWCZEJ PODNOSI SIĘ NIEZNACZNIE I MOŻE BYĆ NIEWYCZUWALNA W
DOTYKU.

UWAGA!
POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE FOLII GRZEWCZEJ WYKONAĆ MOŻE JEDYNIE ELEKTRYK Z

UPRAWNIENIAMI. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE WYKONAJ STARANNIE I DOKŁADNIE!

Zabezpieczenie systemu grzewczego przed wilgocią
● Rozłóż folię paroizolacyjną na całą powierzchnię pomieszczenia stosując zakładkę min. 10 cm. Folię

paroizolacyjną dostosuj do wymiarów pomieszczenia bez wywinięcia folii paroizolacyjnej na ścianę.
● Folię paroizolacyjną starannie zaklej w miejscu połączeń taśmą samoprzylepną na całej jej długości.

Folia paroizolacyjna musi być rozłożona równo na całej swojej powierzchni. Połącz ze sobą
poszczególne pasy folii paroizolacyjnej na zakładkę taśmą samoprzylepną.

● Nadmiar folii paroizolacyjnej wywiniętej na ścianę ułóż starannie na pakiecie grzewczym.
● Wywinięcia folii paroizolacyjnej układaj starannie na zakładkę tak, aby folia paroizolacyjna była równa i

nie pofałdowana.

UWAGA: FOLIA PAROIZOLACYJNA UKŁADANA NA ZAKŁADKĘ POWINNA DOKŁADNIE ZAKRYĆ Z
NADMIAREM WARSTWĘ FOLII PAROIZOLACYJNEJ UMIEJSCOWIONEJ WE WCZEŚNIEJSZYM

ETAPIE

● Zakładki folii paroizolacyjnej zaklej dokładnie taśmą samoprzylepną zbrojoną we wszystkich miejscach
i po całej długości połączeń dwóch folii paroizolacyjnych.

● W każdym narożniku pomieszczenia delikatnie podnieś do góry pakiet grzewczy, a następnie zaklej
dokładnie krawędź naroża folii paroizolacyjnej taśmą samoprzylepną zbrojoną (hydroizolacja).

● Naroża folii paroizolacyjnej pakietu grzewczego zaklejaj dokładnie odcinkami taśmy samoprzylepnej
zbrojonej. Klejenie wykonaj dokładnie i szczelnie.

● Czynność zaklejania naroży pakietu grzewczego wykonaj dwukrotnie dla pewności zabezpieczenia folii
grzewczej przed zawilgoceniem.

● Sprawdź dokładnie czy wszystkie miejsca łączeń foli paroizolacyjnej są dokładnie i starannie sklejone
taśmą zbrojoną samoprzylepną (hydroizolacja).
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Wykonanie uziemienia instalacji elektrycznej folii grzewczej Acurel
● Rozłóż siatkę stalową nierdzewną uziemiającą na całej powierzchni pakietu grzewczego. Siatkę

stalową układaj na zakładkę o szerokości 10 cm
● W miejscu połączeń dwóch siatek ze stali nierdzewnej (zakładek), po obydwóch stronach siatki,

wykonaj połączenie elektryczne uziemiające folię grzewczą za pomocą przewodu elektrycznego
ochronnego. Połączenie elektryczne przewodu ochronnego z siatką wykonaj za pomocą konektora
instalacyjnego typ: A.

● Umieść konektory instalacyjne typ: A w siatce nierdzewnej w miejscu połączeń dwóch siatek (zakładki),
a następnie dokładnie zaciśnij je na siatce za pomocą kleszczy zaciskowych. Wprowadź przewody
ochronne uziemiające do konektorów instalacyjnych i zaciśnij je dokładnie kleszczami zaciskowymi.
Czynność zaciskania przewodu ochronnego PE w konektorze za pomocą kleszczy zaciskowych
wykonaj kilkakrotnie z dwóch stron konektora tak, aby połączenie konektora z siatką i przewodem
ochronnym było mocne, stabilne i pewne.

● Dotnij taśmę samowulkanizującą na odpowiedni wymiar umożliwiający zakrycie całego obszaru
połączenia elektrycznego przewodu ochronnego PE z konektorem instalacyjnym zaciśniętym na siatce
uziemiającej. Minimalny wymiar dociętej taśmy samowulkanizującej to 6 cm x 5 cm.

UWAGA!
JEŻELI ZAKUPIŁEŚ ZESTAW FOLII GRZEWCZEJ, UŻYJ PRZYGOTOWANEJ TAŚMY

SAMOWULKANIZUJĄCEJ Z ZESTAWU TYP A
● Ściągnij papier ochronny z taśmy samowulkanizującej.
● Przyklej taśmę samowulkanizującą zakrywając miejsce połączenia konektora z siatką stalową. Taśma

samowulkanizująca musi zakrywać z naddatkiem całą powierzchnię konektora.
● Przyklej dokładnie kolejną taśmę samowulkanizującą po drugiej stronie konektora tak, aby zakryć całą

powierzchnię konektora. Drugą taśmę samowulkanizującą umieść symetrycznie do pierwszej taśmy
samowulkanizującej.

● Prawidłowo umieszczone taśmy samowulkanizujące dociśnij starannie i mocno palcami. Taśmy
samowulkanizujące powinny być ze sobą zespolone.

● Czynność dociskania taśmy samowulkanizującej powtórz kilkukrotnie. Taśmy samowulkanizujące
muszą być dociśnięte starannie i mocno na całej ich powierzchni.

● Wyprowadzone przewody elektryczne ochronne PE z siatki uziemiającej wprowadź w uprzednio
przygotowany otwór w peszlu z przewodami elektrycznymi zasilającymi folię grzewczą

● Otwór, do którego wprowadzono przewody uziemiające ochronne PE zaklej taśmą samoprzylepną
zbrojoną tak, aby uszczelnić otwór oraz miejsce wprowadzenia przewodów PE (hydroizolacja).

● Wyprowadź przewody ochronne uziemiające PE w puszce instalacyjnej. PEf - przewód elektryczny
ochronny uziemiający PE folii grzewczej Lf - przewód elektryczny fazowy folii grzewczej Nf - przewód
elektryczny neutralny folii grzewczej A - przewód zasilający sieciowy

● Przytwierdź siatkę uziemiającą do folii paroizolacyjnej za pomocą taśmy samoprzylepnej zbrojonej.
Siatkę zaklejaj taśmą samoprzylepną zbrojoną po całym jej obwodzie oraz wzdłuż połączeń dwóch
siatek na zakładce. Siatkę doklej tak, aby była ona stabilna i nie przemieszczała się po folii
paroizolacyjnej.

● Na zainstalowanej siatce ze stali nierdzewnej rozłóż na całej powierzchni posadzki folię paroizolacyjną
stosując zakładkę min. 10 cm.
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● Folię paroizolacyjną starannie zaklej taśmą samoprzylepną zbrojoną, we wszystkich miejscach
połączeń folii paroizolacyjnych na całej ich długości.

● Do uprzednio przygotowanego peszla ochronnego przygotowanego pod czujnik temperatury podłogi
wprowadź przewód czujnika temperatury NTC. Peszel z umieszczonym wewnątrz czujnikiem
temperatury umieść na ostatniej wierzchniej warstwie folii paroizolacyjnej.

UWAGA!
JEŻELI ZAKUPIŁEŚ ZESTAW FOLII GRZEWCZEJ, UŻYJ PRZYGOTOWANEJ TAŚMY

SAMOWULKANIZUJĄCEJ Z ZESTAWU TYP A

Zakończenie instalacji folii grzewczej
● Wyprowadź przewód czujnika temperatury podłogi NTC do puszki instalacyjnej. PEf - przewód

elektryczny ochronny uziemiający PE folii grzewczej Lf - przewód elektryczny fazowy folii grzewczej Nf
- przewód elektryczny neutralny folii grzewczej A - przewód zasilający sieciowy B - przewód czujnika
temperatury podłogi NTC

● Wprowadzony czujnik temperatury podłogi umieść tak, aby koniec czujnika NTC (sonda) znajdował się
na końcu peszla ochronnego. Czujnik podłogi nie może wystawać poza koniec peszla.

● Koniec peszla wraz z umieszczonym w nim czujnikiem temperatury podłogi NTC zaklej szczelnie
taśmą samoprzylepną zbrojoną (hydroizolacja).

UWAGA!
OTWÓR NA KOŃCU PESZLA MUSI BYĆ BARDZO DOKŁADNIE ZAKLEJONY TAŚMĄ

SAMOPRZYLEPNĄ ZBROJONĄ.
● Z kołnierza dylatacyjnego wyprowadź fartuch uszczelniający tak, aby nachodził w znaczny sposób na

ostatnią warstwę folii paroizolacyjnej (hydroizolacja).
● Taśmą samoprzylepną zbrojoną doklej fartuch uszczelniający do ostatniej warstwy folii paroizolacyjnej

zwracając szczególna uwagę na szczel
● Podczas zaklejania fartucha uszczelniającego taśmą samoprzylepną zbrojoną, zwróć szczególną

uwagę, aby wyprowadzony fartuch uszczelniający, nie był napięty (zachowaj kąt 90 stopni).
● W celu sprawdzenia instalacji folii grzewczej i ciągłości połączeń elektrycznych wykonaj pomiar

rezystancji zainstalowanej folii grzewczej. Wynik pomiaru rezystancji zapisz w karcie gwarancyjnej.

UWAGA!
JEŻELI WYNIK POMIARU REZYSTANCJI JEST NIEZGODNY Z WCZEŚNIEJSZYM POMIAREM

REZYSTANCJI, INSTALACJA ZOSTAŁA USZKODZONA PODCZAS MONTAŻU. W TAKIM PRZYPADKU
ZABRANIA SIĘ UŻYTKOWANIA SYSTEMU GRZEWCZEGO.

UWAGA!
Z UWAGI NA DOKŁADNOŚĆ INSTRUMENTÓW POMIAROWYCH DOPUSZCZA SIĘ TOLERANCJĘ

BŁĘDU POMIARU REZYSTANCJI +-1%
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Po wykonaniu pomiarów folii grzewczej oraz stwierdzeniu poprawności działania systemu grzewczego,
zainstaluj termostat (regulator temperatury) zgodnie z oryginalną instrukcją montażu dołączoną do

termostatu.

Po poprawnym zainstalowaniu termostatu sprawdź ponownie działanie systemu grzewczego.

Ustaw graniczną temperaturę czujnika temperatury podłogi, zgodnie z zaleceniami producenta okładzin
podłogowych (optymalna ustawiona temperatura podłogi to ~28°C).

Wygrzewaj zastosowaną wylewkę cementową/anhydrytową zgodnie z zaleceniami producenta
wylewki.

UWAGA!
NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ INSTRUKCJI MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ USZKODZENIA

SYSTEMU GRZEWCZEGO, USZKODZENIA SPRZĘTU DOMOWEGO, PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM, OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERCI.
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Poprawne połączenie folii grzewczej Acurel
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GWARANCJA

PRODUCENT UDZIELA 15-LETNIEJ GWARANCJI NA FOLIĘ GRZEWCZĄ

Gwarancja nie obejmuje:

1. Mechanicznych uszkodzeń folii

2. Uszkodzeń folii grzewczej będącej wynikiem pożaru, powodzi, uderzenia pioruna

3.Uszkodzeń folii grzewczej będącej wynikiem montażu folii grzewczej niezgodnie z zawartą instrukcją lub
nieprawidłową eksploatacją lub przechowywaniem folii grzewczej

4. Uszkodzeń folii grzewczej lub nieprawidłowego działania systemu grzewczego wynikającego z użycia
materiałów niezgodnych z zaleceniami producenta i instrukcją montażu

Dane:

Kupujący:

Instalator folii:

Dane instalacji folii grzewczej:

Data instalacji

Numer uprawnień elektrycznych SEP instalatora:

Rodzaj instalacji:

Moc grzewcza instalacji [W]

Rodzaj folii grzewczej, model i moc

Ilość zainstalowanej folii grzewczej [M2]

Pomiar rezystancji instalacji folii grzewczej [Ω]

Wymagane załączniki:
1. Szkic instalacji folii grzewczej
2. Protokół odbioru instalacji folii grzewczej
3. Protokół z pomiarów instalacji elektrycznej

60


