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• Partea de încălzire a circuitului cu cabluri nu poate fi scurtată sau 
ajustată în nici un mod. Doar capetele conexiunii reci pot fi scurtate,  
dacă este nevoie. 
 

• Conectorul care leagă capătul conexiunii reci şi circuitul de încălzire 
nu trebuie instalat în cot/unghi. Cablurile de încălzire nu trebuie să se 
atingă şi nici să se intersecteze. Distanţa minimă dintre cabluri este de 
30 mm, iar diametrul unei cotituri/spire trebuie să fie de cel puţin opt 
ori mai mare decât diametrul cablului. 

 

 Dacă cablurile de încălzire sau de alimentare cu energie sunt 
deteriorate, ele trebuie înlocuite sau reparate de producător, 
tehnicianul producatorului sau o persoană cu calificare similară, 
pentru a preveni apariţia unei situaţii periculoase. 
 

 Cablul de încălzire trebuie alimentat cu electricitate cu ajutorul unui 
disjunctor de curent rezidual cu curent nominal de activare de Δn 30 
mA. Vă recomandăm ca fiecare unitate/circuit de încălzire să fie 
echipat cu un dispozitiv separat de curent rezidual. 
 

 Cablurile de încălzire pot fi depozitate la temperaturi până la 
rezistenţa învelişului (70°C) şi instalate la o temperatură mai mare de  
- 5°C. Când sunt în funcţiune, cablurile nu trebuie expuse la 
temperaturi ce depăşesc 70°C. 
 

 Instalarea trebuie să permită deconectarea la ambii poli. 
 

 Înainte şi după aşezarea cablurilor, este necesar să măsuraţi 
rezistenţa circuitelor de încălzire. Valorile măsurate trebuie să fie 
egale. Înregistraţi valorile măsurate în certificatul de garanţie. 
Toleranţa valorilor măsurate este ±5–10%. 
 

 Înainte şi după aşezarea cablurilor, este necesar să măsuraţi  
rezistenţa izolaţiei dintre conductorul de căldură şi împletitura de 
protecţie/tresa. Această valoare măsurată nu poate fi mai mică de 
0.5 MΩ. Înregistraţi valorile măsurate în certificatul de garanţie. 
 

 În cazul unor discrepanţe, trebuie să le raportaţi imediat 
producătorului sau furnizorului şi să întrerupeţi complet lucrul. 
 

 Înainte de a utiliza cablul de încălzire, este necesar să verificaţi 
dacă datele de pe etichetă sunt în conformitate cu produsul pe 
care l-aţi solicitat. 

 

• Furnizorul trebuie să-i informeze pe alţi furnizori de construcţii 
asupra locului în care este instalat sistemul de încălzire şi asupra 
riscurilor aferente 
 
 
 

 

• Perimetrul zonei trebuie separat de structurile verticale / pereti printr-o 
articulaţie de expansiune (polistiren, Mirelon,etc., de până la  10  mm 
lăţime). 

 

• În cazul în care cablurile sunt aşezate într-o zonă mai mare de 20m2sau 
cu o diagonală mai mare de  7 m, este necesar să se ţină cont de  
expansiunea materialelor fundaţiei (unitate de expansiune   max.   25   m

2 

pentru saltele de până la 80 W/m2).  Cablul de încălzire nu trebuie să 
treacă peste articulaţiile de expansiune. Cablurile de conectare care nu 
sunt de încălzire, situate la articulaţiile de expansiune trebuie aşezate 
desfăcute într-un tub de protecţie. Toate elementele instalate – capătul 
conexiunii reci, sonda regulatorului termic  – acolo unde trec de la perete 
la podea trebuie aşezate în tuburi de instalare şi trebuie să permită 
mişcarea podelei şi peretelui unul faţă de celălalt. 

 

• Un strat insuficient de izolaţie termică sub sistemul de încălzire poate 
provoca o pierdere termică semnificativă (căldura se mişcă/degaja în jos). 
Izolaţia termică recomandată este de  min.  80mm polistiren extrudat sau 
materiale de izolaţie termică similare.  În cazul reconstrucţiei, unde nu 
există spaţiu pentru a instala izolaţia termică la o adâncime suficientă pe 
datele existente şi se anticipează că sistemul va fi folosit doar pentru 
intervale scurte  (până la  6 ore pe zi)  pentru a mări confortul, dar a nu 
încălzi spaţiul,  vă recomandăm să instalaţi IZODEL cu o grosime  de  6 
şi 10mm pentru a accelera încălzirea suprafeţei şi a reduce uşor 
pierderea termică. IZODEL-ul este instalat în cimentul de sigilare, adeziv 
format de expansorul zimţat, iar cablul / covorasul de încălzire este 
aşezat direct pe suprafaţa lui. 
 

 Cablul nu poate fi aşezat sub obiecte sanitare precum căzi, cabine de 
duş, toaletă,  etc. şi nici sub mobilă care nu permite aerului să circule. 
 

• Distanţa dintre partea de încălzire a cablului şi perete nu trebuie să fie 
mai mică de 50 mm. 
 

• Când puneţi cablul în funcţiune, fiecare strat trebuie setat integral  –  vezi 
instrucţiunile de utilizare şi recomandarea producătorului materialelor. 

 

• Materialele utilizate la finisarea suprafeţei podelei  (adeziv pentru gresie, 
covor, parchet, etc.) trebuie aprobate de producătorii lor pentru utilizarea 
pe podele incalzite. 
 

• Orice mod de utilizare diferit de cele specificate în acest ghid trebuie 
prezentat producătorului. 



1. Descriere şi conectare 

 
• Cablurile de încălzire trebuie conectate la o reţea electrică de 230V, 

50Hz. Grad de protecţie:  IP67. 

• Cablurile ASL1P au împletitură / tresa de protecţie. Împletitura de 
protecţie a cablului (CuSn  1  mm2) respectă standardele solicitate 
reţelei de metal şi asigură protecţii sporite în spaţii în care aceasta 
este solicitată (baie,  spălătorie,   etc.) Împletitura de protecţie 
trebuie conectată la un conductor PE sau la o conexiune de 
împământare de protecţie. 

Construcţie: 
• Nucleu: fir rezistenţă solidă 

• Izolaţie 1: fluoropolimer (FEP) – grosime0.3 mm 

• Împletitură de protecţie: 14 fire din cupru - cositorØ 0.3 mm 

• Înveliş: PP-LDPE 105°C – grosime0.8 mm 

 

Puteri RECOMANDATE ŞI MAXIME 

 

 

• Când cablurile urmează a fi instalate sub dale, în cimentul de 
sigilare adeziv, spaţiul dintre ele nu trebuie să fie mai mare 
de 125mm sau mai mic de 40 mm.  

• Temperatura suprafeţei podelei în camerele ocupate pe 
perioade de timp lungi, nu poate depăşi 27°C. 

2. Utilizare pentru încălzire prin pardosealăîn clădiri 
rezidenţiale, case,  ateliere şi toalete  

• Dacă încălzirea prin pardoseală urmează a fi folosită să încălzească 
suprafaţa pardoselii pentru intervale scurte, vă recomandăm ca cablul 
de încălzire să fie instalat aproape de suprafaţa podelei în limita 
superioară a pardoselii. 

• Dacă încălzirea prin pardoseală va fi utilizată pentru a încălzi o 
cameră,  este necesar să cunoaşteţi valoarea pierderii termice a 
clădirii pentru a selecta cel mai potrivit sistem de încălzire.Puterea  
instalată trebuie să corespundă unui multiplu de 1.2 la 1.4 ori 
pierderea termică calculată datorită ieşirilor maxime recomandate 
(vezi tabelul de mai jos). Trebuie utilizat un dispozitiv de încălzire 
suplimentar  (de exemplu, un convertor  ECOFLEC  sau ATLANTIC). 

 
 

INSTALARE SUB GRESIE ÎN CIMENT, ADEZIV, AŞA-NUMITELE 

PODELE CU STRAT SUBŢIRE 
• Citiţi mai întâi Termenii şi Condiţiile Generale de la pagina 1. 

• Pentru a permite expansiunea în jurul periferiei camerei între plinte şi 
gresie, folosiţi un profil de expansiune sau umpleţi spaţiile cu ciment de 
sigilare siliconic. 

 

Instalare: 
• Curăţaţi zona de bază, îndepărtaţi orice obiecte ascuţite. Creaţi  

“doze”  în materialul de bază în care veţi aşeza conexiuni pentru 
componentele de încălzire. 

• Aşezaţi şi ataşaţi cablul pe suprafaţă astfel încât să nu se mişte 
când aplicaţi cimentul de sigilare. 

• Măsuraţi rezistenţa circuitului de încălzire şi rezistenţa izolaţiei sau 
rezistenţa curentului de scurgere şi înregistraţi valorile în certificatul 
de garanţie. 

• Desenaţi schema dispunerii cablului de încălzire în certificatul de 
garanţie. 

• Utilizaţi ciment de sigilare/ adeziv flexibil şi un expansor zimţat,care să 
netezească suprafaţa podelei (aveţi grijă să nu deterioraţi cablul cu 
marginea ascuţită a expansorului zimţat). 

• Înainte de a aşeza gresia, măsuraţi circuitul de încălzire din nou şi 
înregistraţi ambele valori în certificatul de garanţie. 

• Așezați gresie pe suprafață. 

Cameră 
cu 

podea 

Putere 
apartament 

recomandată 
W/m

2
 

Putere 
maximă 

apartament 
W/m

2
 

Putere 
lungime 

recomandată 
W/ml 

Gresie 80-100 200 10 

Gresie 
în baie 

120-160 250 15 

Gresie 
în baie 

160-200 300 18 



 

Controlul Temperaturii. 

• Pentru reglare, folosiţi unul din termostatele disponibile FENIX. 

• Pentru podele cu ieşirea de până la  60  W/m2    şi unde nu se anticipează depăşirea limitei igienice de  27°C sau pentru podele în camere ocupate 
doar pentru intervale scurte (baie, toaletă,  coridor)  cu ieşirea ariei suprafeţei de până la 160  W/m2, este opţională utilizarea sondei de podea limitată 
a termostatului.  Pentru toate celelalte aplicaţii,  termostatul trebuie echipat cu o sondă de podea cu temperatura maximă setată la 35°C. 

 

3.  Garanţie, reclamaţii 
ECOFLOOR,  furnizor al circuitelor de cablu, asigură o perioadă de garanţie de 24 luni pentru funcţionalitatea produsului, începând cu data instalării 

sale, care este confirmată în certificatul de garanţie  (instalarea trebuie efectuată cel mai târziu în 6 luni de la data achiziţionării), cu condiţia ca: 

• Să se depună certificatul de garanţie şi dovada achiziţionării, 

• Să fi fost urmată procedura descrisă acest ghid, 

• Să se prezinte date provind aşezarea şi conectarea cablului în podea şi valorile măsurate rezultate ale rezistenţei izolaţiei cablului de încălzire, ş i  

• Să fi fost urmată procedura pentru aplicarea cimentului de sigilare / adezivului specificată de către producător. 

 
Se pot face reclamaţii în scris la compania care a efectuat instalarea sau direct la producător. 

 
Cu condiţia ca punctele menţionate anterior să fie respectate şi perioada de garanţie să fi expirat, garantia se aplică pentru o perioadă 

suplimentară de 8 ani. 

 

 
Vedere sectionata a podelei pentru asezarea cablului peste gresie. 
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