Rakendusala

Väikese diameetri ja sisseehitatud varjestuse tõttu on Ecofloor kahesoonelist
põrandaküttekaablit ADSL1 võimalik paigaldada nii olemasolevasse kui ka uusehitise
põrandasse. Väljundvõimsus on 160 W / m2 kohta, paigaldussügavus 4 - 6 cm.

Paigaldus
1)

Mõõtke küttekaabli takistus ( Ω ) ja märkige tulemus.

2)

Kontrollige, et paigalduspindala vastab küttekaabli nõutud
pindalale. Määrake ja märkige liitekoht (küttekaabli ja
külmkaabli vaheline ühendus) ning termostaadi anduri
asukoht . Vajadusel süvistage vastav soon.
(Joonis A)

Tehniline kirjeldus
1)

Ecofloor küttekaablil on sisse ehitatud maandatud kaitsevarjestus, mis tagab vajaliku
kaitse kasutamiseks niisketes ruumides: vannitoad, pesuköögid jms.

2)

Ecofloor küttekaablit tohib paigaldada ja ühendada ainult vastava
kvalifikatsiooniga isik, järgides kehtivaid elektriohutuseeskirju ning käesolevat juhendit.

3)

Ecofloor küttekaabel ühendatakse püsivalt 230 V 50 Hz vooluvõrku. Termostaat peab
olema ühendatud vastavalt ühendusskeemile.

4)

NB!
1)

Garantii eeltingimuseks on korrektselt märgitud küttekaabli asendiplaan ja mõõdetud
takistused ( Ω ).

3)

Puhastage põrand ning vajadusel kruntige sobiva krundiga.

4)

Kasutage termostaadianduri paigaldamisel vähemalt ∅1 6
mm kaablikaitsetoru. Sulgege kaablikaitsetoru ots
niiskuskindlalt (näiteks elektrikuteibiga), pange torusse
termostaadiandur ja kinnitage kaitsetoru arvestusega, et
termostaadi andur jääb küttekaabli loogete keskele.
(Joonis B)

5)

Küttekaabli paigaldamisel tuleb seina ja teiste püsitõkete juurde jätta vähemalt 5 cm
vahemaa.

2)

Küttekaablit ei tohi lühemaks teha ega muul viisil vigastada.

3)

Küttekaablit ei tohi paigaldada vanni ega muude püsipaigaldiste alla.

4)

Segude, plaatide jt. paigaldusmaterjalide kasutamisel järgige tootjatepoolseid
juhendeid sobivusest küttekaabliga.

5)

Küttekaabel ei tohi läbida paisuvuugi materjali.

6)

Vältida tuleb liigset põranda soojustõkestamist näiteks vaibaga - põrandaküte võib
ülekuumeneda ning põrandakatet kahjusatada.

7)

Küttekaabli parameetrid on märgitud pakendile - tüüp, võimsus (W) ja takistus (Ω ),
lubatud erinevusega +5 - 10 % nominaalväärtusest. Küttekaabli toiteosas olevale sildile
on märgitud tehasepoolne kontrollimiskuupäev.

Kinnitage küttekaabli liitekoht vastava teibi või
paigalduslindiga kohale. Asetage põrandale esimene looge
minimaalse vahega 3 cm ja kinnitage teibi või
paigalduslindiga.
(Joonis C.1, C.2)

6)

Jätkake küttekaabli paigaldamist loogete minimaalse
vahega 3 cm, kuni kogu kaabel on paigas. Kaabel peab
mahtuma paigalduspinnale. NB! Küttekaablit ei tohi lühemaks
lõigata! Veenduge, et termostaadiandur on küttekaablite
keskel.
(Joonis D.1, D.2, D.3)

7)

Pärast paigaldamist mõõtke küttekaabli takistus ( Ω ) ja
märkige tulemus üles ning kontrollige, et tulemus vastaks
esimesele mõõtetulemusele. Joonistage küttekaabli,
termostaadianduri ja liitekoha paigutus võimalikult täpselt
asendiplaanile.

8)

Kandke põrandale segukiht vastavalt tootja juhendile.
Väiksemad põrandad (kuni 4 m2) saab plaatida kohe,
suuremaid 24 h pärast.

(Joonis A)

(Joonis B)

(Joonis C.1)

(Joonis C.2)

8)

Enne ja peale küttekaabli paigaldamist tuleb mõõta küttekaabli takistus, märkida
tulemus mõõtetulemuste tabelisse ja säilitada. Mõõdetud väärtused peavad kattuma.

9)

(Joonis D.1)

Enne põrandakütte sisselülitamist laske segudel tahkuda
vastavalt tootja juhistele (tavaliselt mitte enne 7. päeva).

Garantii
1)

Ecofloor küttekaabli garantiiaeg on 24 kuud alates ostupäevast.

2)

Ecofloor küttekaabli garantii kehtib, kui:
- esitatakse ostukviitung;
- paigaldus on teostatud vastavalt käesolevale juhendile;
- esitatakse küttekaabli asendiplaan ja takistuse mõõtetulemused (juhendi viimane
osa);
- on järgitud juhiseid segu jt. paigaldusvahendite kasutamisel.

3)

Vastavalt FENIX Grupi kvaliteedipoliitikale kehtib peale garantiiaja lõppu tasuta
teenindus järgneva 8 aasta jooksul, kui eeltoodud garantiitingimused on täidetud.

(Joonis D.2)

Tootja:
Maaletooja ja garantiihooldus:
Telefon:

Fenix Group, Tshehhi Vabariik
AS Silmani Elekter
65 65 351
(Joonis D.3)

Asendiplaan

ECOFLOOR
põrandaküttekaabel
Paigaldusjuhend ja garantiitunnistus

Mõõtetulemused

Küttekaabli paigaldamise kuupäev:

Küttekaabli takistus enne paigaldamist (Ω ):

Küttekaabli takistus peale paigaldamist (Ω ):

Silmani Elekter 2003

Küttekaabli paigaldas ja elektrilised ühendused teostas:

