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Необходими Материали: 
Инфачервено термофолио ENERPIA, изолационна подложка с дебилина над 5 мм, 
скоч на битумна основа, клеми за свързване използват се за свързване на кабелите 
към отоплителното фолио, кабели, тиксо - OPP, специални клещи, термостат. 
 
Подготовка за монтаж: 
Измерете площа на помещението и направете схематичен чертеж на това как ще 
бъдат разположени лентите с термофолио. Подгответе всички необходими 
материали.  
 
Проверка на пода. Уверете се, че пода е равен, няма остри шипове и други подобни, 
които биха могли да наранят фолиото. Когато подът е влажен, инсталацията се 
прави след обработка за водонепропускливост. Трябва да се уверите, че няма 
следи от влага на пода.  
 
Потребителя лесно може да инсталира oтоплението в малко помещение следвайки 
инструкцията, поместена по долу. За по големи помещения е подходящо да се 
ползват услугите на специалист, особенно за електромонтажните работи. 
 
Инсталация: 

1.  Почистване - почистете пода и се уверете да няма остри предмети и ръбове, 
за да не повредят термо фолиото при монтажа. 
 

2. Хидроизолация - ако подът е влажен, трябва да го подсушите. В помещения 
с висока влажност може да поставите винилова изолация преди специалната 
изолация за термофолиото. 
 

3. Монтаж на излоцаионната подложка - Измерете и отрежете необходимата  
излоцаия и я прекрепете към пода с помоща на водоразтворимо лепило. 
Промеждутаците може да изолирате с помоща на тиксо. 
 

4.  Монтаж на Инфрачервено отоплително фолио  
 

Не застъпвайте фолиото като интервалът трябва да бъде 1~2 см помежду 
им. От стените трябва да има отстояние поне 10 см. Отрежете и подредете 
съгласно изискванията. Пунктираната линия се реже с нож или ножици.  
По кращата се прехваща с тиксо за по добра фиксация.  
 

5. Свързване на клемата с електрическите жици. Преди това трябва да сте 
разделили слоя на медната от сребърната лента за да можете да втъкнете 
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единия край на клемата. Прекрепете здраво клемата към медно-сребърната 
лента,  като я поставите така че единия край да е отгоре, а другия вкарайте 
вътре във фолиото  и пресирате с клещи. След това свържете клемите с 
проводниците. Ако не се закрепи здраво, може да възникне контактно 
съпротивление, затова бъдете внимателни. Свързвайте фолиото  
паралелно. Под клеми трябва да отрежете гнездо във изолацията и да ги 
поставите там за да не се получават неравности.  

 
 

6. Изолация – изолирайте всички връзки с помоща на скоч на битумна основа 
и всички оголени страни на медната лента. След това фиксирайте 
кабелите с помоща на обикновенно тиксо 
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7. Прекрепете температурния датчик (термо сензорът) на долния край на 

термофолиото. Под датчика трябва да отрежете гнездо във изолацията и да 
го поставите там за да не се получават неравности. 

 
8. Свързване на термостата и извършване на екзотермичен тест -Свържете 

термостата и проверете общата мощност чрез измервателен инструмент, 
докато тествате произвежданата топлина. Ако имате съществуващ контакт и 
ще го използвате за свързване със захранващата линия, трябва да имате 
предвид, че максималната мощност трябва да е 15 А. 

 
9. Поставяне на изолационен матерал - използвайте обикновен изолационен 

материал - винил, като го закрепвате с обикновенно тиксо. 
 

10. Поставяне на покритието 
 

11. Инструктирайте потребителя за начина на работа с терморегулатора. 
 

Схема на инсталация на инфрачервено отоплително фолио 
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A. Захранващата линия трябва да бъде в една линия и да не заплетена. 
B. Използвайте различни цветове кабели за „+” и „- ” за да може да се проследи 

и ремонтира проблем ако възникне такъв. 
C. Използвайте изолационна тръба  за предпазване от течове и влага. 
D. Забранява се подлагане на фолиото на механичното въздействие. 
E. Забранява се използване на отоплителният филм с УЗИ (Устройство за 

защитното изключване), диференциалното реле и т.н. 
F. Отоплителното фолио не е предназначено за използване извън помещнието. 
G. Свързане на системата на трябва да се прави стационарно в съответствие с 

ПУЕ.  
 
 
Стойност на мощността според размера на термо фолиото 
 

Ширина Мощност 

50 см 110 Вт/м 

80 см 170 Вт/м 

100 см 220 Вт/м 
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Протокол за инсталиране инфрачервено отоплително фолио ENERPIA 

 дата  

Площ помещения   

Тип на стаята   

Отопляема площ   

Етаж   

Марка Фолио DW050-110W/220V   DW080-160W/220V  DW100-220W/220V 

Марка термостата   

Изолация 
  

 

Забележка 
  

 

 
 

 

Измервателен уред   

 
 

 

Съпротивлението термосензора, кΩ   

 
 

 

  

Какви са дължините на ENERPIA фолио, 
монтирани в м? 

Съпротивление, Ω 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

Общо съпротивление, Ω   

Общата мощност на инсталацията, W   
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План за инсталиране 
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ГАРАНЦИОННА КАРТА / WARRANTY CARD 

 

 

АРТИКУЛ: ИНФРАЧЕРВЕНО ОТОПЛИТЕЛНО ФОЛИО ENERPIA 

МОДЕЛ: ENERPIA (DW050-110W/220V, DW080-160W/220V, DW100-220W/220V) 

КОЛИЧЕСТВО: _____________________ 

КЛИЕНТ: _________________________________________________________________ 

ДИЛЕР: ______________________________________________________________________ 

ДАТА НА ПОКУПКА: ___________________________________________________________ 

МОНТАЖ: _________________________________________________________________ 

    /подпис и печат/       

ДАТА НА МОНТАЖ:  

 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК:  5 (пет) години 

 

КЛИЕНТ: ________________    ДОСТАВЧИК:________________ 

/подпис и печат/ 
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ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ: 

 

 Инфрачервено отоплителното фолио ENERPIA е изпитано от доставчика, същото е в 
пълна изправност. Отговорността за правилното извършване на монтажа се поема от 
клиента / доставчика. 
 Гаранционния срок е 5 (пет) години при условие, че инсталация фолиото трябва да 

отговарят на ръководството за инсталиране ENERPIA (DAEWOO) Co. Ltd. 
 Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката / монтажа. 
 Рекламации на закупеното инфрачервено отоплително фолио се приемат от 

упълномощените представители само при представяне на настоящата гаранционна карта 
и протокол за инсталиране, попълнени изчерпателно, четливо, и съдържаща АРТИКУЛ, 
МОДЕЛ, КОЛИЧЕСТВО, ИМЕ И ПЕЧАТ НА ДОСТАВЧИКА, ДАТА НА ПОКУПКАТА, ДАТА НА 
МОНТАЖА, ПЕЧАТ И ПОДПИС на упълномощения представител. 
 Гаранционната карта се запазва от клиента и се представя при необходимост от 

извършване на гаранционен ремонт. 
 Непопълнени или подправени гаранционни карти са невалидни! 
 Доставчикът се задължава да отстрани безплатно всички повреди продукта, 

възникнали в рамките на гаранционния срок, с изключение на случаите, в които тези 
повреди са причинени от неправилен транспорт, съхранение, (де)монтаж и (или) са в 
резултат на неправилна експлоатация продукта. В тези случаи ремонтът се заплаща от 
клиента.  
 Гаранцията не включва ремонт / подмяна на подовата настилка. 

 

 

 

 

 

 

Гаранционните ремонти се извършват само от оторизирани представители на фирмата 
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