
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАБЕЛНО 

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ 

 

 Използвайте само терморегулатори предназначени за нагревателен 

кабел. 

 Инсталацията на подовото отопление трябва да се извършва само от 

квалифицирани специалисти, в съответствие с действащите в страната норми, 

стандарти и технически изисквания. 

 При повреда на подгряващия елемент трябва внимателно да се изолират 

повредените участъци. 

 При дълго отсъствие в студено време, препоръчваме да не се изключва 

подовото отопление напълно, а да се остави да работи на минимална степен. 

 Помнете, че температурата на дисплея на терморегулатора съответства 

на температурата измерена от датчика, инсталиран на повърхността на 

подгряващия елемент (фолио или кабел). Тя се различава от температурата на 

повърхността на подовото покритие. Обикновено разликата между тези 

температури е 2-4°С и зависи от материала на покритието и подложката. 

 Помнете, че дебелата подложка или подово покритие, както и килимите, 

могат да послужат като добър топло изолатор, което от своя страна ще доведе 

до по-голяма разлика в температурата под и над подовото покритие. 

 Имайте предвид, че при помещения с големи топлинни загуби, горният 

слой на пода бързо изстива, което също води до увеличаване на разликата в 

температурите под и над подовото покритие. 

 Този уред не е предназначен да се използва от хора (включително деца), 

чието физическо, сетивно или умствено състояние или липса на опит и знания 

може да им попречи да използват безопасно уреда, освен ако не са 

контролирани или не са били инструктирани как да използват уреда от лице, 

което е отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат отговорно 

наблюдавани, за да се гарантира, че те няма да си играят с уреда 

 Първото включване на подовото отопление трябва да стане не по-рано 

от 3 седмици след замазка. Температурата трябва да се повишава бавно – 3-

4градуса в денонощие. След първоначалното включване, температурата може 

свободно да се регулира, но все пак се препоръчва да се прави плавна 

промяна. 

 

 

  



ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ СЕ 

ЗАБРАНЯВА 
 

 В повърхността на пода, под който е инсталирано подово отопление, да 

се забиват гвоздеи, дюбели, да се завиват винтове, да се монтират 

ограничители за врати. 

 Да се настройва температурата на терморегулатора на повече от 26-28°С 

за общи помещения и 32-35°С за бани. Горната граница на температурата за 

всяко подово покритие е указана в инструкциите на съответния производител. 

 Да се закрива подовото отопление с предмети (мебели без крака или с 

крака по-къси от 5см., метални листове и т. н.), които пречат на ефективното 

топлоотдаване във въздуха. 
 

ВАЖНО!!  
 

 Помнете, че температурата на нагревателния елемент в места с 

ограничено топлоотдаване достига високи стойности. Имайте това предвид при 

избора на подово покритие и при разположението на мебелите в помещението. 

 Ако подовото отопление не работи – задължително повикайте 

квалифициран специалист за установяване на проблема и отстраняване на 

повредата. Намесата на неоторизирано лице и опит за ремонт не само отменя 

гаранционните условия за този продукт, но и може да бъде опасно! 

  



ДЕКЛАРАЦИЯ 

за спазване на определените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ норми за експлоатация 

 

С настоящето аз ……………………………………………………………………………………………………………………. 

декларирам, че получих екземпляр от Инструкция за експлоатация на подово 

отопление и се запознах с нея.  

Известно ми е, че гаранционните условия на продукта и монтажа важат само при 

спазване на условията, описани в Инструкцията. 

 

Дата ………………………. Декларатор: …………………………………… 

гр. Варна 

 
 


