
 

 

GSM/Viber /WhatsApp +359 892 900 497     E-mail: office@tezo.biz     

Skype: tezoltd 

Master kit Комплект за електрическо подово 

- висококачествено решение за топли ламинирани и дървени 
подове 

ПОРЪЧАЙТЕ СИ ОБАЖДАНЕ:  изпратете ни Вашия номер 
на e-mail и ние ще Ви се обадим веднага!  

Инструкция за монтаж и Гаранционна карта 



 

 

Поздравяваме Ви с покупката на Комплект фолио Heating Floor™! 

Това е Вашата първата стъпка към топъл и комфортен. дом.  

Моля обърнете внимание на характеристиките на този Комплект фолио Heating 

Floor™ : 

Комплектът фолио Heating Floor™ е предназначен за монтаж тип НАПРА-

ВИ СИ САМ под ламинат или дървено подово покритие.  

Комплектът фолио Heating Floor™  е създаден за сухи помещения. За подово 

отопление на мокри помещения или такива с висока влажност, моля използ-

вайте други системи за подово отопление, като Комплект кабелна подложка 

или Heating Floor™ X-L Pipe Kit 

Комплектът фолио Heating Floor™ е лесен за инсталиране. Все пак, моля 

консултирайте се с професионален електротехник.  

СТРУКТУРА НА ОТОПЛИ-

ТЕЛНОТО ФОЛИО 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

КОНСТРУКЦИЯ НА ПОДА 

1– Въведение 

Сребърна шина 

Медна шина 

Въглеродна шина 



 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
ЗАБРАНЯВА СЕ: 

- Да се коват гвоздеи, както и да се поставят дюбели в пода, който покрива отоп-
лителното фолио. 
- Да се настройва температурата на термостата на стойности по-високи от 26-28°С. 
Максималната температура за всяко подово покритие е указана в инструкциите на 
производителя му.  
- Да се покрива подовото отопление с предмети (мебели без крака или с крака по-къси 

от 5см, метални платна и др.), които пречат на ефективния топлообмен на ламината с 
въздуха 

ВАЖНО: 
- Имайте предвид, че температурата на отоплителното фолио, в местата където 

топлоотдаването е ограничено, може да достигне високи стойности. Съобразете се с 
това, когато избирате подовата настилка и разполагате мебелите в стаята. 
- Ако подовото отопление не работи - необходимо е да се свържете с квалифициран  
специалист за да открие проблема и да отстрани повредата.  Намесата на неупълномо-
щени лица и опитът за ремонт отменя гаранцията за този продукт. Освен това може да 
бъде опасна!  
ВНИМАНИЕ: 

- Използвайте термостати, предназначени за инфрачервено отоплително фолио. 
- Системата за подово отопление трябва да бъде инсталирана от квалифициран 

специалист, в съответствие с приложимите национални правила, стандарти и техни-
чески изисквания.  
- В случай на наводнение или друг контакт с вода, подовото отопление трябва неза-
бавно да се изключи и да се изсуши внимателно.  
- Забранява се използването на подовото отопление за сушене на мокри повърхности. 
- В случай на повреда на отоплителен елемент, необходимо е внимателно да се изоли-
ра повредения участък.  
- Когато отсъствате за дълго в студено време, препоръчително е да оставите подовото 
отопление да работи на минимална температура.  
- Температурата, която виждате на дисплея на термостата, отговаря на температурата, 
измерена от сензора, инсталиран на повърхността на отоплителното фолио. Тя е раз-
лична от температурата на повърхността на пода. Обикновено разликата между тези 
температури е 2-4°С и зависи от типа на подовото покритие.  
- Дебело подово покритие или килим, може да послужи за добър топло изолатор, кое-
то от своя страна ще доведе до голяма разлика между температурите над и под подо-
вото покритие.  
- В стаи с големи топлинни загуби, повърхността на пода се охлажда бързо, което мо-
же също да доведе до големи темп. разлики над и под подовото покритие.  
- Това устройство не е предназначено за ползване от хора, чието физическо и умстве-
но състояние или липсата на опит и знания могат да възпрепятстват безопасното му 
ползване, ако не са наблюдавани или не са били инструктирани как да използват уст-
ройството от лицето, отговорно за тяхната безопасност. Необходимо е да се наблюда-
ват децата, да не си играят с устройството.  

2– Инструкции за безопасност 

! 



 

 

 3– Списък 

КАК ДА ЗАПОЧНЕМ 
Примерна схема на спалня 

 

СХЕМА НА СТАЯТА 

- измерете площта на стаята и направете схе-

ма на разположението на фолиото върху пода 

отбележете на схемата разположението на 

мебелите- оставете мин. 10 cm от стените до 

фолиото  

 

 

Почистете пода, уверете се, 

че е равен и няма стърчащи 

остри ръбове или подобни, 

които могат да наранят 

Комплектът MASTER ком-
плект Heating Floor™ съдържа: 

  

Професионално електр. отопли-
телно фолио за под, ширина 50cm 
по размер зададен от Вас с монти-
рани и изолирани клеми и кабели 

 Полиестерна влагозащитна 
подложка (наелон) 

Подова топлоотразяваща изола-
ция с дебелина 5 мм 

 Термостат 

Разклонителна кутия  WAGO клеми   

Гофрирана тръба 2м   

Скоч лента   

Инструкция за монтаж   



 

 

ИЗОЛАЦИЯ 

1. Измерете и отрежете необходимата изолация и след това я фиксирайте за 

пода с тиксо.  

2. ИНСТАЛАЦИЯ 

Полагане на инфрачервеното фолио 

1.     Положете отоплителното фолио върху изолацията според предварително 

изготвения план. Не припокривайте листовете фолио. Оставете интервал от 

1cm между тях.  Разстоянието до стената трябва да бъде поне 10cm. Фиксирай-

те краищата на фолиото с тиксо.  

 

 

 

 

 

 

Мон-

тирайте температурния сензор. 

1. Поставете температурния сензор (термо датчик) под фолиото в средата на 

листа. Фиксирайте го с битумно тиксо. 

2. Под сензора изрежете процеп в изолацията.  

3. Поставете сензора, изолиран с битумна лента, в процепа, с цел да се избегнат 

механични повреди.  

 

 

 

 

 

4– Инсталация  



 

 

Свързване на захранващите кабели 

Подведете захранващите кабели по пода до монтираната ниско долу в стената 

разклонителната кутия като разрежете с макетен нож изолацията, изрежете 

изолацията под битумното тиксо в двата края на всяко фолио,поставете 

кабела в цепнатината и залепете всичко с тиксо. 

 

 

 

 

 

 

В разклонителната кутия свържете ПАРАЛЕЛНО  всички  кабели на фолиото 

както и тези от термостата с помоща на WAGO клемите от комплекта 

5– Инсталация 



 

 

Свързване на термостата  

1. Инсталирайте термостата според инструкциите на производителя.   

2. Проверете общата мощност чрез специализиран измервателен уред, докато тествате 

произвежданата топлина. Ако ще използвате съществуващ ел. контакт за да включите 

захранването към него, трябва да имате предвид, мощността на предпазителя в главното 

ел. табло, дебелината на захр. кабел и максимално допустимата мощност на термостата. 

Ако инсталираната мощност надвишава максималната мощност на термостата, трябва да 

използвате контактор. Всички измервания, трябва да се опишат от електротехника в Га-

ранционната карта. 

 

 

 

 

 

Свързване с ел. мрежа: 

1.Електрическият кабел не трябва да бъде усукан и заплетен.  

2. Използвайте кабел с различни цветове за “фаза” и “нула” за да можете да проследите и 

отстраните проблем, ако такъв възникне.  

3. Използвайте кабелен шлаух за да предотвратите навлажняване.  

4. Използвайте кабел с изискваната дебелина, в съотвествие с инсталираната мощност.  

Инсталиране на влагозащитната подложка  

1.Разстелете влагозащитната подложка, отрежете необходима- та 

дължина и я поставете върху отоплителното фолио.  

2.Фиксирайте влагозащитната подложка с тиксо. Покрийте са-

мо отопляемите зони.  

Следващата стъпка е до поставите подовото покритие— ла-

минат, паркет или друго дървено покритие.  

5– Installation Guideline 

Моля, консултирай-
те се с професиона-
лен електротехник за 
електрическите 
свързвания.  

! 

6– Инсталация  



 

 

ГАРАНЦИОННА КАРТА 
Този документ ви дава право на 5 години гаранция за нашите продукти. 
Коректното попълване на този документ ви осигурява пълно и безплатно отст-
раняване на всички дефекти и/или повреди, покривани от тази гаранция.  Ние 
се задължаваме да подменим всеки продукт и/или елемент от нашата отопли-
телна система, който е показал дефект и/или не работи съгласно спецификации-
те, които се отнасят до него, в рамките и при условията на  настоящата гаран-
ция.  
За да бъде валидна гаранцията за продукт, който сте закупили от нас, той тряб-
ва да е бил монтиран и/или инсталиран от човек с необходимите професионал-
ни знания и способности.  
Нашите продукти са изключително лесни за инсталиране.  
Човекът, който извършва монтажа/инсталацията на продуктите трябва да 
попълни своите данни в гаранционната карта, като по този начин удосто-
вери гаранцията от своя страна.  
Гаранционният период започва да тече от датата на покупка. 
Имайте предвид, че неправилният монтаж и/или инсталация на продукта може 
да доведе до загуба на гаранцията. 

 
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

 
Купувачът е длъжен да попълни  правилно и ясно, задължителният “Протокол 
от изпитанията” след монтажа и внимателно да следва правилата от инструкци-
ята за инсталация. 
Отстраняването на повреди, причинени от неправилно транспортиране, склади-
ране, употреба на продукта и/или поставяне на подово покритие върху отопли-
телната система, или неправилна подготовка на повърхността върху която ще 
се инсталира продукта, която води до физическо нараняване и съответно повре-
да на системата, се извършва за сметка на Купувача.   
В случай на замяна на продукт и/или част от продукт, гаранционният срок се 
удължава със срока, необходим за поправка на повредата.  
Това е гаранция на производителя! 
В случай ,че непредвидени обстоятелства и/или форс мажорни условия доведат 
до повреда на продукта, гаранцията не се прилага.  
Гаранцията не покрива повреди в резултат на война, бунтове или военни акто-
ве, метежи, гражданска война и подобни; терористична атака, земетресение, 
атомна или ядрена експлозия; замърсявания с радиоактивни продукти, радиа-
ционни излъчвания; преднамерени или непреднамерени криминални деяния.  
В случай на производствен дефект на продукта, купувачът не заплаща транс-
портни разходи.  
Във всички останали случаи транспортните разходи са за сметка на купувача. 
Без надлежно попълнен Протокол от изпитанията, гаранцията не е валид-
на.  

7– Гаранция 



 

 

Моля, попълнете тази бланка след инсталацията, за да направите своята 5 го-
дишна гаранция валидна.  

Данни за собственика 

Име   

Фамилия   

Договор №   

E-mail   

Адрес   

Дата на покупка   

8– Гаранция 

Данни за инсталация 

Име   

Фамилия   

Договор №   

E-mail   

Адрес   

Данни на електротехника 

ФИРМА  

Име   

Фамилия   

Договор №   

E-mail   

Адрес   



 

 

9– Гаранция 
ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТАНИЯТА 

Моля, попълнете тази бланка след инсталацията, за да направите своята 5 го-
дишна гаранция валидна.  

За да бъде валидна гаранцията, трябва да предоставите запълнена гаранционна 
карта с Протокол от изпитанията и доказателство за покупка.  

Основна информация 

Системата е инста-
лирана за: 

      Основно отопление           Допълнително отопление 

Вид термостат:    

Размери на стаята:   Отопляема 
площ: 

 

Вид изолация:    

Вид подово покри-
тие: 

   

Измерителен уред 
(марка, No): 

 

No Дължина на инсталираното фолио  Съпротивление  

1  m  Ω 

2  m  Ω 

3  m  Ω 

4  m  Ω 

5  m  Ω 

6  m  Ω 

7  m  Ω 

Съпротивление на подовия сензор:  kΩ 

 Ω Общо съпротивление: 

Обща мощност на системата:  W 

Подписи 

Пълно име на елект-
ротехника: 

 

Дата на инсталация:   Подпис:  



 

 

      ПЛАН ЗА ИНСТАЛАЦИЯ 
Моля, направете подробен план на инсталираните елементи, включително раз-
положението на съединителната кутия и на термостата. Не забравяйте да номе-

рирате елементите на схемата.  
- Препоръчваме ви да направите снимки, за по-добра визуализация и контрол.  
- Запазете този план, протокол от изпитанията и снимките на достъпно място в 
близост до ел. табло.  

10– Гаранция 

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               



 

 

Поздравления, вие успешно инсталирахте Комплект фолио за подово отопле-
ние Heating Floor™ !  
 
Отсега нататък ще се наслаждавате на комфортна топлина в своя дом.  
Ако все пак се нуждаете от помощ с инсталацията, не се притеснявайте да се 
свържете с нас или да поискате да ви се обадим.  

 
СЪДЪРЖАНИЕ: 
 

 
 
Можете да намерите видео инструкции за инсталирането на Комплект фолио за 
подово отопление Heating Floor™  на нашия YouTube канал TEZOLTD: [https://
www.youtube.com/watch?v=TNKLU-0Aaic] 
 
Ако харесвате нашия продукт, ще ви бъдем благодарни, ако споделите инфор-
мацията за него с ваши приятели и оставите коментар на нашия сайт. 

 
www.heatingfloor.eu 

www.tezo.biz 
 

 
tezoltd 
 
www.facebook.com/podovootopleniekorea/ 
 
 

Viber / WhatsApp / GSM: +359892900497 
 

Ръководство за инсталация и Гаранционна карта  

ВЪВЕДЕНИЕ 1 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 2 

СЪДЪРЖАНИЕ 3 

ИНСТАЛАЦИЯ 4-6 

ГАРАНЦИОННА КАРТА 7-8 

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТАНИЯ 9 

ПЛАН ЗА ИНСТАЛАЦИЯ 10 

“Heating Floor your warm comfort” е търговска марка притежавана от ТЕЗО 

www.heatingfloor.eu 

https://www.youtube.com/watch?v=TNKLU-0Aaic
https://www.youtube.com/watch?v=TNKLU-0Aaic
http://www.facebook.com/warmfloorbulgaria
http://www.heatingfloor.eu

