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Heating system XL PIPE  

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

Инструкция за монтаж и Гаранционна карта 

Комплект за електрическо-водно подово отопление XL Pipe 

http://www.heatingfloor.eu


 

 

1– Инструкции за безопасност 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
ЗАБРАНЯВА СЕ: 
 

- 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.  
 

ВАЖНО: 
- Ако подовото отопление не работи - необходимо е да се свържете с 
квалифициран  специалист за да открие проблема и да отстрани 
повредата.  Намесата на неупълномощени 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 технически изисквания.  
- В случай на наводнение или друг контакт с вода, подовото отопление 
трябва незабавно да се изключи и да се изсуши внимателно.  
- Забранява се използването на подовото отопление за сушене на мокри 
повърхности. 
- 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 пред XL тръба Тя е 
различна 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, което от своя страна ще доведе до голяма разлика между 
температурите над и под подовото покритие.  
- В стаи с големи топлинни загуби, повърхността на пода се охлажда 
бързо, което може също да доведе до големи темп. разлики над и под 
подовото покритие.  
- Това устройство не е предназначено за ползване от хора, чието 
физическо и умствено 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 устройството от лицето, 
отговорно за тяхната безопасност. Необходимо е да се наблюдават 
децата, да не си играят с устройството.  



 

 

2– Инсталация 

Ръководство за инсталация 
на Отоплителна Система X-L Тръба 

 
Преди да започнете:  
  1.Проверете състоянието на подовата изолацията. Трябва да бъде по-
ложен повече от 50 мм. пенобетон/перлитобетон или повече от 30 мм. 
компресиран Стирофом.  
  2.Направете план за монтажа на отоплителната система. Възможен е 
монтаж тип "змия" или "охлюв". Имайте предвид следното: 
    a.XL тръбите с електрически отопляема гореща вода трябва бъдат 
инсталирани на 25 см - 30 см от стената 
    b.Препоръчителното разстояние между тръбите е  20 – 25 см  
    c.Минималното разстояние между тръбите е 15 см 
  3.Ако съставянето на план за монтаж Ви се струва сложно - изпратете 
ни скица на помещението, като укажете размерите му и разположение-
то на ел. захранването, както и мястото където искате да монтирате тер-
мостата. Ние ще изготвим за Вас монтажен план. 
 
Материали:  
    1.Отоплителна система XL тръба  
    2.Електроразпределителна кутия.  
    3.Терморегулатор с външен сензор  
    4.Аксесоари: изолационна подложка със сребърно покритие – 3-5 мм; 
армирана мрежа за закрепване на Х-L тръбата, кабелни връзки.  
 
Инсталация: 
 1. Изолация. 
След като сте покрили пода с пенобетон (5см) или пенополистерол  
(3см), поставете отгоре изолационната подложка със сребърната страна 
нагоре и я защитите (покрийте) с допълнително защитно фолио
(найлон). 



 

 

3– Инсталация  

2. Поставяне на армирана мрежа. 
Поставете армираната мрежа и я закрепете с помощта на закрепващи 
щифтове и стягащи скоби или тел. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Инсталиране на разпределителна кутия. 
   A.Разпределителната кутия трябва да бъде инсталирана така че горни-
ят и край да се изравни с височината на изолационния лист и инсталаци-
онната мрежа. 
   Б. Разпределителната кутия се инсталира като се оставя достатъчно 
място между нея и стената за да може капака и да се отваря лесно след 
като инсталирането е приключило. 
   В. Тя трябва да бъде здраво закрепена така, че да не може да се откачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Инсталация на XL тръбата 
   A. При полагането на тръбата за де не се усуква и застъпва трябва да 
спазвате следните правила за огъване:  
   1.Дължина на огъване: 800 мм / диаметър на огъване: 220 мм 
   2. Закрепват се със кабелни връзки 



 

 

4– Инсталация  

   Б. Закрепват се със стягаща скоба и кабелни връзки 
  1) Закрепващите щифтове за прави XL тръби излизащи и влизащи в 
разпределителната кутия трябва да бъдат поставяни на всеки 0.8 м., 
а за другите прави XL тръби на разстояние от 0.5 м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
2)    На местата на огъване на тръбите под ъгъл от 90˚ поставете  някол-
ко скоби така че XL тръбата да не се повдигха или разхлабва.                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
3) XL тръбите с електрически отопляема гореща вода трябва бъдат 
инсталирани на 250 мм ~ 300 мм от стената. 



 

 

5– Инсталация 

5. Свързване към електрическа инсталация 
В разпределителната кутия свържете паралелно XL тръбите със захран-
ващия кабел отиващ в термостата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Инсталиране на температурния сензор 
Термосензора се инсталира на 10-20мм от XL тръбите и се закрепва на 
пода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Защита на разпределителната кутия на мощността 
Изолирайте Разпределителната кутия с тиксо или изолационен материал 
срещу проникване на влага от мазилката. 
 



 

 

5– Installation Guideline 6– Инсталация  

8. Покриване с мазилка 
  A. Бъдете внимателни за е да не покриете разпределителната кутия, 
докато разстилате мазилката. 
  Б. Следете за нивото на мазилката да съвпада с височината на 
разпределителната кутия. 
  В. Дебелина на мазилката: 30~40 мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Инсталиране на термостата 
  A. Терморегулатора трябва да (индивидуална система за отопление) 
бъде инсталиран на височина 0.5-1.2 м. над пода така че да не може да 
бъде закрит от обзавеждането. Ако трябва да бъде инсталиран близо до 
електрически автоматически предпазители, хоризонталното разстояние 
между предпазителя и регулатора трябва бъде повече от 200 мм. 
  Б. Термосензора трябва да бъде правилно свързан за да се предотвра-
тят неизправности. 
 
10.Проверка и пробно изпитване 
  A. След като мазилката е изсъхнала напълно, проверете дали всичко с 
електрическата инсталация от страната на изводите е наред и включете 
към електрическата мрежа. 
  Б. Проверете дали терморегулатора работи правилно при зададена 
стойност. 
  В. Като измерите натоваренето със специален уред, проверете дали 
електрическата мощност съответства на спецификациите. 
  Г. Настройте термостата съгласно инструкциите. 



 

 

ГАРАНЦИОННА КАРТА 
Този документ ви дава право на 5 години гаранция за XL тръба и 2 години за 
термостата. Коректното попълване на този документ ви осигурява пълно и 
безплатно отстраняване на всички дефекти и/или повреди, покривани от тази 
гаранция.  Ние се задължаваме да подменим всеки продукт и/или елемент от 
нашата отоплителна система, който е показал дефект и/или не работи съгласно 
спецификациите, които се отнасят до него, в рамките и при условията на  
настоящата гаранция.  
За да бъде валидна гаранцията за продукт, който сте закупили от нас, той 
трябва да е бил монтиран и/или инсталиран от човек с необходимите 
професионални 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 
удостовери 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 
инструкцията за инсталация. 
Отстраняването на повреди, причинени от неправилно транспортиране, 
складиране, употреба на продукта и/или поставяне на подово покритие върху 
отоплителната система, или неправилна подготовка на повърхността върху 
която ще се инсталира продукта, която води до физическо нараняване и 
съответно повреда 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 
актове, метежи, гражданска война и подобни; терористична атака, 
земетресение, атомна или ядрена експлозия; замърсявания с радиоактивни 
продукти, радиационни излъчвания; преднамерени или непреднамерени 
криминални деяния.  
В случай на производствен дефект на продукта, купувачът не заплаща 
транспортни разходи.  
Във всички останали случаи транспортните разходи са за сметка на купувача. 
Без надлежно попълнен Протокол от изпитанията, гаранцията не е 
валидна.  

7– Гаранция 



 

 

Моля, попълнете тази бланка след инсталацията, за да направите своята 5 
годишна 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 
годишна гаранция валидна.  

Измеривания преди изливане на бетонна замазка на пода 
Дата                                                                     _____________________________ 
Измервателени уреди, името и сериен номер _____________________________ 
                                                                              _____________________________ 
Съпротивлението на кабелните жици  Ω         _____________________________ 
Съпротивлението жици термо сензори, кΩ     _____________________________ 
Съпротивление на изолацията на кабела МΩ _____________________________ 
      Майстер                                                         _____________________________ 
      Клиент (представител Клиент)                   _____________________________ 
 

Измеривания след изливане на бетонна замазка на пода 
Дата                                                                     _____________________________ 
Измервателени уреди, името и сериен номер _____________________________ 
                                                                              _____________________________ 
Съпротивлението на кабелните жици  Ω         _____________________________ 
Съпротивлението жици термо сензори, кΩ     _____________________________ 
Съпротивление на изолацията на кабела МΩ _____________________________ 
      Майстер                                                         _____________________________ 
      Клиент (представител Клиент)                   _____________________________ 

Основна информация 

Системата е 
инсталирана за: 

      Основно отопление           Допълнително отопление 

Вид термостат:    

Размери на стаята:   Отопляема 
площ: 

 

Вид изолация:    

Вид подово 
покритие: 

   

Измерителен уред 
(марка, No): 

 

Подписи 

Пълно име на 
електротехника: 

 

Дата на инсталация:   Подпис:  



 

 

      ПЛАН ЗА ИНСТАЛАЦИЯ 
Моля, направете подробен план на инсталираните елементи, включително 
разположението на съединителната кутия и на термостата. Не забравяйте да 
номерирате 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 Heating system X-L PIPE  !  
 
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 

Heating system  X-L PIPE  на нашия YouTube канал TE-

ZOLTD:    https://www.youtube.com/watch?v=W5LFGxBDPEI 

 
 
Ако харесвате нашия продукт, ще ви бъдем благодарни, ако споделите 
информацията за него с ваши приятели и оставите коментар на нашия сайт. 
 
 
 

 
tezoltd 
 
 
https://www.facebook.com/podovootopleniekorea/  

Ръководство за инсталация и Гаранционна карта  
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Heating Floor е търговска марка притежавана от TEZO LTD 

www.heatingfloor.eu 
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