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1.2.2 Symbole i rodzaje zagrożenia
Symbol Rodzaj zagrożenia
Obrażenia ciała

!

1.

Wskazówki ogólne

Porażenie prądem elektrycznym

Rozdział "Obsługa" przeznaczony jest dla użytkownika urządzenia i specjalisty.
Rozdział "Instalacja" przeznaczony jest dla specjalistów.

Poparzenie

Wskazówka
Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją
do późniejszego wykorzystania. W przypadku przekazania produktu osobom trzecim niniejszą instrukcję należy
również dołączyć.

1.1

Obowiązujące dokumenty
Instrukcja obsługi i instalacji regulatora temperatury

1.2

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1.2.1 Struktura wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa
HASŁO OSTRZEGAWCZE – rodzaj zagrożenia
W tym miejscu są określone potencjalne skutki nieprzestrzegania wskazówki dotyczącej bezpieczeństwa.
»» W tym miejscu są określone środki zapobiegające zagrożeniu.

Pożar
Ogrzewanie podłogowe (oddziałujące bezpośrednio)

1.2.3 Hasła ostrzegawcze
HASŁO
OSTRZEGAWCZE
ZAGROŻENIE
OSTRZEŻENIE
OSTROŻNIE

1.3

Znaczenie

Wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
Wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowadzić
do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
Wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowadzić
do średnich lub lekkich obrażeń ciała.

Inne oznaczenia stosowane w niniejszej
dokumentacji
Ogólne wskazówki są oznaczone symbolem umieszczonym obok.
»» Należy dokładnie zapoznać się z treścią wskazówek.

Symbol

!

Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne
Utylizacja urządzenia
Urządzenia oznaczone tym symbolem nie są standardowymi
odpadami gospodarczymi. Należy je gromadzić i utylizować
osobno.

»» Ten symbol informuje o konieczności wykonania jakiejś
czynności. Wymagane czynności opisane są krok po
kroku.
14
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1.4

Jednostki miar
Wskazówka
Jeśli nie określono innych jednostek, wszystkie wymiary
podane są w milimetrach.

2. Bezpieczeństwo
2.1

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Mata grzewcza służy do wyrównania temperatury podłogi,
np. w łazienkach, kuchniach, przedsionkach saun, przedpokojach oraz innych obszarach mieszkań.
Inne lub wykraczające poza obowiązujące ustalenia zastosowanie traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem.
Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należy również
przestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi oraz instrukcji obsługi stosowanego wyposażenia dodatkowego.

2.2 Ogólne wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów.

!

Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne
Matę grzewczą użytkować wyłącznie w stanie całkowicie
zmontowanym i z wszystkimi urządzeniami zabezpieczającymi.

!

Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne
Maty nie wolno uruchamiać przed rozwinięciem.

2.3 Znakowanie CE
Oznaczenie CE zapewnia, że urządzenie spełnia wszystkie
podstawowe wymogi:
ºº dyrektywy dotyczącej kompatybilności
elektromagnetycznej,
ºº dyrektywy niskonapięciowej.

2.4 Znak kontroli
Patrz naklejka z tabliczką znamionową w karcie gwarancyjnej
lub w głównej skrzynce przyłączeniowej.

3. Ustawienia
Żądaną temperaturę podłogi można nastawiać za pomocą
zewnętrznego regulatora temperatury.

4. Czyszczenie i konserwacja
Mata grzewcza nie wymaga szczególnej konserwacji.

5. Usuwanie problemów
" Rozwiązanie
Nastawić regulator temperatury na najwyższy
stopień grzewczy. Po
pewnym czasie sprawdzić, czy podłoga się
nagrzewa.
Przy regulatorach tem- Sprawdzić czasy pracy
peratury z zegarem ste- zegara sterującego i w
rującym:
razie potrzeby dopasoCzasy pracy nie są wła- wać je.
ściwie ustawione.

Przyczyna
Problem
Mata nie wytwarza żą- Regulator temperatury
danej mocy grzewczej. nie jest prawidłowo nastawiony.

Jeśli nie można usunąć przyczyny usterki, należy wezwać
specjalistę. W celu usprawnienia i przyspieszenia pomocy
należy podać numer z tabliczki znamionowej (000000-0000000000).

Instalacja – przeznaczone dla specjalisty

Instalacja

7.1

HMA TE 50 150/1 - 8
ºº Mata grzewcza
ºº Dwie naklejki z tabliczką znamionową (karta gwarancyjna /
główna skrzynka przyłączeniowa)

6. Bezpieczeństwo

HMA TE 50 Set 150/1 - 8

Instalacja, pierwsze uruchomienie, jak również konserwacja
i naprawa urządzenia mogą być wykonane wyłącznie przez
specjalistę.

6.1

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Ogólne wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Producent zapewnia prawidłowe działanie i bezpieczeństwo
eksploatacji tylko w przypadku używania wyposażenia dodatkowego przeznaczonego dla tego urządzenia.

7.2

6.2 Przepisy, normy i wymogi
ZAGROŻENIE Pożar
Maty grzewczej nie wolno układać na łatwopalnych lub
normalnie palnych materiałach budowlanych.
Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne
Maty nie wolno uruchamiać przed rozwinięciem.

!

Wskazówka
Należy przestrzegać wszystkich krajowych i lokalnych
przepisów oraz rozporządzeń.

7.

Opis urządzenia
Mata grzewcza jest powierzchniowym elementem grzejnym.
Mata grzewcza składa się z przewodu grzejnego poprowadzonego w łukach na tkaninie samoprzylepnej.
Matę grzewczą przykleja się bezpośrednio na jastrych lub
masę samopoziomującą (np. jastrych płynny). Ciepło wytwarzane przez matę grzewczą jest przenoszone w ten sposób
bezpośrednio na podłogę.
Żądaną temperaturę podłogi nastawia się za pomocą zewnętrznego regulatora temperatury. Regulator temperatury
jest wyposażony w czujnik temperatury. Czujnik temperatury
musi zostać zainstalowany na poziomie grzewczym.
2

3

4

5
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Zakres dostawy

1 Przewód grzejny
2 Czujnik temperatury
3 Rura instalacyjna (do czujnika temperatury)
4 Mufa łącząca przewód grzejny/zimny
5 Przewód zimny (elektryczny przewód przyłączeniowy)
Mata grzewcza jest włączana lub wyłączana w zależności od
temperatury podłogi nastawionej na regulatorze temperatury.
Regulator temperatury uwzględnia uzysk ciepła, np. z promieniowania słonecznego lub oświetlenia i zapewnia kontrolę temperatur ujemnych.
Regulator temperatury posiada układ kontroli własnej. W
razie awarii zasilania, przerwy w czujniku lub zwarcia w czujniku ogrzewanie automatycznie się wyłącza.

Mata grzewcza
Dwie rury instalacyjne
Kolanko zabezpieczające przed załamaniem
Puszka podtynkowa
Regulator temperatury
Dwie naklejki z tabliczką znamionową (karta gwarancyjna /
główna skrzynka przyłączeniowa)

Karta gwarancyjna / plan ułożenia
Kartę gwarancyjną i plan ułożenia należy wypełnić w całości.
Bez tego poświadczenia gwarancja nie będzie obowiązywać.

Instalacja – przeznaczone dla specjalisty

Karta gwarancyjna
Klient

Tabliczka znamionowa

Nazwisko

Ulica

Kod pocztowy/miejscowość

Protokół kontroli

Tel.

Zleceniodawca

Elektroinstalator

Data ułożenia

Gwarancja obowiązuje wyłącznie po kompletnym wypełnieniu
karty gwarancyjnej.
Rezystancja izolacji musi być > od 1 megaoma.

Pomiar kontrolny 1
(w stanie po dostawie)
Data

Podpis

Przed instalacją maty grzewczej zmierzono następujące wartości:
Data instalacji

Oporność całkowita _________omów
Rezystancja izolacji ________megaomów

Pieczątka firmowa

Pomiar kontrolny 2
(po ułożeniu maty grzewczej)
Data

Podpis

Po ułożeniu maty grzewczej zmierzono następujące wartości:
Oporność całkowita _________omów
Rezystancja izolacji ________megaomów

Zastosowanie
Jastrych cementowy

Podłoga drewniana

Pomiar kontrolny 3
(po położeniu okładziny podłogowej)

Data

Podpis

Po położeniu okładziny podłogowej zmierzono następujące wartości:
Oporność całkowita _________omów
Rezystancja izolacji ________megaomów

Instalacja – przeznaczone dla specjalisty

Plan ułożenia
Prosimy wykonać dokładny rysunek pomieszczenia, ułożonych mat grzewczych oraz czujnika podłogi.
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Data instalacji: .............................................
Model: ..................................................................
Rezystancja izolacji (Ω): ....................................
Rezystancja izolacji (MΩ): ................................
Topliwy (A): ............................................................
Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy (mA): ...........................
.
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8. Przygotowanie
8.1

!

8.2 Odstępy bezpieczeństwa

Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne
Maty grzewczej nie wolno montować w temperaturze
poniżej 5°C.
Wskazówka
W nowych budynkach należy uwzględnić czas schnięcia
jastrychu wynoszący 4-6 tygodni.
Matę grzewczą należy zainstalować dopiero po upływie
tego okresu.

!

Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne
Przewody grzejne równolegle ułożonych mat grzewczych nie mogą się ze sobą stykać.
»» Upewnić się, że przy równolegle ułożonych matach
grzewczych zachowana jest minimalna odległość wynosząca 40 mm.

8.3 Plan ułożenia

8.1.1 Podłoże

!

Szaf z pełnopłaszczyznową podstawą nie wolno ustawiać na
ogrzewanych powierzchniach.
»» Upewnić się, że wzdłuż ścian zachowana została nieogrzewana strefa brzegowa o szerokości 60 cm.

Miejsce montażu / warunki montażu

Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne
Matę grzewczą wolno układać wyłącznie na podłogach.
Ściany i sufity nie mogą być wykorzystywane jako powierzchnia montażowa.
Matę grzewczą można układać na różnych podłożach, np.
jastrych, gorący asfalt lub płyty wiórowe odporne na wilgoć.
Należy przestrzegać następujących zasad:
ºº Układanie na gorącym asfalcie: Podłoże musi być odporne na temperaturę do ok. 80°C.
ºº Układanie na płytach wiórowych: W celu uzyskania
lepszego tłumienia odgłosu kroków można dodatkowo
ułożyć odpowiednie płyty izolacyjne.

Przed montażem maty grzewczej należy sporządzić plan
ułożenia. Zwrócić uwagę na przykłady ułożenia i bezpieczne
odstępy.
»» Zaznaczyć położenie mat grzewczych, nieogrzewanych
stref brzegowych, czujników temperatury oraz przewodów zimnych.

Przykłady ułożenia

Izolacja cieplna

40 mm

Między surową podłogą a matą grzewczą musi znajdować
się izolacja cieplna.
»» Upewnić się, czy izolacja cieplna odpowiada aktualnemu
poziomowi wiedzy technicznej.
Należy pamiętać, że dobra izolacja cieplna przyczynia się do
redukcji zużycia energii.

8.1.2 Pomieszczenia łazienkowe i prysznicowe
Maty grzewczej nie wolno układać na powierzchniach, na których zamontowane będą urządzenia sanitarne, np. wanna
kąpielowa, prysznic, muszla stojąca itd.

8.1.3 Okładziny
Mata grzewcza przeznaczona jest do różnych okładzin, np.
płytek, wykładziny podłogowej, PCW lub parkietu.

!

Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne
Stosować okładziny podłogowe przeznaczone do ogrzewania podłogowego. Przestrzegać danych producenta.

Okładzina podłogowa
Płytki
Wykładzina podłogowa
Parkiet
PCW
Korek

Maks. grubość

Przewodność cieplna

30 mm
20 mm

λ = 1,00 W/(m · K)
λ = 0,09 W/(m · K)

16 mm
10 mm
10 mm

λ = 0,14 W/(m · K)
λ = 0,23 W/(m · K)
λ = 0,08 W/(m · K)

40 mm

Pamiętać, że poszczególne okładziny podłogowe w zależności od typu i grubości materiału charakteryzują się różną
przewodnością cieplną:

Dodatkowe przykrycia podłogi, np. dywany, mogą powodować podwyższenie temperatury w podłodze.
»» Nie stosować przykryć, których grubość przekracza
10 mm.
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8.1.4 Przykrycia podłogi
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8.4 Pomiar kontrolny 1
Przed montażem należy skontrolować opór całkowity oraz
rezystancję izolacji mat grzewczych w stanie dostawy.

9. Montaż
9.1

Wszystkie przewody przyłączeniowe muszą być poprowadzone do puszki podtynkowej w celu podłączenia w tym
miejscu do regulatora temperatury.

Wskazówka
Bez poświadczenia tego pomiaru gwarancja nie będzie
obowiązywać.
»» Zmierzyć opór całkowity oraz rezystancję izolacji maty
grzewczej.
»» Sprawdzić, czy wartości zmierzone zawierają się w dopuszczalnym zakresie pomiaru (patrz rozdział "Dane
techniczne / Tabela danych").
»» Zapisać wartości zmierzone na karcie gwarancyjnej
(patrz rozdział "Opis urządzenia / Karta gwarancyjna").

Montaż puszki podtynkowej

!

Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne
W łazienkach i pomieszczeniach wilgotnych puszkę
podtynkową można instalować wyłącznie poza strefą
ochrony 2.

8.5 Przygotowanie podłoża
»» Upewnić się, że podłoże jest czyste, suche, twarde,
oczyszczone i odtłuszczone.
»» W razie nierówności wykonać poziomowanie, aby uniknąć pustych przestrzeni pod przewodem grzejnym.
Szczelin dylatacyjnych w podłożu nie wolno zakrywać
matą grzewczą.
»» Upewnić się, że z podłogi nie wystają żadne ostre krawędzie lub ostre przedmioty. Mogłyby one uszkodzić
przewód grzejny.

1
5

2
3
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1 Przewód przyłączeniowy do rozdzielania (NYM
3x1,5 mm)
2 Puszka podtynkowa
3 Rura instalacyjna do czujnika temperatury
4 Czujnik temperatury
5 Rura instalacyjna do przewodu zimnego
»» Wybrać odpowiednie miejsce do zainstalowania puszki
podtynkowej.
»» Jeśli podłączanych będzie kilka mat grzewczych, zamontować dodatkową puszkę podtynkową.
»» Dodatkową puszkę należy zainstalować również wtedy,
gdy przewód zimny lub przewód czujnika temperatury
są za krótkie.

9.2

!

Układanie rur instalacyjnych
Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne
Przewód zimny oraz przewód czujnika temperatury
muszą być poprowadzone w dwóch rurach instalacyjnych. Nie wolno ich układać w jednej wspólnej rurze
instalacyjnej.
»» Wybrać odpowiednie miejsce do ułożenia rur
instalacyjnych.
»» Upewnić się, że czujnik temperatury znajduje się pośrodku między dwoma pętlami przewodu grzejnego.
»» Ułożyć rury instalacyjne i wsunąć czujnik temperatury
oraz przewód zimny w odpowiednią rurę instalacyjną.
»» Upewnić się, że mufa łącząca przewód grzejny/zimny nie
jest obciążona obciążeniem rozciągającym przekraczającym 120 N.

Instalacja – przeznaczone dla specjalisty
Rozkładanie maty grzewczej

!

Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne
Przewodu grzejnego maty grzewczej nie wolno skracać,
zgniatać lub załamywać.
Przewód zimny można skrócić, jeśli jego przekrój nie
zmieni się.

!

Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne
»» Do zamocowania maty grzewczej na podłodze nie
wykorzystywać gwoździ lub innych przedmiotów
metalowych.
»» Na matę grzewczą wchodzić wyłącznie, jeśli jest
to bezwzględnie konieczne. W razie potrzeby użyć
środków ochrony zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym (np. obuwie z gumowymi
podeszwami).

!

»» Sprawdzić, czy wartości zmierzone zawierają się w dopuszczalnym zakresie pomiaru (patrz rozdział "Dane
techniczne / Tabela danych").
»» Zapisać wartości zmierzone na karcie gwarancyjnej
(patrz rozdział "Opis urządzenia / Karta gwarancyjna").
»» Przy odbiegających wartościach zmierzonych wymienić
uszkodzoną matę grzewczą.

9.5

Układanie okładziny podłogowej
Wskazówka
W zależności od wilgoci w obiekcie należy odczekać co
najmniej trzy dni przed przystąpieniem do układania
okładziny podłogowej.

9.5.1 Płytki

Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne
»» Nie układać maty przez materiał izolacyjny lub pod
nim.
»» Ułożona mata grzewcza nie może krzyżować się ze
szczelinami dylatacyjnymi w podłodze.
»» W okolicy maty grzewczej nie mocować żadnych
penetrujących materiałów montażowych, np. kołki
z wkrętami do odbojników drzwiowych.

»» Wybrać odpowiedni klej do płytek lub ew. właściwą
masę samopoziomującą.
Należy pamiętać, że wybrane materiały muszą charakteryzować się opornością przepływu ciepła równą RI = 15 W/(m
· K) i stałą odpornością na temperaturę przynajmniej 50°C.
»» Zamknąć rury instalacyjne, aby przy układaniu mat
grzewczych nie wniknął do nich klej do płytek.

Przy kolejnych czynnościach przestrzegać położenia maty
grzewczej określonego w planie ułożenia (patrz rozdział "Opis
urządzenia / Plan ułożenia").
»» Rozłożyć matę grzewczą zgodnie z planem ułożenia.
Strona samoprzylepna musi znajdować się na wierzchu.

4
3
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»» Naciąć tkaninę nośną maty grzewczej nożyczkami w
miejscu zmiany kierunku. Uważać, aby przez przypadek
nie uszkodzić przewodu grzejnego nożyczkami.
»» Ostrożnie rozgiąć przewód grzejny w miejscu cięcia.

!

Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne
Promień zgięcia przewodu grzejnego musi wynosić co
najmniej 30 mm.
»» Przestrzegać minimalnych odległości (patrz rozdział
"Przygotowania i odległości bezpieczeństwa").
»» Upewnić się, że maty grzewcze nie są nałożone jedna
na drugą. Maty nałożone na siebie mogą powodować
zakłócenia w działaniu.
»» Upewnić się, że tkanina rozłożona jest bez pofałdowań.
»» Docisnąć matę grzewczą mocno do podłogi.

9.4

Pomiar kontrolny 2
Po rozłożeniu maty grzewczej należy sprawdzić opór całkowity oraz rezystancję izolacji maty grzewczej, aby wykluczyć
ryzyko uszkodzenia maty.
Wskazówka
Bez poświadczenia tego pomiaru gwarancja nie będzie
obowiązywać.
»» Zmierzyć opór całkowity oraz rezystancję izolacji mat
grzewczych.

1
1
2
3
4
»»
»»
»»

»»
»»
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9.3

Podłoże z izolacją cieplną
Mata grzewcza z przewodem grzejnym
Klej do płytek
Okładzina podłogowa
Nanieść klej do płytek i ew. masę samopoziomującą.
Uważać, aby nie uszkodzić przewodu grzejnego.
Upewnić się, że przewód grzejny jest otoczony na całym
obwodzie i na całej długości klejem do płytek.
W razie potrzeby unieść nieco matę grzewczą po naniesieniu kleju do płytek, aby upewnić się, że pod matą nie
tworzą się pęcherzyki powietrza. Mogą one powodować
wzrost temperatury.
Wcisnąć matę grzewczą z powrotem w klej.
Położyć płytki zgodnie z danymi producenta.

Instalacja – przeznaczone dla specjalisty
Przed położeniem okładzin podłogowych, takich jak wykładziny podłogowe, PCW lub korek należy przykryć matę
grzewczą na dużej powierzchni masą samopoziomującą.
Masa samopoziomująca zabezpiecza maty grzewcze przed
wpływem czynników mechanicznych. Odpowiednie materiały to np. łatwo rozprowadzalna zaprawa cementowa.

9.7

ZAGROŻENIE porażeniem prądem elektrycznym
Wszystkie elektryczne prace przyłączeniowe i instalacyjne należy wykonywać zgodnie z przepisami.
ZAGROŻENIE porażeniem prądem elektrycznym
Podłączenie do sieci dopuszczalne jest wyłącznie w formie przyłącza stałego.
»» Oddzielić urządzenie od przyłącza sieciowego za
pośrednictwem dodatkowego urządzenia z wielobiegunowym odcinkiem rozdzielającym o długości
co najmniej 3 mm.
»» Zainstalować wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy o znamionowym prądzie uszkodzeniowym
≦ 30 mA.

Wskazówka
Wybrać materiały charakteryzujące się opornością przepływu ciepła równą RI = 15 W/(m · K) i stałą odpornością
na temperaturę przynajmniej 50°C.
»» Nanieść masę samopoziomującą o grubości 5-10 mm.
Uważać, aby nie uszkodzić przewodu grzejnego.
»» Upewnić się, że przewód grzejny jest otoczony na całym
obwodzie i na całej długości masą samopoziomującą.
»» W razie potrzeby unieść nieco matę grzewczą po naniesieniu masy samopoziomującej, aby upewnić się, że pod
matą nie tworzą się pęcherzyki powietrza. Mogą one
powodować wzrost temperatury.
»» Wcisnąć matę grzewczą z powrotem w masę
samopoziomującą.
»» Odczekać, aż masa stwardnieje, przez czas podany przez
producenta.
»» Wypełnić szczeliny dylatacyjne odpowiednimi materiałami, np. silikonem.
»» Położyć okładzinę podłogową zgodnie z danymi
producenta.

9.6

Pomiar kontrolny 3
Po położeniu okładziny podłogowej należy sprawdzić opór
całkowity oraz rezystancję izolacji maty grzewczej, aby wykluczyć ryzyko uszkodzenia mat.
Wskazówka
Bez poświadczenia tego pomiaru gwarancja nie będzie
obowiązywać.
»» Zmierzyć opór całkowity oraz rezystancję izolacji mat
grzewczych.
»» Sprawdzić, czy wartości zmierzone zawierają się w dopuszczalnym zakresie pomiaru (patrz rozdział "Dane
techniczne / Tabela danych").
»» Zapisać wartości zmierzone na karcie gwarancyjnej
(patrz rozdział "Opis urządzenia / Karta gwarancyjna").

Podłączenie elektryczne

ZAGROŻENIE Pożar
Przewód grzejny nie może być połączony z przyłączem
sieciowym.
»» Do przyłącza sieciowego podłączyć tylko przewód
zimny.

!

Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne
Zwrócić uwagę na zawartość tabliczki znamionowej. Podane napięcie musi być zgodne z napięciem sieciowym.
Całe wyposażenie należy dostosować do poboru znamionowego urządzenia.

Poglądowy schemat połączeń
(na przykładzie regulatora temperatury FTD 720)
Poniższy poglądowy schemat połączeń przedstawia ogólną
koncepcję.
Obowiązuje wyłącznie schemat połączeń regulatora temperatury (patrz instrukcja obsługi i instalacji regulatora temperatury).
L
N
PE

L N N L
3 4 5 6

1 2
t°

1

2
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9.5.2 Wykładzina podłogowa, PCW, parkiet lub korek

1 Regulator temperatury
2 Mata grzewcza
Przy kolejnych etapach montażu przestrzegać instrukcji obsługi i instalacji regulatora temperatury:
»» Podłączyć przyłącze przewodu ochronnego (środkowy
przewód) do przyłącza uziemiającego (PE).
»» Podłączyć maty grzewcze za pośrednictwem przewodu
zimnego do regulatora temperatury.
»» Sprawdzić, czy przewód ochronny jest prawidłowo
podłączony.

Instalacja – przeznaczone dla specjalisty
9.7.1 Podłączanie kilku mat grzewczych

!

Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne
Kilka mat grzewczych podłączać tylko w połączeniu równoległym.
»» Upewnić się, czy prąd całkowity nie przekracza maks.
prądu przełączania i mocy przełączania regulatora
temperatury.
»» Informacje na ten temat podane są w instrukcji obsługi i
instalacji regulatora temperatury.

10. Uruchomienie
10.1 Pierwsze uruchomienie
Po ułożeniu maty grzewczej i położeniu kleju do płytek lub
masy samopoziomującej przed włączeniem maty grzewczej
po raz pierwszy należy odczekać przynajmniej dwa dni.
»» Po zakończeniu tej pierwszej fazy suszenia włączać
matę grzewczą przez kilka dni na krótki czas. Zagwarantuje to powolne schnięcie kleju do płytek oraz masy
samopoziomującej.
»» Jeśli ułożone zostały okładziny z tworzywa sztucznego
odporne na dyfuzję, podłogę należy ogrzewać przez
czas ok. 36 godzin. Dzięki temu możliwe będzie usunięcie z podłogi wilgoci resztkowej.
Wskazówka
Ostateczne uruchomienie może nastąpić dopiero po
upływie pięciu dni od wykonania podłogi.

10.2 Protokół uruchomieniowy
»» Upewnić się, że karta gwarancyjna i plan ułożenia zostały prawidłowo wypełnione. Należy przestrzegać następujących zasad:
ºº Plan ułożenia musi określać dokładne położenie
mat grzewczych, przewodów zimnych oraz czujnika
temperatury.
ºº Na karcie gwarancyjnej muszą być zapisane wartości z
wszystkich trzech pomiarów kontrolnych.
»» Przykleić naklejkę z tabliczką znamionową do karty
gwarancyjnej w przewidzianym do tego celu miejscu na
karcie gwarancyjnej.
»» Przykleić naklejkę z tabliczką znamionową do głównej
skrzynki przyłączeniowej w dobrze widocznym miejscu
w głównej skrzynce połączeniowej.

Instalacja – przeznaczone dla specjalisty

11. Dane techniczne
11.1 Tabela danych
HMA TE 50 150/1-8
HMA TE
50 150/1

Dane elektryczne
Moc przyłączeniowa
Podłączenie elektryczne
Oporność elektryczna
(+10/-5%)
Wymiary
Długość
Szerokość
Powierzchnia

HMA TE
50 150/4

HMA TE
50 150/5

HMA TE
50 150/6

HMA TE
50 150/7

HMA TE
50 150/8

231070

231071

231072

231073

231074

231075

225
1/N/PE ~
230 V
236

300
1/N/PE ~
230 V
164

375
1/N/PE ~
230 V
147

450
1/N/PE ~
230 V
105

600
1/N/PE ~
230 V
87

750
1/N/PE ~
230 V
67

900
1/N/PE ~
230 V
55

1050
1/N/PE ~
230 V
48

1200
1/N/PE ~
230 V
40

2000
500
1

3000
500
1,5

4000
500
2

5000
500
2,5

6000
500
3

8000
500
4

10000
500
5

12000
500
6

14000
500
7

16000
500
8

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

HMA TE
50 150/2

231067

Ohm

150
1/N/PE ~
230 V
351

mm
mm
m²

W

Wykonanie
Klasa ochrony
Wartości
Nominalna temperatura graniczna elementu grzewczego

HMA TE
50 150/3

231069

HMA
TE 50
150/2,5
231578

HMA
TE 50
150/1,5
231068

°C

HMA TE 50 150 Set 150/1-8
HMA TE 50 HMA TE 50 HMA TE 50 HMA TE 50 HMA TE 50 HMA TE 50 HMA TE 50 HMA TE 50 HMA TE 50
Set 150/1 Set 150/1,5 Set 150/2 Set 150/3 Set 150/4 Set 150/5 Set 150/6 Set 150/7 Set 150/8
231076
231077
231078
231079
231080
231081
231082
231083
231084
Dane elektryczne
Moc przyłączeniowa
Podłączenie elektryczne
Oporność elektryczna
(+10/-5%)
Wymiary
Długość
Szerokość
Powierzchnia

W
Ohm

150
1/N/PE ~
230 V
351

225
1/N/PE ~
230 V
236

300
1/N/PE ~
230 V
164

450
1/N/PE ~
230 V
105

600
1/N/PE ~
230 V
87

750
1/N/PE ~
230 V
67

900
1/N/PE ~
230 V
55

1050
1/N/PE ~
230 V
48

1200
1/N/PE ~
230 V
40

mm
mm
m²

2000
500
1

3000
500
1,5

4000
500
2

6000
500
3

8000
500
4

10000
500
5

12000
500
6

14000
500
7

16000
500
8

I

I

I

I

I

I

I

I

I

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Wykonanie
Klasa ochrony
Wartości
Nominalna temperatura graniczna elementu grzewczego

°C

Gwarancja – ochrona środowiska i recykling
Gwarancja
Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w którym urządzenie zostało zakupione. Naprawy gwarancyjne należy zgłaszać
do zakładu serwisowego wymienionego w karcie gwarancyjnej.

!

Montaż, podłączenie elektryczne oraz konserwacja urządzenia mogą być wykonane wyłączenie przez
uprawnionego Instalatora.

!

Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń wynikłe z montażu i/lub użytkowania
niezgodnego z niniejszą instrucją montażu i obsługi.

Środowisko naturalne i przetwarzanie

Prosimy o współpracę w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska. W tym celu należy
usunąć opakowanie zgodnie z obowiązującymi krajowo przepisami o przeróbce odpadów.

przestrzeganie niniejszej instrukcji
obsługi oraz instrukcji obsługi stosowanego wyposażenia dodatkowego.

3. Opis urządzenia

FTD 720
język polski

Obsługa
1.

Wskazówki ogólne

1.1 Informacje dotyczące niniejszego dokumentu
Rozdział „Obsługa” przeznaczony
jest dla użytkownika urządzenia
i specjalisty.
Rozdział „Instalacja” przeznaczony
jest dla specjalistów.
Wskazówka
Przed przystąpieniem do
obsługi urządzenia należy
dokładnie zapoznać się z niniejszą
instrukcją i zachować ją do późniejszego wykorzystania. W przypadku przekazania produktu osobom
trzecim niniejszą instrukcję należy
również dołączyć.

1.2 Oznaczenia w niniejszej
dokumentacji
ffTen symbol informuje o konieczności wykonania jakiejś
czynności. Wymagane czynności
opisane są krok po kroku.
A
To oznaczenie jest odnośnikiem do
rysunku A.

2. Bezpieczeństwo
2.1 Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem
Urządzenie służy do obsługi systemu
grzewczego.
Inne lub wykraczające poza obowiązujące ustalenia zastosowanie traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem. Do użytkowania zgodnego
z przeznaczeniem należy również

3.1 Zasada obsługi
A   
5 Prawy przycisk
6 Przycisk SELECT
7 Lewy przycisk
ffZa pomocą lewego (- / strzałka
w dół) i prawego (+ / strzałka w
górę) przycisku można poruszać
się po menu i zwiększać lub
zmniejszać wartości.
ffPrzyciskiem SELECT potwierdza
się wybór.
Wskazówka
Należy pamiętać, że jeśli
żaden przycisk nie zostanie
naciśnięty przez 30 sekund, nastąpi
przejście do trybu standby.

niu.

3.3 Programy
Dostępne są następujące programy:
-- TRYB CIĄGŁY
-- PROGRAM „DZIEŃ I NOC”
-- PROGRAM „TYDZIEŃ”

4. Ustawienia
Wskazówka
Zapoznać się również z rozdziałem „Przegląd struktury
menu” w dolnej trzeciej części instrukcji.

4.1 Włączanie i wyłączanie
urządzenia
ffPrzytrzymać naciśnięty przycisk
SELECT przez 3 sekundy.

4.2 Tryb standby
Po upływie ok. 30 sekund urządzenie
przechodzi w tryb standby. Oświetlenie wyłącza się.
ffAby wyjść z trybu standby, nacisnąć dowolny przycisk.
Wyświetlony zostanie ekran główny.

Wskazówka
Zmienione ustawienia są od
razu zapisywane po wybra-

4.3 Nastawianie temperatury
komfortowej

3.2 Ekran główny
Po włączeniu urządzenia wyświetlany jest ekran główny.
A   
1 Nastawiana temperatura
komfortowa
2 Aktualna temperatura podłogi
3 Symbol pracy
4 Symbol programu
Symbol pracy
Urządzenie może pracować w dwóch
trybach pracy:
Tryb oszczędny (ogrzewanie wył.)
Tryb komfortowy (ogrzewanie zał.)
Jeśli wyświetlany jest symbol pracy,
oznacza to, że system grzewczy pracuje w trybie komfortowym.
Symbol programu
Symbol programu wskazuje, w którym programie grzewczym urządzenie pracuje w danej chwili. Patrz rozdział „Ustawienia programu”.

Temperaturę komfortową można nastawić w każdej chwili.
Ustawienie obowiązuje dla wszystkich programów do chwili jego ponownej zmiany.
A   
1 Nastawiana temperatura
komfortowa
ffNastawić temperaturę komfortową za pomocą przycisków
wyboru.

4.4 Ustawienia programu
Wskazówka
Wcześniej ustawić poprawną
datę i godzinę.
ffWłączyć urządzenie lub wyjść z
trybu standby.
Wyświetlony zostanie ekran główny.
ffAby przejść do menu, nacisnąć
przycisk SELECT.

ffWybrać punkt „Ustawienia
programu” i nacisnąć przycisk
SELECT.
ffWybrać:
-- TRYB CIĄGŁY
-- PROGRAM „DZIEŃ I NOC”
-- PROGRAM „TYDZIEŃ”
ffPotwierdzić wybór.

4.5 Uaktywnianie „Trybu ciągłego”
ffUaktywnić tryb ciągły przyciskiem SELECT.

4.6 Uaktywnianie i ustawienia programu „Dzień i
noc”
ffMożna wybrać następujące
opcje:
-- UAKTYWNIJ
-- PRZEGLĄDAJ
-- USTAW
UAKTYWNIJ
Uaktywnia program „Dzień i noc”.
Wskazówka
Urządzenie posiada samouczącą się regulację z automatycznym wyliczeniem wyprzedzenia czasowego.
PRZEGLĄDAJ
Wyświetlona zostanie skala czasu z
godz. od 0 – 24. Skala czasu jest podzielona na przedziały 30-minutowe.
ffPrzy nawigacji kierować się
wskazaniami na ekranie.
USTAW
Wyświetlona zostanie skala czasu z
godz. od 0 – 24. Skala czasu jest podzielona na przedziały 30-minutowe.
ffPrzy nawigacji kierować się
wskazaniami na ekranie.
ffPrzejść do żądanej godziny.
ffAby zdefiniować jakiś przedział jako tryb komfortowy lub
oszczędny, przełączyć przyciskiem SELECT. Zwrócić uwagę
na treść ekranu, przy trybie Komfort wyświetlany jest pasek.

ffPrzejść do końca skali 24 godzin,
aby wyjść ze skali czasu.
ffPrzejść do punktu „Uaktywnij” i
nacisnąć przycisk SELECT, aby
uaktywnić program.

4.7 Uaktywnianie i ustawienia programu „Tydzień”
Można wybrać następujące opcje:
-- UAKTYWNIJ
-- PRZEGLĄDAJ
-- USTAW
UAKTYWNIJ
Uaktywnia program „Tydzień”.
Wskazówka
Urządzenie posiada samouczącą się regulację z automatycznym wyliczeniem wyprzedzenia czasowego.
PRZEGLĄDAJ
Wyświetlona zostanie skala czasu od
godz. 0 w poniedziałek do godz. 24
w niedzielę.
ffPrzy nawigacji kierować się
wskazaniami na ekranie.
USTAW
Wyświetlona zostanie skala czasu od
godz. 0 w poniedziałek do godz. 24 w
niedzielę. Skala czasu jest podzielona na przedziały 30-minutowe.
ffPrzy nawigacji kierować się
wskazaniami na ekranie.
ffPrzejść do żądanej godziny.
ffAby zdefiniować jakiś przedział jako tryb komfortowy lub
oszczędny, przełączyć przyciskiem SELECT. Zwrócić uwagę
na treść ekranu, przy trybie Komfort wyświetlany jest pasek.
ffPrzejść do końca skali 24 godzin,
aby ustawić następny dzień.
ffPrzejść do końca skali 7 dni tygodnia, aby wyjść ze skali czasu.
ffPrzejść do punktu „Uaktywnij” i
nacisnąć przycisk SELECT, aby
uaktywnić program.

Ustawienia programu

Tryb ciągły

Program „Dzień i noc”

Program „Dzień i noc” Uaktywnij / Przeglądaj / Ustaw

Program „Tydzień”

Program „Tydzień” Uaktywnij / Przeglądaj / Ustaw

ffWłączyć urządzenie lub wyjść z
trybu standby.
Wyświetlony zostanie ekran główny.
ffAby przejść do menu, nacisnąć
przycisk SELECT.
ffWybrać punkt „Ustawienia i
ograniczenia” i nacisnąć przycisk
SELECT.
ffPostępować zgodnie ze wskazaniami na wyświetlaczu, na koniec
nastąpi powrót do menu:
-- Wybór języka
-- Skala temperatury
-- Górna granica temperatury
-- Wygaszacz ekranu

4.9 Ustawianie daty i godziny
ffWłączyć urządzenie lub wyjść z
trybu standby.
Wyświetlony zostanie ekran główny.
ffAby przejść do menu, nacisnąć
przycisk SELECT.
ffWybrać „Ustawianie daty i godziny” i nacisnąć przycisk SELECT.
ffPostępować zgodnie ze wskazaniami na wyświetlaczu, na koniec
nastąpi powrót do menu:
-- Bieżąca godzina
-- Ustawianie dnia tygodnia
-- Ustawianie daty
Podczas pracy urządzenie gromadzi
dane statystyczne.
Urządzenie analizuje ilość energii zaoszczędzonej w systemie grzewczym
w wybranym okresie.
Przykład:
Oszczędność na
dzień

Ogrzewanie
wył.

Ogrzewanie
zał.

100%

24 h

0h

75%

18 h

6h

50%

12 h

12 h

25%

6h

18 h

4.11 Zamknij menu
Ustawienia i ograniczenia

Wybór języka

Wybór skali temperatury

Górna granica temperatury

Wybór wygaszacza ekranu

ffAby powrócić do ekranu głównego, wybrać ten punkt menu.

5. Usuwanie problemów
Ustawianie daty i godziny

Statystyka

Zamknij menu
FTD 720

Bieżąca godzina

Oszczędność na dzień /
tydzień / miesiąc

Ustawianie dnia tygodnia

Ustawianie daty

23°C

5.1 Automatyczna diagnoza
usterek
Usterka 1
Jeśli urządzenie nie może uzyskać
zadanej temperatury komfortowej,
na ekranie wyświetlany jest symbol
ostrzegawczy.

!

20°C

17.O1.1O 16:O9
To ostrzeżenie pojawia się przykładowo w sytuacji, gdy moc zamontowanego systemu grzewczego nie
wystarcza do uzyskania żądanej temperatury (np. przy otwartych oknach).
Usterka 2
W przypadku wystąpienia usterki
czujnika temperatury (przerwa w
kablu lub zwarcie) normalna praca
ogrzewania nie jest możliwa. Urządzenie wyłącza ogrzewanie i wyświetla ostrzeżenie na ekranie.

!
Uwaga!
Wykryto nieprawidłowe działanie czujnika temperatury!

leży ułożyć przy wykorzystaniu rury
instalacyjnej.
B   
1 Przewód przyłączeniowy do
rozdzielania
2 Puszka podtynkowa
3 Rura instalacyjna do czujnika
temperatury podłogi
4 Czujnik temperatury podłogi
5 Rura instalacyjna do przewodu
zimnego systemu grzewczego
ffUszczelnić koniec rury instalacyjnej w podłodze, zabezpieczając
ją w ten sposób przed wniknięciem wody, kleju do płytek i zaprawy cementowej.
ffUstawić koniec rury instalacyjnej
z czujnikiem w odległości od
ściany wynoszącej ok. 50 cm na
poziomie przewodu grzejnego,
pośrodku między łukami kabla.
ffPołączyć rurę instalacyjną z
puszką podtynkową.

9. Montaż
Uszkodzenie urządzenia i
szkody ekologiczne
Nie wywierać nacisku na wyświetlacz.

!

ffWezwać specjalistę.
Usterka 3
Jeśli urządzenie wyświetli taką usterkę, należy wezwać specjalistę.

!

4.10 Statystyka

0%
0h
24 h
ffWłączyć urządzenie lub wyjść z
trybu standby.
Wyświetlony zostanie ekran główny.
ffAby przejść do menu, nacisnąć
przycisk SELECT.
ffWybrać punkt „Statystyka” i nacisnąć przycisk SELECT.
ffWybrać:
-- Oszczędność na dzień
-- Oszczędność na tydzień
-- Oszczędność na miesiąc
ffAby powrócić do menu, nacisnąć
SELECT.

Przegląd struktury menu
Ekran główny

4.8 Ustawienia i ograniczenia

Uwaga!
Skontaktować się z najbliższym
centrum serwisowym!

Instalacja

6. Bezpieczeństwo

Instalacja, pierwsze uruchomienie,
jak również konserwacja i naprawa
urządzenia mogą być wykonane wyłącznie przez specjalistę.

6.1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Producent zapewnia prawidłowe
działanie i bezpieczeństwo eksploatacji tylko w przypadku używania
oryginalnego osprzętu przeznaczonego do tego urządzenia oraz oryginalnych części zamiennych.

6.2 Przepisy, normy i wymogi
Wskazówka
Należy przestrzegać wszystkich krajowych i lokalnych
przepisów oraz rozporządzeń.

7.

Opis urządzenia

7.1 Zakres dostawy
Do urządzenia dołączone są następujące artykuły:
-- Czujnik temperatury podłogi
-- Zacisk przyłączeniowy przewodu
ochronnego

8. Przygotowanie
8.1 Miejsce montażu
Przy montażu systemu grzewczego
zamontować czujnik temperatury
podłogi.
ffCzujnik temperatury podłogi łączy się z urządzeniem
za pośrednictwem puszki
podtynkowej.
Aby umożliwić ewentualną wymianę
czujnika temperatury podłogi, czujnik
temperatury oraz kabel łączący na-

9.1 Mocowanie urządzenia
C   
D   
ffNacisnąć cienkim wkrętakiem z
końcówką płaską na zatrzaski
znajdujące się na górze i na dole
osłony czołowej (patrz rysunek).
ffZdjąć pokrywę czołową.
E   
ffZdjąć ramkę.
F   
ffPodłączyć czujnik temperatury
podłogi, system grzewczy i źródło zasilania do urządzenia.
ffPrzykręcić urządzenie w puszce.
Zwrócić uwagę na ustawienie w
poziomie.
Złożyć urządzenie.
ffUstawić ramkę w taki sposób,
aby szczelnie przylegała do obudowy urządzenia.
ffZałożyć osłonę czołową na
ramkę i ostrożnie ją docisnąć,
aby zatrzaski zablokowały się.

9.2 Podłączenie elektryczne
ZAGROŻENIE porażeniem
prądem elektrycznym
Wszystkie elektr yczne
prace przyłączeniowe i instalacyjne należy wykonywać zgodnie
z przepisami.
Uszkodzenie urządzenia i
szkody ekologiczne
Zwrócić uwagę na zawartość
tabliczki znamionowej. Podane napięcie musi być zgodne z napięciem
sieciowym.

!

ffPrzestrzegać rozdziału „Dane
techniczne”.

10. Pierwsze uruchomienie
Wybór języka:
ffWłączyć urządzenie, naciskając
i przytrzymując przez 3 sekundy
przycisk SELECT. Wyświetlony
zostanie ekran główny.
ffNacisnąć jeden raz przycisk SELECT, aby przejść do menu.
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13. Rysunki

ffNacisnąć jeden raz lewy przycisk,
aby wybrać punkt menu „Ustawienia i ograniczenia”.
ffNacisnąć przycisk SELECT, aby
przejść do punktu menu.
ffWybrać żądany język.
Skonfigurować następujące punkty menu:
-- Ustawienia programu
-- Ustawienia i ograniczenia
-- Ustawianie daty i godziny
ffZapoznać się z rozdziałem
„Ustawienia”.
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12.1 Schemat połączeń
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12.2 Tabela danych

FTD 720
231066
4

Dane elektryczne
Napięcie robocze
Moc przełączania maks.

230 V AC~, 50 Hz
16 A, 230 V

Wymiary
mm
mm
mm

°C
°C
mies.

Środowisko naturalne i przetwarzanie
Prosimy o współpracę w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska.
W tym celu należy usunąć opakowanie
zgodnie z obowiązującymi krajowo przepisami o przeróbce odpadów.
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80
80
52
26_07_21_0052_

Przekaźnik / zestyk zwierny
1
IP20
II
Biały, RAL 9010

Wartości
Czujnik temperatury podłogi
Zakres nastaw
Temperatura otoczenia
Rezerwa chodu zegara

N

D

NTC, 2 m
5-45
5-45
12

26_07_21_0051_

K

L

1 2

C

Wykonanie
Styki
Różnica przełączania
Rodzaj ochrony (IP)
Klasa ochrony
Kolor

3

26_07_29_0009

G   
1 Czujnik temperatury podłogi
2 System grzejny

Wskazówka
Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia
urządzeń wynikłe z montażu i/lub
użytkowania niezgodnego z niniejszą
instrucją montażu i obsługi.

PE

B

12. Dane techniczne

G

Wskazówka
Montaż, podłączenie elektryczne oraz konserwacja urządzenia mogą być wykonane wyłączenie
przez uprawnionego Instalatora.

85_07_21_0001_

7

Objaśnić użytkownikowi funkcje urządzenia. Przekazać instrukcję obsługi i
instalacji.

26_07_21_0053_

26_07_21_0049_

1

11. Przekazanie urządzenia

Wysokość
Szerokość
Głębokość

Gwarancja
Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju
w którym urządzenie zostało zakupione.
Naprawy gwarancyjne należy zgłaszać
do zakładu serwisowego wymienionego w karcie gwarancyjnej.

F

26_07_21_0050_
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FTD 720
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