INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA
CALEO - Infra fólie
podlahy, stěny, stropy

IÚVOD

Aplikace
Garance špičkových systému vytápění CALEO je díky profesionálnímu designu a jednoduché montáži. Pro zachování
dlouhodobého a spolehlivého provozu by měla být montáž
prováděna pouze kvalifikovanou osobou.
Základem správné a efektivní pokládky je získání co nejvíce
informací od koncového zákazníka. Jako základní informace
se považují: rozložení místnosti, velikost místnosti, pozice
oken a dveří, materiál budovy, zateplení, kapacita elektrických sítí.

Jak navrhnout
Při navrhování našich topných systému důrazně doporučujeme vzít v úvahu následující faktory:
•

technické parametry stavebních konstrukcí

•

požadavky klienta

•

požadavek primárního nebo sekundárního vytápění

•

typ nášlapné plochy a tloušťka podlahy

•

dostupná světlá výška v případě stropního vytápění

Pažadovaná tepelná kapacita by měla být navržena dle tepelných ztrát budovy.
Následující tabulky znázorňují vhodnost jednotlivých systémů Caleo dle energetické třídy objektu.

2

Primární vytápění

Sekundární vytápění

CALEO
WS

A+ – B
kategorie

B–D
kategorie

horší než
kat. E

B – A+
kategorie

horší než
kategorie B

80 W/m2

ü

û

û

ü

ü

130 W/m2

ü

ü

û

ü

ü

160 W/m2

ü

û

û

ü

ü

Podlahové vytápění

Stropní vytápění Stěnové vytápění

CALEO
WS

REG

EFFICIENT

DIRECT

DIRECT

80 W/m2

ü

ü

û

û

130 W/m2

ü

ü

û

160 W/m2

û

û

ü

ü

50cm
width only

ü

Nízkowatážní fólie (80 a 130 W) se užívají pouze pro podlahové vytápění. Nikdy pro podlahové vytápění neužívejte 160 W.
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VÝBĚR VHODNÉHO SYSTÉMU

Systémy CALEO jsou instalovány v souladu s požadavky uživatelů a odpovídají technickým parametrům každé
budovy. Některé dokončovací (nášlapné) vrstvy definují, jaký typ systému bude nejvhodnější zvolit.

CALEO REG
Laminátové podlahy, zaklapávací PVC podlahové dílce a jiné podobné systémy
•

Jako primární vytápění musí být řádně odizolovaná základová deska.

•

Pěnové desky XPS (Mirelon, Sterlon) o síle 4 - 6 mm - fixovány silikonovou páskou

•

CALEO fólie uchycena páskou Power Tape

•

Připojovací kabely, izolace a teplotní čidlo umístěné v desce

•

PE fólie (parozábrana) 0,15-0,2mm

•

Podlaha typu click - zaklapávací o tloušťce 4 - 14 mm

Topná rohož pod keramickou dlažbu
•
•
•
•
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Stávající řádně odizolovaná základová deska
Topná rohož BVF H-MAT 100-150 Series (samo-přilnavá)
Lepidlo
Keramická dlažba, kámen, mramor

CALEO EFFICIENT
Poloakumulační vytápění. Nedoporučeno do mokrého prostředí (koupelny).
•
•
•
•
•
•
•
•

Základová deska řádně odizolována od vody a vlhkosti
Izolační desky EPS nebo XPS tloušťky 60-250mm
CALEO fólie uchycená páskou Power Tape (Duck Tape)
Připojovací kabely a izolace umístěné do izolační desky
Teplotní čidlo upevněné na výšku dokončovací cementové vrstvy
PE fólie minimální tloušťky 0,2mm
Betonová nebo anhydritová vrstva. Tloušťka nesmí být více než 70mm
Tento systém může být osazen jakoukoliv nášlapnou vrstvou

CALEO DIRECT
Nutnost minimální výšky stropu 100 mm
•
•
•
•
•

PE Fólie o tloušťce 0,15 mm po celém povrchu stropu
Nehořlavá minerální vlna o tloušťce 2 - 5 cm instalovaná ve stropním profilu
Topná fólie CALEO instalovaná rovnoběžně s profily a upevněna s páskou Power Tape
Elektroinstalace upevněná pomocí pásky Power Tape
Nehořlavá sádrokartonová deska
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System 1

CALEO REG
Extra-tenký topný systém
Sytém vyžadující minimální konstrukční tloušťku. Jednoduchá a rychlá instalace. Nejefektivnější provoz při
nejnižších pořizovacích nákladech.

ZÁKLADY
•

CALEO REG může být instalovaný jako primární topný systém. Pro tento účel je vhodné mít řadně nebo
dodatečně odizolovanou spodní vrstvu (zákadovou desku).

•

Primární tepelná izolace v základové desce není povinná, pokud se jedná o vedlejší vytápění.

•

Podklad musí být suchý, rovný a bez prachu.

NÁŠLAPNÁ VRSTVA
•

Jako nášlapná vrstva u tohoto systému může být jakákoliv podlaha stylu pero-drážka. Tedy laminátová
podlaha, PVC zklapávací, dřevěná, atd.) Nikdy nepoužívejte přímo pod keramickou dlažbu nebo koberec.

TOPNÉ FÓLIE
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•

V závislosti na požadované tepelné kapacitě jsou k dispozici fólie o výkonech 80 a 130 W/m2 a šířky 50
nebo 80 cm

•

Pro určení tepelných kapacit užívejte program od společnosti BVF

•

U primárního vytápění je nutné, aby vytápění zabíralo 80% plochy (ideální je 90%).

•

Snažte se vyhnout instalaci různých kapacit v jedné místnosti. Pokud je to možné, užívejte v místnosti
totožné šířky fólií.

CALEO REG

Pevné instalace (skříň, kuchyně, atd.)

Paralelně položené fólie

Nábytek na nožičkách

Ložná vzdálenost mezi jednotlivými fóliemi by neměla překročit 5 cm. Optimální vzdálenost je 1 - 3 cm. Doporučená vzdálenost od stěn je 10 - 15 cm.
U nábytku je vhodné, aby byl ustaven na nožičkách.
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System 2

CALEO EFFICIENT
poloakumulační vytápění
CALEO EFFICIENT je tepelně akumulační systém podlahového vytápění, který lze instalovat v nových budovách a nízkoenergetických budovách. Systém lze užít také při rekonstrukci, nicméně zde je hlavní
podmínkou řádné odizolování spodní části podlahy. PE fólie by měla být osazena v jednom kuse a bez jediné
trhliny.

ZÁKLADY
•

CALEO EFFICIENT může být instalován jako primární systém vytápění

•

Základová deska musí být čistá, rovná, suchá a vyžaduje dokonalou bitumenovou bariéru proti vlhkosti

•

Je doporučeno užívat desky EPS nebo XPS o tloušťce 28 - 250 mm

NÁŠLAPNÁ VRSTVA
•

Vhodné zkonzultovat s výrobcem podlah

TOPNÉ FÓLIE
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•

V závislosti na požadované tepelné kapacitě je vhodné užívat fólie o výkonu 80 W/m2 nebo 130 W/m2. Tyto
fólie jsou vyráběny v šířkách 50 a 80 mm

•

Pro určení tepelných kapacit užívejte program od společnosti BVF

•

U tohoto systému by měly fólie zabírat minimálně 75% podlahové plochy (optimální je 90%)

•

Snažte se vyhnout instalaci různých kapacit v jedné místnosti. Pokud je to možné, užívejte v místnosti
totožné šířky fólií

CALEO EFFICIENT

Pevné instalace (skříň, kuchyně, atd.)

Paralelně položené fólie

Nábytek na nožičkách

Ložná vzdálenost mezi jednotlivými fóliemi by neměla překročit 10 cm. Optimální vzdálenost je 4 - 6 cm. Doporučená vzdálenost od stěn je 10 - 15 cm.
U nábytku je vhodné, aby byl ustaven na nožičkách.
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System 3

CALEO DIRECT
stropní vytápění
Systém CALEO DIRECT bývá zpravidla používán tam, kde není instalace podlahového vytápění možná (nedostatek izolace, nemožnost navýšení podlah, již nová nedemontovatelná podlaha). Tento systém je vhodné
využívat také u menších místností, kde by podlahové vytápění nesplnilo požadavek dané tepelné kapacity .
V závislosti na vyším výkonu fólie lze systém CALEO DIRECT užít jako primární vytápění.

STRUKTURA STROPU
•

Konstrukce stěn nebo stropů musí být suchá a schopná nést zatížení sádrokartonového závěsného systému

•

Systém vyžaduje nejméně 100 mm volné vniřní výšky. Zkontrolujte, zda by Vám systém nezasahoval do
otvorů

SÁDROKARTON
•

Profily závěsné konstrukce musí být instalovány rovnoběžně ve vzdálenosti 40 cm. Jako izolace musí být
použita nehořlavá minerální vata o tloušťce min. 20 mm (ideálně 50 mm a více)

TOPNÉ FÓLIE
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•

Pro systém CALEO DIRECT doporučujeme užívat topné fólie o výkonu 160 W/m2 šířky 30 cm

•

Pro určení tepelných kapacit užívejte program od společnosti BVF

•

Celkový instalovaný výkon by měl být totožný s navrhovanou tepelnou kapacitou. Dbejte na rovnoměrné
rozložení fólií ve stropní konstrukci.

•

Koncentrace fólií by měla být totožná s komfortními zónami místnosti.

CALEO DIRECT

Pevné předměty (vestavěná
skříń)

Topné fólie umístěny mezi
profily nosné sádrokartonové
konstrukce.

Pro komfortní vytopení místnosti doporučujeme situovat systém CALEO DIRECT nad komfortní zóny (lůžko,
gauč, stůl). Dále je vhodné soustředit se na místa s tepelnými ztrátami (vnější otvory). Během instalace věnujte
pozornost na pozice osvětlení.
Finální uspořádání fólií lze řešit až na místě.
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DOPORUČENÉ SKLADBY
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DOPORUČENÉ SKLADBY

CALEO REG
‘‘tenký‘‘ systém podlahového vytápění

Laminátová, dřevěnná, PVC (klap systém) a jiné skládatelné dílce

•

Dílec nášlapné vrstvy (laminát)

•

PE fólie

•

Topná infra fólie CALEO

•

XPS deska 6mm

•

Odizolovaná základová deska

•

Dlažba

•

Flexibilní lepidlo

•

Samonivelační potěr (je-li nutný)

•

Topná rohož BVF H-MAT 100-150

•

Odizolovaná základová deska

Dlažba
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DOPORUČENÁ SKLADBA

CALEO REG
‘‘tenký‘‘ systém podlahového vytápění

Podlahové vytápění na existující podlaze

•

Dílce nášlapné vrstvy nebo dlažba

•

PE fólie (u systému CALEO)

•

Topná infra fólie CALEO / Topná
rohož BVF heating mat

•

XPS deska / Samonivelační vrstva
(le-li nutná)

•

Stávající podlaha

•

Keramické dílce/lepená PVC

•

Sádrovláknitá deska

•

Topná infra fólie CALEO

•

XPS deska

•

Odizolovaný základ

Suché podlahy - keramické dílce,
lepená PVC
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DOPORUČENÉ SKLADBY

CALEO EFFICIENT
poloakumulační vytápění

Podlahové vytápění v
betonu (anhydritu)
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•

Finální krytina

•

Beton (anhydrit)

•

PE fólie

•

Topná infrafóile CALEO

•

Izolační materiál

•

Beton

•

Bitumenová izolace

•

Základová deska

DOPORUČENÉ SKLADBY

CALEO DIRECT
stropní a stěnové vytápění

Systém umístěný v sádrokartonové konstrukci

•

Odizolovaný strop

•

PE fólie

•

Minerální izolace

•

Topné infra fólie CALEO

•

Sádrokartonová konstrukce
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INSTALACE
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BEZPEČNOST

I

DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY PRO BEZPEČNOU INSTALACI

1. Příprava před instalací
A.

Ujistěte se, že hodnoty jističů odpovídají celkové
kapacitě navržené k instalaci. Ujistěte se, že jsou
rozvody elektřiny v korektním stavu.

B.

Ujistěte se, že je podlaha čistá, rovná, bez prasklin a
předmětů, které by mohly poškodit fólii.

C.

Určete, kde a kolik bude termostatů.

D.

Vytvořte otvor pro termostat.

E.

Vytvořte drážku pro kabeláž (napájení, snímač).

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

I VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu nebo požáru
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•

Pokud byde systém poškozen nebo nesprávně nainstalován, mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem, což může způsobit zranění osob nebo poškození majetku. Vždy musíte dodržovat všechna
bezpečnostní opatření.

•

Používejte pouze regulátory určené pro podlahové elektrické vytápění.

•

Je důležité, aby bylo toto zařízení zrevidováno kvalifikovanou osobou. Instalace může být prováděna
pouze kvalifikovanou osobou. Systém musí být správně nadimenzován.

•

Systém CALEO je určen pouze pro podlahové a stropní (stěnové) vytápění. Ujistěte se, že je podkladní
plocha čistá, rovná a správně odizolovaná.

•

Pokud je systém CALEO poškozen, musí být vyměněn. Nepokoušejte se poškozený díl opravit.

2. Bezpečnost
Bezpečnost a spolehlivost každého podlahového systému zavisí na správném návrhu, instalaci a testování.
Nesprávná instalace nebo nesprávná manipulace s výrobkem může způsobit poškození topné soustavy.
Takové poškození může způsobit zranění elektrickým proudem nebo riziko požáru.
Věnujte zvláštní pozornost Upozornění a Důležité:

3. Měření elektrického odporu
Pro kontrolu funkčnosti fólie stači použít jednoduchý odporový test. Měřící kabely se přiloží na měděné
vodiče fólie. Pokud se zobrazí hodnota odporu a rozezní zvukový signál, jsou vodiče v pořádku. Pokud tomu
tak není, kontaktujte svého distributora. Naměřená hodnota odporu by se měla pohybovat v intervalu +-10%
od teoretické hodnoty.
Důležité: Hodnoty musí být zaznamenány na záručním listě!
Důležité: Nikdy neměříme odpor na vodiči pod napětím!
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INSTALACE

I

INSTALACE

Potřebné nástroje:
•

Nůžky

•

Nůž

•

Kleště na odstranění izolace z vodiče

•

Kleště lisovací

•

Svinovací metr

•

Šroubovák

•

Multimetr

•

CALEO konektory

•

CALEO izolační páska

Rozložení místnosti
Vytvořte nákres místnosti. V návrhu zakreslety všechny předměty (skříně, kuchyňské linky, vany, toalety, atd.).
Uveďte všechny rozměry a vyznačte místo umístění termostatu.

KROK 1
Na čistý, suchý a vyrovnaný podklad umístěte XPS desky. Desky umístěte na 100% plochy a upevněte je páskou.
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KROK 2
Topné infra fólie CALEO rozložíme na XPS desky. Pro zjednodušení práce je
vhodné fólie pokládat ve směru délky místnosti (ušetření spojů a řezů). Fólie
nikdy nepokládáme s přesahem! Fólie by měly být zajištěny páskou proti posunu. Pásku (mirelon, duct tape) lepte vždy na nefunkční část fólie.

KROK 3
Napojte konektor vodiče topné fólie. Konektor pomocí lisovacích kleští zalisujte do fólie. Připojte kabel do
jazýčku konektoru a zalisujte jej také. Následně přelepte spoj vulkanizační bitumenovou páskou. Volné vodiče
topné fólie odizolujte vulkanizační páskou také.

I Nezapomeňte vytvořit drážku v XPS desce pro zapuštění spoje a kabeláže.
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INSTALACE

Instalace podlahového čidla

L
sensor

N

I

Podlahové teplotní čidlo doporučujeme
umístit do XPS desky nebo do drážky v
podkladu. Čidlo vložte do ‘‘husího‘‘ krku,
jeho výměna v případě poruchy bude jednodušší. Hlavu čidla umístěte do nefunkční
části mezi dvě fólie. Konec ‘‘husího krku’’
zalepte pevnou páskou, tím vymezíte délku při výměně čídla a zabráníte průniku
nečistot.

Vždy odizolujte všechny vodiče a konce vodičů na topné fólii.

KROK 4
Odporový test
Měřící kabely se přiloží na měděné vodiče fólie. Pokud se zobrazí hodnota odporu a rozezní zvukový signál,
jsou vodiče v pořádku. Pokud tomu tak není, kontaktujte svého distributora. Naměřená hodnota odporu by
se měla pohybovat v intervalu +-10% od teoretické hodnoty.
Doporučujeme provádět odporový test jednotlivých pásů fólií a následně celého paralelně propojeného
systému.
Důležité: Hodnoty musí být zaznamenány na záručním listě! Do listu musí být zaznamenány hodnoty před
pokládkou nášlapné vrstvy a po pokládce nášlapné vrstvy
Důležité: Nikdy neměříme odpor na vodiči pod napětím!
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KROK 5
Parozábrana - PE fólie
Ujistěte se, že jsou všechny kabely umístěny pod úŕovní izolačního materiálu.
Položte celoplošně PE fólii.

KROK 6

Kontrolní odporový test.
Připojení termostatu dle schématu a nastavení termostatu.
Proveďte všechna potřebná nastavení parametrů a programů dle uživatelské příručky termostatu.
Nikdy nepřekračujte limitní teplotu 29-31°C
V režimu stropního vytápění je mezní teplota 40-50°C
Při prvním spuštění provozu natápějte systém postupně, aby si materiál pokládky ‘‘zvykl‘‘ na rozdíl teplot. Doporučujeme každý den zvyšovat teplotu o jeden stupeň Celsia od hodnoty teploty vzduchu v místnosti dne
aktivace systému.

V případě dotazů kontaktujte distributora.
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KeyEnergy

GSM: +420 797 991 444
E-mail: ke-info@email.cz
Web: www.keyenergy.cz

