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Ważne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa i Montażu 

 

1. Instrukcja montażu 

1. INSTALACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO MUSI BYĆ ZGODNA ZE WSZYSTKIMI 

OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ELEKTRYCZNYMI I BUDOWLANYMI, ZARÓWNO KRAJOWYMI 

JAK I LOKALNYMI.  

2. Łączna wartość parametru izolacji cieplnej (R-value) materiałów wykładzinowych umieszczonych nad 

przewodami grzewczymi nie może przekraczać 0,05m2*k/w 

3. Zawsze sprawdzaj termostat, upewnij się, że natężenie prądu zainstalowanych mat grzewczych nie 

przekracza maksymalnego natężenia termostatu. Większe urządzenia mogą posiadać kilka 

termostatów, czujników, dedykowanych obwodów, wyłączników, itp. 

4. Niezbędne narzędzia i materiały: 

 

Do zainstalowania i przetestowania ogrzewania podłogowego potrzebne będą następujące elementy: 

• Miernik cyfrowy lub omomierz – do wykonywania testów rezystancji i izolacji kabla 
grzewczego systemu ogrzewania podłogowego. 

• Maty grzewcze o odpowiednim rozmiarze i właściwie dobrane. 

• Nożyczki – do przecinania siatki z włókna szklanego. 

• Narzędzie do rowkowania lub dłuto z młotkiem w celu wykonania rowka w podłożu w celu 
zamocowania przewodu zimnego oraz czujnika. 

• Taśma miernicza, potrzebna do mierzenia i oznaczenia na podkładzie położenia mat i 
armatury, wszelkiego rodzaju przeszkód itp. 

• Ściągacze izolacji – do przygotowania i podłączenia kabla zimnego do termostatu. 

• Śrubokręt – do podłączenia okablowania z termostatem. 

• Czujnik podłogowy (zgodnie ze specyfikacją zawartą w niniejszej instrukcji) –  wymagany do 
poprawnej pracy termostatu. 

 

Inne materiały potrzebne do ułożenia wybranego rodzaju podłogi. 

 

 

 

PRZED MONTAŻEM UWAŻNIE PRZECZYTAJ TĘ INSTRUKCJĘ I PRZESTRZEGAJ JEJ, W 

PRZECIWNYM RAZIE MOŻE DOJŚĆ DO USZKODZENIA CIAŁA LUB MIENIA ORAZ UTRATY 

GWARANCJI. 

 

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie porażeniem prądem oraz pożarem 

ABY ZAPOBIEC POŻAROWI, PORAŻENIU PRĄDEM ORAZ USZKODZENIOM CIAŁA I MIENIA, 

MONTAŻ MUSI ZOSTAĆ WYKONANY PRZEZ WYKWALIFIKOWANĄ OSOBĘ, POSIADAJĄCĄ 

WIEDZĘ O BUDOWIE I DZIAŁANIU SYSTEMU GRZEWCZEGO, ORAZ ZNAJĄCĄ RYZYKO 

POWIĄZANE Z MONTAŻEM. 

Podczas korzystania z każdego urządzenia elektrycznego, należy przestrzegać podstawowych zasad 

bezpieczeństwa, by zmniejszyć ryzyko powstania pożaru, spięcia elektrycznego czy potencjalnych 

zagrożeń dla zdrowia i życia. 



 
2. Nakazy i Zakazy 

Nakazy Zakazy 

✓ Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed 
rozpoczęciem pracy. 

✓ Chroń kable przed gwoździami, śrubami oraz 
innymi ostrymi przedmiotami, które mogą go 

uszkodzić. 

✓ Używaj elastycznych klejów i zapraw.  

✓ Przed ułożeniem płytek należy przetestować 
okablowanie. 

✓ Uważaj, aby nie uszkodzić ani nie oderwać kabla 
podczas układania płytek. 

✓ Upewnij się, że odległość między pętlami a 
kablem wynosi minimum 50 mm. 

✓ Podczas układania płytek spróbuj zabezpieczyć 
kabel tekturą lub dywanem. 

✓ Odczekaj co najmniej 7 dni przed uruchomieniem 
systemu grzewczego. 

✓ Przeczytaj osobną instrukcję montażu i obsługi 
termostatu. Upewnij się, że połączenie między 
kablami zimnymi a kablem grzejnym znajduje się 
pod płytkami. 

o Nie kładź narzędzi ani stosów płytek na kablu. 

o Nie umieszczaj żadnych elementów 
montażowych ani nie montuj mebli na wykładzinie 
podłogowej. 

o Nie umieszczaj kabla w odległości mniejszej  niż 
100 mm od wszelkiego rodzaju rur. 

o Nie włączaj maty grzewczej/kabla grzewczego, 
gdy jest zwinięta/y lub wciąż na bębnie. 

o Nie dopuść do nakładania się jednego elementu 
na drugi, do ich przecinania się, nie tnij ich, nie 
łącz, nie skracaj ani nie modyfikuj. Jeśli kabel 
grzejny w macie jest uszkodzony, należy 

wymienić całą matę. 

o Nie krzyżuj przewodu czujnika z kablem zimnym 
lub grzejnym. 

o Nie zginaj fragmentu kabla, w którym przewód 
zimny i grzejny są połączone fabrycznie (splot 
fabryczny). 

o Nie montuj na ścianach lub sufitach. 

o Nie mocuj kabla grzejnego do podłoża 

zszywkami. 

o Nie montuj mat ani kabli na złączach 
kompensacyjnych. 

o Nie instaluj maty grzejnej stroną wierzchnią do 

dołu. 

o Nie pozwól, aby przewody krzyżowały się lub 
stykały. 

o Nie przecinaj płytek na kablu grzwczym. 

 

3. Pomiar Rezystancji 

Do przeprowadzenia testów izolacji i rezystancji potrzebny jest multimetr cyfrowy (lub omomierz) z zaciskami 

szczękowymi (lub równoważne przewody testowe). 

 

 

 

 

 

 

Testy rezystancji i izolacji mat grzewczych należy przeprowadzić i odnotować co najmniej cztery razy: 

1. Przed instalacją (po wyjęciu z pudełka); 

2. Po zamontowaniu maty grzewczej; 



 
3. Po ułożeniu zaprawy cienkowarstwowej lub samopoziomującej; 

4. Po zamontowaniu gotowej podłogi (glazury, kamienia itp.). 

TESTOWANIE CZUJNIKA TEMPERATURY PODŁOGOWEJ 

Dodatkowo, jeśli używasz czujnika podłogowego, sprawdź jego rezystancję po wyjęciu z pudełka i przed 

montażem gotowej podłogi. 

Jeśli uzyskasz inny odczyt niż z pomiarów opisanych powyżej, zatrzymaj proces montażu i skontaktuj się z 

działem wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy. 

5. Pomiar systemu, układ i wybór produktu 

OBLICZANIE POWIERZCHNI OGRZEWANEJ. 

Powierzchnia ogrzewana nie może obejmować żadnych stałych urządzeń, takich jak prysznice, wanny, 

toalety, toaletki lub szafki. Aby obliczyć ogrzewaną powierzchnię kwadratową, należy pomnożyć długość w 

metrach przez szerokość w metrach i zapisać otrzymaną wartość. Jeśli powierzchnia ogrzewania nie jest 

prostokątna i zawiera obszary trójkątne lub przeszkody, podziel ją na mniejsze powierzchnie, które można 

obliczyć przez pomnożenie szerokości przez długość. 

4.1 Montaż mat grzewczych 

Uwaga: Zaleca się, aby montaż mat i czujnika podłogowego był udokumentowany zdjęciami, aby zanotować 

ich położenie na przyszłość. 

4.1.1 Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być suche, gładkie i czyste przed ułożeniem mat. 

Dokładnie zamieć i/lub odkurz podłogę, aby usunąć wszelkie zabrudzenia, kurz i okruchy, które mogą 

uszkodzić kabel i zakłócać przebieg montażu. Upewnij się, że w pobliżu nie ma gwoździ, śrub ani innych 

ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić kabel. 

4.1.2 Przenieś układ rozmieszczenia na podłogę 

Za pomocą taśmy mierniczej i ołówka lub markera narysuj obrys ułożenia mat na podłodze, uwzględniając 

wszystkie przeszkody, takie jak szafki, armatura, kratki ściekowe itp. Aby ułatwić instalację, narysuj na 

podłodze strzałki wskazujące kierunek ułożenia mat. 

4.1.3 Instalacja skrzynki elektrycznej 

• Instalacja skrzynki elektrycznej i rury kablowej musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi 

przepisami krajowymi i lokalnymi. 

• Zainstaluj skrzynkę elektryczną odpowiedniego rozmiaru w miejscu, w którym chcesz umieścić 

termostat, upewniając się, że jest to w zasięgu czujnika i przewodu zimnego maty (oba zasięgi to 1 

m). 

• Typowe umiejscowienie termostatu to od 122 do 152 cm nad podłogą, umożliwiające dostęp do 

urządzenia i jego obsługę. Poprowadź fragment rury kablowej od skrzynki elektrycznej do podłogi w 

celu instalacji przewodu zimnego. 

• Przepisy mogą nie wymagać montażu rury przewodowej – skonsultuj tę kwestię z elektrykiem. Rura 

przewodowa o średnicy ok. 1,22 cm jest wystarczająca do instalacji z jednym przewodem zimnym. 

Instalacja z wieloma przewodami może wymagać większej rury przewodowej. 

• Poprowadź przewód miedziany odpowiedniego typu i rozmiaru od źródła zasilania do skrzynki 

elektrycznej. Pozostaw nadmiar przewodu przy przełączniku/skrzynce termostatu do wykonania 

połączeń. 

 



 

 

4.2 Montaż mat grzewczych 

4.2.1 Rozpocznij od wykonania otworu 3/8 na 3/8 na dole ściany, aby umożliwić instalację i  

poprowadzenie kabla zimnego do skrzynki elektrycznej. Standardowo należy umieścić otwór 

pionowo pod skrzynką elektryczną. Przy użyciu rury kablowej albo łącznika należy odpowiednio 

dobrać położenie otworu. 

4.2.2 Następnie użyj dłuta i młotka do wykonania rowka w podłożu, aby przeprowadzić w nim kabel 

zimny. Rowek musi przebiegać aż do otworu utworzonego w ścianie i musi być dostatecznie 

głęboki, aby zapobiec kontaktowi kabla zimnego z umieszczonymi nad nim materiałami 

podłogowymi. 

4.2.3 Wykonaj pierwszy test izolacji i rezystancji kabla grzewczego, zobacz część „Pomiar rezystancji” 

niniejszej instrukcji oraz tabela strona 11) 

4.2.4 Poprowadź kabel zimny przez 3/8 otwór w ścianie do skrzynki elektrycznej. (przez rurkę albo 

łącznik jeśli jest obecny). 

4.2.5 Przy pomocy kleju na gorąco zabezpiecz splot fabryczny i następujący po nim fragment kabla 

zimnego (który biegnie przez otwór w ścianie) w rowku podłoża. 

4.2.6 Jeśli zamierzasz położyć podkładowe płytki cementowe lub  

płyt izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego XPS, postępuj 

zgodnie z instrukcją ich producenta.  

 

 

 

4.2.7 Rozpocznij montaż mat zgodnie z planem rozmieszczenia. Rozwiń pierwsze kilka metrów maty 

na podłodze. Ułóż w pozycji zgodnej z planem i przyklej matę grzewczą do podkładu podłogowego 

przyciskając ją dłonią. Mata grzewcza musi być ułożona całkowicie płasko, bez żadnych 

uwypukleń. Samoprzylepne oklejenie spodniej części maty grzewczej pozwala na ułożenie jej na 

dowolnej gładkiej, czystej i wolnej od kurzu powierzchni. W razie konieczności, matę można 

przesuwać kilka razy zanim straci  swoje właściwości klejące. 

WAŻNE: około 4-calowa część kabla grzewczego zawiera fabryczne połączenie między przewodem 

grzewczym a przewodem zimnym. Ta część MUSI być zainstalowana w podłożu 

(rowek 3/8 x 3/8) i nigdy nie może być gięta. 

UWAGA: Nie próbuj przymocowywać kabla zszywaczem. W razie potrzeby przymocuj siatkę za 

pomocą przeznaczonych do tego zapięć. 



 
4.2.8 Aby obrócić matę, przetnij nożyczkami siatkę z włókna szklanego między przewodami grzejnymi, 

a następnie obrócić matę o maksymalnie 180 stopni, aż do osiągnięcia żądanej pozycji.  

 

4.2.9 Po zakończeniu montażu przeprowadź drugą próbę izolacji i rezystancji maty grzewczej. 

Zapoznaj się z częścią „Pomiar rezystancji” niniejszej instrukcji. 

4.2.10 Umieść czujnik w czarnym przewodzie 

dostarczonym z zestawem, między 

dwoma pasmami kabla i przymocuj 

taśmą. Przewód czujnika można 

skrócić lub wydłużyć. Jeśli musisz 

przeciąć przewód czujnika, przetnij 

koniec zawierający przewody. NIE 

przecinaj końcówki zawierającej 

plastikowy czujnik. Teraz można 

połączyć z termostatem. 

 

 

 

 

WAŻNE: NIE PRZETNIJ  ŻADNEJ CZĘŚCI KABLA. 

Uwaga: Minimalny promień gięcia kabla w macie to 1°C. 

Jeśli konieczne jest ułożenie przewodu grzejnego na powierzchni o kształcie innym niż prostokątny 

lub wzdłuż zakrzywionej krawędzi, siatkę można przyciąć według zapotrzebowania, zgodnie z 

procedurą opisaną powyżej. 



 
4.2.11 Na tym etapie test rezystancji izolacji musi zostać przeprowadzony przez wykwalifikowanego 

elektryka. Pozostałe połączenia termostatu można wykonać zgodnie z pozostałymi, oddzielnymi 

instrukcjami.  

4.2.12 Jeśli to możliwe, przykryj kable cienką warstwą odpowiedniej mieszanki poziomującej na bazie 

lateksu (5–6 mm). Należy jednak zachować szczególną ostrożność, aby nie oderwać kabli lub w 

żaden sposób ich nie uszkodzić. 

 

 

4.2.13 Jeśli używasz odpowiedniej wykładziny winylowej/dywanu lub podłogi warstwowej/ laminowanej 

jako wykładziny końcowej, zalecamy położenie co najmniej 8 mm lateksowej masy wyrównującej 

do pokrycia mat i kabli grzewczych, aby zapewnić równomierne rozprowadzanie ciepła. 

4.2.14 Ułóż podłogę stosując elastyczny kleju do płytek i zaprawy zgodnie z normami branżowymi i 

warunkami producenta. Następnie odczekaj co najmniej tydzień przed włączeniem ogrzewania, 

aby umożliwić wyschnięcie materiału. 

4.2.15 Ogrzewanie może początkowo reagować wolno, zwłaszcza jeśli zostało zainstalowane na nowej 

podłodze jastrychowej lub w nowym budynku. Zacznij od ustawienia temperatury podłogi na około 

l8°C i zwiększaj o 1°C dziennie, aż do osiągnięcia żądanej temperatury. 

Proszę zapoznać się z oddzielnymi instrukcjami dotyczącymi podłączania i obsługi termostatu 

cyfrowego. Instrukcje podłączenia i obsługi termostatu cyfrowego znajdują się w oddzielnej 

instrukcji. 

 

4.3 Montaż podłogi 

4.3.1 Uwaga specjalne: Jeśli w projekcie używana jest membrana izolacyjna, musi być ona 

zainstalowana pod ogrzewaniem podłogowym, chyba że producent membrany zaleci inaczej. 

4.3.2 Zdecydowanie zaleca się stosowanie izolacji w instalacjach podłogowych w celu zwiększenia 

wydajności systemu ogrzewania podłogowego i redukcji strat ciepła. Tam, gdzie to możliwe, 

należy zainstalować izolację między legarami zgodnie z instrukcjami producenta. Uwaga: nie 

należy instalować żadnego rodzaju sztywnej izolacji bezpośrednio nad lub pod płytką 

cementową. 

4.3.3 Skonsultuj się z producentami podłóg w celu uzyskania informacji na temat specjalnych 

wymagań dotyczących montażu podłóg drewnianych, laminowanych i winylowych lub linoleum. 

4.3.4 Minimalna temperatura dla instalacji wynosi 4°C. 

4.3.5 Plastikowe kielnie uważane są za najbezpieczniejsze do pracy z matami i kablami grzewczymi, 

ponieważ minimalizują ryzyko uszkodzenia produktu podczas montażu. Typowa kielnia z 

wycięciami 3/8 x 3/8 będzie najlepsza w tym wypadku. Podczas rozprowadzania cementu na 

kablach należy zwrócić uwagę na kierunek ułożenia kabli. 

 

Skonsultuj się z zawodowym pracownikiem budowlanym, aby wybrać optymalną metodę montażu 

dla swojego systemu. Ważne: Aby system ogrzewania działał prawidłowo, wszystkie podłogi muszą 



 
być w bezpośrednim kontakcie z materiałem cementowym, w którym jest zainstalowany 

mata/przewód 

 

4.3.6 Metoda samopoziomująca (zalecana dla wszystkich rodzajów podłóg) Ta metoda jest zalecana 

do wszystkich rodzajów podłóg, a zwłaszcza do większych projektów obejmujących montaż 

paneli, parkietu, laminatu, podłóg pływających, winylu, linoleum i dywanów. 

 

5. Zaprawa cienkowarstwowa 

Tę metodę najlepiej stosować do podłóg z płytek, kamieni i podobnych materiałów. 

5.1 Zainstaluj system grzewczy. 

5.2 Postępując zgodnie z instrukcjami producenta przygotuj i rozprowadź zaprawę cienkowarstwową. 

Do tego typu montażu najlepiej nadają się cienkowarstwowe zaprawy akrylowe lub modyfikowane 

lateksem. Kabel musi być całkowicie zakryty. 

5.3 Wykonaj trzeci test rezystancji i izolacji zgodnie z opisem w części „Pomiar rezystancji” niniejszej 

instrukcji. 

5.4 Pozostaw cement do utwardzenia zgodnie z zaleceniami producenta. 

5.5 Zakończ kładzenie podłogi zgodnie z instrukcjami producenta i wykonaj czwarty test rezystancji i 

izolacji. 

5.6 Alternatywnie, po zamontowaniu systemu grzewczego na sklejce, płycie cementowej lub płycie 

betonowej, można nałożyć warstwę cienkowarstwowej zaprawy na kabel grzejny, a następnie 

natychmiast położyć płytkę / kamień itp. Jednak metoda ta uważana jest za trudną i powinni ją 

stosować tylko doświadczeni instalatorzy. Podobnie jak w przypadku innych metod opisanych 

powyżej, badanie rezystancji należy przeprowadzić po zamontowaniu gotowej podłogi i przed 

wykonaniem połączeń elektrycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE: 

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac połączeń elektrycznych należy odłączyć prąd od skrzynki 

elektrycznej. 

1. Postępując zgodnie z instrukcją dołączoną do termostatu, zainstaluj go i podłącz zasilanie, 

przewód (przewody) uziemiające, kabel (kable) zimny i czujnik. Jeśli w systemie zastosowanych 

jest wiele mat grzewczych, muszą być one połączone równolegle (czarny do czarnego, biały do 

białego, uziemienie do uziemienia). Całkowite łączne natężenie prądu nie może przekraczać 

16,0A dla jednego termostatu. Minimalny drut miedziany AWK. 

2. Nie usuwaj etykiety z kabla grzewczego, ponieważ może ona być w przyszłości potrzebna w 

celach kontrolnych. Ewentualnie zachowaj etykietę wraz z pomiarami rezystancji i innymi 

instrukcjami obsługi systemu. 

3. Zaznacz bezpiecznik zasilający elektryczny system ogrzewania podłogowego. 

4. Po zakończeniu wszystkich prac elektrycznych włącz zasilanie i przetestuj system. 



 
6. Tabela rezystancji maty grzewczej 150W/ m2. 

Elektryczna mata grzewcza 150w/m2 z przewodem wiązkowym podwójnym 

Model 
Moc w 
watach 

(W) 

Napięcie 
(V) 

Moc 
(W/M) 

Rezystancia 
(Ω) 

Długość 
kabla (m) 

Powierzchnia 
(m2) 

ABDX–150–0,5 75 230V 12,0 705,30 6,25 lx0,5 =0,5 

ABDX–150–1,0 150 230V 12, 0 352,70 12,50 2 X 0,5=1 

ABDX – 150– 1,5 225 230V 12,0 235,11 18,80 3 X 0,5=1,5 

ABDX–150–2,0 300 230V 12,0 176,33 25,00 4 X 0,5=2 

ABDX–150–2,5 375 230V 12,0 141,07 31,30 5 X 0,5=2,5 

ABDX – 150– 3,0 450 230V 12,0 117,56 37,50 6 X 0,5=3 

ABDX–150–3,5 525 230V 12,0 100,76 43,80 7 X 0,5=3,5 

ABDX–150–4,0 600 230V 12,0 88,17 50,00 8 X 0,5=4 

ABDX – 150 – 5,0 750 230V 12,0 70,53 60,40 10 X 0,5=5 

ABDX–150–6,0 900 230V 12,0 58,78 75,00 12 X 0,5=6 

ABDX–150–7,0 1050 230V 12,0 50,38 87,50 14 X 0,5=7 

ABDX – 150– 8,0 1200 230V 12,0 44,08 100,00 16 X 0,5=8 

ABDX–150–9,0 1350 230V 12,0 39,19 112,50 18 X 0,5=9 

ABDX–150–10,0 1500 230V 12,0 35,27 125,00 20 X 0,5=10 

ABDX – 150 – 11,0 1650 230V 12,0 32,06 137,50 20 X 0,5=11 

ABDX–150–12,0 1800 230V 12,0 29,39 150,00 24 X 0,5=12 

 

Rzeczywista tolerancja mocy do 15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7. Rozwiązywanie problemów 

 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Brak grzania podłogowego 

Brak zasilania Sprawdź bezpiecznik 

Bezpiecznik jest wyłączony. 

 

Upewnij się, że zbyt wiele kabli lub innych 

urządzeń nie jest podłączonych do tego samego 

obwodu. Mata grzewcza wymaga 

dedykowanego obwodu. 

Zwarcie doziemnego w 

termostacie. 

Sprawdź informacje w instrukcji montażu i 

obsługi termostatu. 

Termostat jest wyłączony. 
Sprawdź informacje w instrukcji montażu i 

obsługi termostatu. 

Kabel nie jest połączony z 

termostatem. 

Sprawdź informacje w instrukcji montażu i 

obsługi termostatu. 

Czujnik temperatury w podłodze 

jest nie podłączony. 

Sprawdź informacje w instrukcji montażu i 

obsługi termostatu. 

Wadliwy/popsuty czujnik. 
Użyj zapasowego czujnika (jeśli jest 

zainstalowany) lub wymień czujnik podłogowy. 

Podłoga jest cały czas 

ciepła lub nie jest 

wystarczająco ciepła. 

 

Termostat jest nieprawidłowo 

zaprogramowany. 

Sprawdź informacje w instrukcji montażu i 

obsługi termostatu. 
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