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Dziękujemy za wybór naszego elektrycznego systemu ogrzewania podłogowego. Przed rozpoczęciem 

instalacji prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i sprawdzenie, czy posiadają Państwo 

wszystkie wymagane komponenty. 

Najnowsza wersja instrukcji obsługi do pobrania na stronie 

https://new-electric.pl/instrukcje-obslugi 

System wymaga podłączenia do napięcia sieciowego, co musi zostać wykonane przez odpowiednio 

wykwalifikowaną i posiadającą odpowiednie uprawnienia osobę lub elektryka.  

 

Ogólne zalecenia do instalacji: 

• Wszystkie połączenia elektryczne muszą być wykonane przez licencjonowanego elektryka zgodnie z 

krajowymi i lokalnymi przepisami i normami. 

• Należy zawsze łączyć pasma folii grzewczych TYLKO równolegle (nigdy w seriach/szeregowo). 

• Zawsze sprawdzaj folię grzewczą przed, w trakcie i po zamontowaniu pokrycia podłogowego. 

• Każdy termostat wymaga dedykowanego obwodu w skrzynce wyłącznika. 

• Nie należy montować w pomieszczeniach wilgotnych lub mokrych. 

• Nie składaj i nie marszcz folii grzewczej, nie chodź po niej niepotrzebnie, nie upuszczaj na nią 

ciężkich lub ostrych przedmiotów. 

• Pasma folii grzewczej nie mogą na siebie nachodzić. Zaleca się zachowanie odstępu w granicach 

1,25 -2,5 cm. 

• Nie instaluj przewodów elektrycznych ani rur w podłodze pokrytej folią grzewczą. 

• Upewnij się, że podkład izolacyjny nie zawiera celulozy. 

• Instaluj folię tylko wtedy, gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od temperatury zamarzania. 

• Zachowaj 15-centymetrowy odstęp pomiędzy folią a kominkami, piecami grzewczymi, kominami lub 

gorącymi rurami wodnymi. 

• Nigdy nie kładź żadnego materiału izolacyjnego na folii grzewczej. 

• Nie kładź folii grzewczej bezpośrednio na materiale izolacyjnym ze spodnią warstwą wykonaną z 

folii. 

• Instalacja ogrzewania podłogowego folią grzewczą Cronos musi posiadać w obwodzie elektrycznym 

wyłącznik nadprądowy typu B. 

• Przy układaniu wykładziny dywanowej należy zastosować podkład o niskim wskaźniku izolacyjnym, 

a następnie wysokiej jakości wykładzinę dywanową z podkładem z juty. 

• Temperatura powierzchni folii grzewczej nie powinna przekraczać 600C. 



 
 
 

• Nie należy montować folii grzewczej pod stałymi elementami wyposażenia wnętrz jak zabudowa 

kuchenna, szafy, garderoby, lodówka, pralka i pochodne – grozi to uszkodzeniem mechanicznym 

folii.  

• Nie zapomnij o izolowaniu końców folii przy pomocy bitumowej taśmy samowulkanizującej.  

Główne cechy folii grzewczej na podczerwień marki Cronos:  

• Łatwa w montażu. 

• Może być stosowana jako jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń (gdy pokrywa co najmniej 70% 

podłogi). 

• Nie rozprowadza zanieczyszczeń, kurzu, brudu, alergenów ani suchego powietrza. 

• Może być instalowana na ścianach, sufitach, pod panelami podłogowymi, drewnianymi parkietami 

lub wykładzinami dywanowymi. 

• Daje kojące ciepło w określonych pomieszczeniach lub zimnych miejscach. 

• Zmniejsza zużycie energii aż do 60% w porównaniu z systemami ogrzewania powietrznego.  

• Bezobsługowa, mocna i trwała. 

• Może stanowić uzupełnienie domowego systemu grzewczego, zwiększając komfort cieplny 

pomieszczeń. 

 

Skład zestawu:  

1. Folia grzewcza na podczerwień o standardowej szerokości 19 3/4" (50 cm), 31 ½" (80 cm) lub 39 ¾" 

(1m). 

2. Przewody elektryczne w dwóch kolorach. 

3. Złącza zaciskowe. 

4. Termostat z czujnikiem temperatury. 

5. Bitumowa taśma samowulkanizująca. 

6. Taśma klejąca/taśma izolacyjna. 

7. Uniwersalna puszka instalacyjna. 

8. Czujnik temperatury 

9. Instrukcja obsługi 

UWAGA ! 

Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować pożar, porażenie prądem 

elektrycznym, szkody materialne, obrażenia ciała lub śmierć. 

 



 
 
 

 

 

 

UWAGA ! 

Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że otrzymałeś wszystkie wyżej wymienione 

elementy. W przypadku braku któregokolwiek z nich niezwłocznie skontaktuj się ze 

sprzedawcą.  



 
 
 

Lista narzędzi i materiałów niebędących elementem zestawu rekomendowanych do prawidłowego 

montażu/ułożenia folii grzewczej: 

1. Śrubokręt płaski. 

2. Zagniatak. 

3. Nożyczki. 

4. Nożyk. 

5. Szczypce/kombinerki do cięcia drutu. 

6. Ściągacz izolacji. 

7. Miarka. 

8. Mata izolacyjna o grubości w zakresie 5mm-2cm w ilości co najmniej dwukrotnie większej niż 

powierzchnia pomieszczenia.  

9. Folia paroizolacyjna. 

 

 



 
 
 

Uproszczony schemat instalacji: 

1. Źródło prądu. 

2. Termostat. 

3. Czujnik temperatury. 

4. Zasilanie folii grzewczej. 

5. Folia grzewcza. 

 

Przygotowanie do instalacji: 

Przygotuj wszystkie elementy zestawu oraz rekomendowane narzędzia i materiały.  

Oczyść i sprawdź podłogę. Upewnij się, że podłoga jest płaska, nie ma ostrych wypustek ani innych 

podobnych elementów, które mogłyby uszkodzić folię. Jeśli takowe występują, koniecznie należy je 

zniwelować przed rozpoczęciem montażu.  

Jeśli podłoga jest mokra, to w pierwszej kolejności należy ją dokładnie wysuszyć, a samą instalację należy 

wykonać po zastosowaniu impregnacji wodoszczelnej. Rozpoczynając montaż trzeba być pewnym, że na 

podłodze nie żadnych śladów wilgoci.  

Montaż folii rekomendujemy wykonywać w obuwiu z miękką podeszwą lub w skarpetach celem uniknięcia 

uszkodzenia folii.  

 



 
 
 

Instalacja Podłogowej Folii Grzewczej na Podczerwień 

1. Schemat ułożenia folii pod panelami 

 

1. Wykończenie podłogi. 

2. Folia paroizolacyjna. 

3. Folia grzewcza Cronos. 

4. Folia paroizolacyjna.  

5. Mata izolacyjna.  

6. Wylewka. 

 

2. Rozmieszczenie elektrycznych systemów ogrzewania podłogowego 

Naszkicuj plan przedstawiający rozmieszczenie folii grzewczej. Nanieś go też na karcie gwarancyjnej na 

końcu niniejszej instrukcji. Mając na uwadze, że folię można docinać co 25 cm wymierz jakie odcinki będą Ci 

potrzebne. Przy sporządzaniu planu należy wziąć pod uwagę, że ogrzewanie podłogowe powinno pokryć co 

najmniej 70% powierzchni użytkowej. Nie instaluj folii pod zabudowanymi szafami, stacjonarnymi 

elementami konstrukcyjnymi, urządzeniami, w małych szafach (można instalować w garderobach) lub pod 

innymi konstrukcjami, pod którymi nie ma przestrzeni do cyrkulacji powietrza. Aby zapewnić komfortowe 

ogrzewanie, musi ono pokrywać co najmniej 40% powierzchni. 

 



 
 
 

3. Planowanie lokalizacji i ilości termostatów 

Termostat do folii grzewczej na podczerwień marki Cronos może obsługiwać folię o maksymalnej mocy 

łącznej 3520 W. Jeśli łączna moc montowanej folii przekracza tą wartość, konieczne jest zastosowanie 

większej ilości termostatów. Gdy wiesz ile termostatów będzie Ci potrzebne, wybierz ich lokalizacje – jest 

ona dowolna. Ważne, aby dostęp do nich był łatwy i ergonomiczny. Po wyznaczeniu ich lokalizacji 

zamontuj uniwersalne puszki instalacyjne, jeśli planujesz montować termostaty w ścianie. Termostat 

można też zamontować natynkowo, ale do tego konieczny jest zakup dedykowanych do takiego montażu 

puszek.  

4. Docięcie i ułożenie maty izolacyjnej. 

Jeśli podłoże jest źle izolowane termicznie należy je 

pokryć warstwą maty izolacyjnej o grubości od 5mm do 

2cm. Elementy maty, należy połączyć taśmą 

samoprzylepną, aby uniemożliwić ich przemieszczanie 

się. 

5. Montaż czujnika temperatury od termostatu 

W oparciu o przygotowany szkic wyznacz miejsce, 

gdzie umieścisz czujnik temperatury niezbędny do 

prawidłowej pracy termostatu. Weź pod uwagę, iż standardowy przewód od czujnika ma 2,5 metra, a 

czujnik musi znajdować się pod elementem grzewczym folii (czarna powierzchnia). Ulokowanie czujnika 

względem przestrzeni pomieszczenia jest dowolne. Gdy wyznaczysz odpowiednie miejsce, wytnij w folii 

paroizolacyjnej kanalik szerokości 0,5cm aby poprowadzić w nim czujnik. Następnie zamontuj czujnik i 

przyklej go w kilku miejscach taśmą samoprzylepną. Przewód czujnika wyprowadź w stronę miejsca 

gdzie planujesz zamontować termostat. 

6. Nałożenie foli paroizolacyjnej 

Całą powierzchnię pomieszczenia należy pokryć folią paroizolacyjną. Elementy folii należy połączyć 

taśmą samoprzylepną. 

7. Rozwinięcie i docięcie folii grzewczej na podczerwień 

Zgodnie z przygotowanym szkicem i obliczeniami rozwiń folię grzewczą i dotnij je na właściwy wymiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

8. Montaż folii grzewczej 

Docięte fragmenty folii ułóż zgodnie z planem, zachowując odpowiedni odstęp między poszczególnymi 

pasami (1,25 – 2,5cm) i połącz je ze sobą taśmą samoprzylepną, aby uniemożliwić ich przemieszczanie 

się. Pamiętaj, aby elementy folii nie nachodziły na siebie! 

 

9. Przygotowanie przewodów zasilających 

Mając na uwadze, że odcinki filii można łączyć TYLKO równolegle dotnij odpowiednie długości 

przewodów elektrycznych. Przewody należy prowadzić po krawędzi pomieszczenia, tak aby nie 

nachodziły na folię – uwzględnij to również przy docinaniu odpowiedniej długości. Przewody umieść w 

złączach zaciskowych i zaciśnij je przy pomocy zagniatarki. 

10. Podłączenie przewodów zasilających 

do folii grzewczej 

Przygotowane wcześniej przewody podłącz 

do folii grzewczej i zaciśnij je przy pomocy 

zagniatarki, a połączenia zaizoluj bitumową 

taśmą samowulkanizującą. 

11. Izolowanie niewykorzystanych złączy 

folii grzewczej 

Przy użyciu bitumowej taśmy 

samowulkanizującej zaizoluj 

niewykorzystane (wolne) zakończenia 

podłączeń (miedziane paski). 

 

12. Wycięcie w macie izolacyjnej wgłębień na podłączenia przewodowe i izolację z maty butylowej 

Aby podłoga była równa i nie pojawiały się na niej wybrzuszenia wytnij przy pomocy nożyka wgłębienia w 

macie izolacyjnej tak, aby zaizolowane samowulkanizującą matą butylową połączenia elektryczne 

stworzyły jednolitą powierzchnię z podłożem. 

 



 
 
 

13. Podłączenie termostatu 

Przewody zasilające oraz przewody od czujnika temperatury doprowadź do puszki instalacyjnej (lub 

puszek), w której zaplanowałeś ulokowanie termostatu. Następnie podłącz przewody do termostatu 

zgodnie z jego osobną instrukcją.  

14. Sprawdzenie poprawności działania 

Włącz termostat i sprawdź, czy stworzony przez Ciebie system ogrzewania podłogowego działa 

prawidłowo.  

15. Pomiar rezystancji 

Po dokładnym sprawdzeniu wszystkich połączeń instalacji folii grzewczej wykonaj pomiar rezystancji folii 

grzewczej za pomocą omomierza i oblicz moc grzewczą zainstalowanej folii grzewczej Cronos. 

16. Ułożenie folii paroizolacyjnej na folii grzewczej 

Na folię grzewczą nałóż kolejną warstwę folii paroizolacyjnej. Elementy folii paroizolacyjnej połącz ze 

sobą taśmą samoprzylepną.  

17. Ułożenie podłogi 

Możesz przystąpić do montażu wybranej przez siebie podłogi (panele, deski, wykładzina dywanowa). 

Pamiętaj, aby koniecznie stosować się do zaleceń producenta podłogi dotyczących jej montażu i 

użytkowania. Podczas montażu podłogi uważaj, aby nie uszkodzić mechanicznie folii grzewczej! 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Instalacja przekaźnika (stycznika) 

W zależności od wymaganego natężenia prądu dla wielu pasm folii grzewczej (jeżeli obwód pozwala na 

użycie większej ilości Amperów niż termostat) może być konieczne zastosowanie przekaźnika/stycznika.  

Skonsultuj się z elektrykiem, aby określić typ i rozmiar wymaganego przekaźnika/stycznika. 

Całkowite obciążenie prądem linii folii grzewczej nie może przekraczać 16 Amperów lub znamionowego 

natężenia prądu w obwodzie lub innym przełączniku sterującym bez użycia odpowiednio dobranego 

stycznika/przekaźnika. 

 

 



Czynności niedozwolone 

• Montażem folii nie mogą zajmować się osoby o ograniczonej sprawności ruchowej i/lub mentalnej.

• Folii nie mogą montować osoby niepełnoletnie.

• Obsługiwać już zamontowanej instalacji ogrzewania podłogowego nie mogą dzieci poniżej 8 roku

życia.

• Nie wolno układać kabli elektrycznych zasilających folię grzewczą nad i pod folią.

• Nie można ciąć folii w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

• Nie wolno układać folii na zakładkę lub na siebie.

• Zabronione jest umieszczanie folii pod zabudową stałą.

• Nie można montować do jednego termostatu folii grzewczej o mocy wyższej niż 80% jego

maksymalnej wartości obciążeni. W takiej sytuacji konieczny jest montaż drugiego termostatu lub

stycznika.

Postanowienia gwarancyjne 

• Producent udziela 10-letniej gwarancji na folię grzewczą.

• Pozostałe elementy zestawu, takie jak termostat, czujnik temperatury itp. Objęte są 12-miesięczną

gwarancją dla firm oraz 24-miesięczną gwarancją dla osób prywatnych.

• Producent dopuszcza tolerancję mocy folii w zakresie +5% oraz -10%.

• Producent dopuszcza obniżenie sprawności grzewczej folii w zakresie do 2,6% za każdy rok pracy.

• W razie wystąpienia usterki użytkownik ponosi koszt demontażu i odesłania produktu na reklamację.

• Adres, na jaki należy odesłać reklamowane elementy, znajduje się na stronie

https://new-electric.pl/kontakt

• Gwarancja nie obejmuje:

oMechanicznych uszkodzeń folii grzewczej;

o Uszkodzeń powstałych w wyniku pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, przepięcia

elektrycznego; 

o Uszkodzeń będących wynikiem montażu produktu niezgodnie z zawartą instrukcją lub

nieprawidłowej eksploatacji; 

o Usterek i uszkodzeń powstałych w wyniku montażu/ użytkowania systemu grzewczego wespół

z materiałami niezgodnymi z zaleceniami producenta i zawartymi w niniejszej instrukcji. 

• W razie konieczności demontażu folii celem wysłania jej na reklamację, sprzedawca, importer ani

producent nie ponoszą kosztów materiałów, które ulegną uszkodzeniu podczas demontażu.

Folia grafenowa produkowana w Korei Południowej. Pozostałe element w P.R.C. 

Designed in Poland 

Made in P.R.C. 

Importer:  

Big5 Krzysztof Czurczak 

ul. Wysockiego 41/6 

42-218 Częstochowa

NIP: 6861576041 

www.cronos.pl 

Producent: 

Shenzhen Kingwise Technology Co., Ltd. 

Address: Room 3D,No.8 East Area,Shangxue 

Industrial Zone, Jihua Rd, Long Gang ,Shenzhen 

City,China 

https://new-electric.pl/kontakt


KARTA GWARANCYJNA 

Dane 

Numer dowodu zakupu: 

Instalator folii grzewczej: 

Dane instalacji folii grzewczej 

Data instalacji: 

Numer uprawnień elektrycznych SEP instalatora: 

Rodzaj instalacji: 

Moc grzewcza instalacji [W]: 

Rodzaj folii grzewczej, model i moc: 

Ilość zainstalowanej folii grzewczej [m2]: 

Pomiar rezystancji instalacji folii grzewczej [Ω]: 

Plan rozmieszczenia folii grzewczej wraz z zaznaczonymi elementami zabudowy stałej w pomieszczeniu 

Wymagane załącznik: 

1. Szkic instalacji folii grzewczej

2. Protokół odbioru instalacji folii grzewczej.

3. Protokół z pomiarów instalacji elektrycznej


