Съдържание:
1. Защо Heat Decor е добър избор ?

3

2. История на специализацията

4

3. Инфрачервен нагревателен филм

New

5

4. Нагревателни мрежи

14

5. Инфрачервени Нагреватели

17

6. Термостати

18

7. Аксесоари

21

8. Проектиране на отоплителни системи
9. Сертификати
10. Контакт

Free !

Технологията
Heat Decor
прави
бъдещето
зелено

24
25
26

Каталог на продукти и сервиз 2021 | 2

Защо Heat Decor е добър избор?

Осигуряваме топлина за
много десетилетия

Ние разработваме
производството и технологията

Специализирани сме
в нагревателния филм

Нашите технологии
превръщат бъдещето в
зелено: без прах, без
емисии на CO2 и разходи
за обслужване.

Иновативните продукти са нашата
гордост. Имаме свои собствени
производствени линии, включително
и в Корея.

Ние бяхме първата компания в
света, която представи на
пазара инфрачервени
нагревателни филмови системи
за специализирани приложения.

Ние сме практикуващи и сме
запознати със сглобяването

Ние помагаме за
правелен избор
Подкрепяме нашите клиенти
с експертни съвети, а нашите
партньорите си с обучение.

Работим бързо и
ефективно

Монтираме системи за
отоплителни фолиа в
Полша и в чужбина, така
че знаем как най-добре
да ги проектираме.

Бързината е нашето предимство: от
доставката от магазина в рамките
на един работен ден до монтажа и
пускането в експлоатация на
отоплението за цялата къща в
рамките на 1 ден.
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История на специализацията
2021: Внедряване на първото в света инфрачервено отопление
за използване в различни видове подове: HD-EPL и HD-PRO.

2020: Усъвършенстване на зоните за рязане на

нагревателния филм HD-G и на матрицата Carbon-H HD.

2017: Създаване на универсално нагревателно фолио
HD-G, което е лесно за инсталиране. Премиера на
отоплителни постелки за бани с тефлоново покритие.

2014: Стартиране на производството на инфрачервени
отоплителни панели и първото "стълбичково"
инфрачервено фолио.

2009: Производство на платформи и строителни
плоскости, нагрявани с инфрачервено лъчение.

2004: Ражда се концепцията за използване на
инфрачервения феномен за отопление.
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Инфрачервени нагревателни филми
Световен лидер
Отделът за разработка на отоплителни фолиа играе ключова роля
в Heat Decor.
Водещите в бранша технически лаборатории и единствените в своя клас
системи за контрол на качеството гарантират, че нашите нагревателни
фолиа се произвеждат в съответствие със строгите европейски
стандарти. Ето защо те са оценени от най-взискателните клиенти от ЕС и
целия свят.

Универсална употреба
Ние сме първите в света, които предлагат нагревателни
фолиа в специализираните серии HD-G, HD-EPL и HD-PRO.
Благодарение на това нашите отоплителни системи са идеални
практически за всяко жилищно и обществено пространство: под
чучура, под ламинирани и SPC винилови плоскости, под пласт
плоскости, както и в стени и тавани
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Уникална структура на нагревателните фолиа Heat Decor

Нашите собствени технологии
1. „Carbon-hHD” матрица:
осигурява равномерно
нагряване
2. „Multi-layerHD” многослойно
разположение на PET
компонентите: увеличава
издръжливостта
3. „Safe cutHD” система за рязане
(само за сериите HD-G и HD-EPL):
улеснява монтажа

на

4. „Silver ladderHD” електрическа връзка
със сребърна паста в технологията
на стълбите: гарантира стабилността
системата
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Как работи нагревателното фолио Heat Decor?
Основни характеристики
Ниската температура на отоплителната
система е необходима, за да се затопли
помещението (никога по-висока от максималната
температура на пода, препоръчана от
производителя), което означава ефективност,
безопасност и дълъг живот на отоплителната
система и пода.
Отоплението с инфрачервено лъчение, което е
естествена част от спектъра на слънчевата
радиация, нагрява само твърди предмети и не
предизвиква конвекция на въздуха - не вдига прах и
акари - и осигурява много топлина в цялата къща.
Не е необходимо никакво обслужване и
именно това отличава отоплителната система
Heat Decor от алтернативните системи:
спокойствие в продължение на десетилетия без
изненади.
Нулевите емисии са не само нулеви емисии на
прахови частици и CO2, но и без разходи за
изграждане на комин и склад за гориво - това е
модерна, екологична технология за отопление.
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Степен на водоустойчивост: IPX7
За нагревателното фолио в система за подово отопление Heat Decor

Отоплителното фолио Heat Decor се
отличава с

водоустойчивост IPX7.
Това означава, че нагревателният филм
има
съпротивление
на случайно

потапяне във вода на дълбочина 1
метра за 30 минути. На практика това
означава устойчивост на всяко
случайно наводняване на пода. Ако
водата на дълбочина 1 метър не е
стояла на пода за повече от 30
минути - то отоплителното фолио
ще остане функционално.
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Често Задавани Въпроси
6 факта за
отоплителните
филми, които
трябва да
знаете

Инфрачервеното отопление работи като слънчевата
радиация, не предизвиква конвективни движения на въздуха,
които пренасят акарите, нагрява само твърди предмети,
естествено е, приятно и здравословно.
Мощността на отоплителното фолио трябва да съответства
на отоплителната повърхност и топлоизолацията на сградата, в
която ще бъде монтирано. Колкото по-голяма е отоплителната
повърхност и колкото по-висока е топлоизолацията - толкова
по-малка мощност е необходима.
Могат да се комбинират различни ширини на
отоплителното фолио Heat Decor, за да се покрие ефективно
и достатъчно повърхността, върху която се монтира.
Филми с различна мощност не могат да се съединяват, тъй
като всяка мощност се контролира по различен начин от
термостат. Можем обаче да използваме несвързани фолиа с
различна мощност в различни помещения.
80% от покритието на повърхността с отоплителни фолиа дава
оптимална ефективност на отоплителната система, която,
работейки при ниски температури, осигурява много топлина,
ефективност и енергийна безопасност на сградата

Отоплителното фолио не се нуждае от обслужване, за
разлика от алтернативните системи. То е еднократна
инвестиция в икономично и екологично отопление на
сградата за много десетилетия. Експлоатационният му
живот достига над 50 години.
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Серии нагревателни филми Heat Decor
Ново !

СЕРИЯ

ДЕБЕЛИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ново !

HD-G

HD-EPL

HD-PRO

0,338 mm

0,45 mm

0,50 mm

• Ламиниран
паркет

• Под
замазка
• таван
• стена

• под
замазка
• слоеста дъска

• слоеста дъска

• SPC винилови
панели

ГАРАНЦИЯ

10-year

• SPC винилови панели

25-year

25-year
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Пълно предлагане на нагревателни фолиа HD-G
Приложение: под ламинирани плоскости, под огледала,
за стени и таванни системи
10-YEAR WARRANTY

.

Отоплителен
филм

Филм ширина

Мощност

Филм

Инсталация

температура
[°C]

дължина на един филм
лента [м]

едно руло [kg]

Мощност
на м

Тегло на

[cm]

на m2

HD310G

100

220

220

~50

5

48,5

HD310G

100

140

140

~40

8

48,5

HD310G

100

80

50

~32

12

48,5

HD310G

100

60

60

~28

14

48,5

HD305G

50

400

200

~90

5

25

HD305G

50

220

110

~50

10

25

HD305G

50

140

70

~40

14

25

HD305G

50

80

40

~32

22

25

HD305G

50

60

30

~28

26

25

HD3025G

25

220

55

~50

18

14

HD3025G

25

140

35

~40

26

14

HD3025G

25

80

20

~32

32

14

HD3025G

25

60

15

~28

36

14

Дължината на нагревателното фолио HD-G в една ролка е: 100 м.
Места за рязане: на всеки 12.5 cm.
Напрежение: 230V.

Ако не знаете кой филм да изберете, моля свържете се с нашия консултант.
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Пълно предлагане на нагревателни фолиа HD- EPL
Приложение: под виниловите панели SPC (без интегрирана подложка) мин. 5 мм, за
многослойни плоскости мин. 10 мм
25-YEAR WARRANTY
Филм

Инсталация

на М

температура
[°C]

дължина на един филм
лента [м]

едно руло [kg]

220

220

~50

5

45

100

140

140

~40

8

45

HD-EPL.100

100

80

80

~32

12

45

HD-EPL.100

100

60

60

~28

14

45

HD-EPL.50

50

220

110

~50

10

24

HD-EPL.50

50

140

70

~40

14

24

HD-EPL.50

50

80

40

~32

22

24

HD-EPL.50

50

60

30

~28

26

24

HD-EPL.25

25

220

55

~50

18

12,5

HD-EPL.25

25

140

35

~40

26

12,5

HD-EPL.25

25

80

20

~32

32

12,5

HD-EPL.25

25

60

15

~28

36

12,5

Отоплителен филм
серия

Ширина на филм

Мощност

[cm]

на м2

HD-EPL.100

100

HD-EPL.100

Мощност

Тегло на

Дължината на нагревателното фолио HD-EPLв една ролка е: 75 м.
Места за рязане: на всеки 12.5 cm.
Напрежение: 230V.

Ако не знаете кой филм да изберете, моля свържете се с нашия консултант.
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Пълно предлагане на нагревателни фолиа HD-PRO
Приложение: под виниловите панели SPC (без интегрирана подложка)
мин. 4 mm, за слоести плоскости мин. 10 mm
25-YEAR WARRANTY
Инсталация
дължина на един филм

Тегло на

на м

температура
[°C]

лента [м]

едно руло [kg]

220

220

~48

5

53

100

140

140

~38

8

53

HD-PRO.100

100

80

80

~30

12

53

HD-PRO.100

100

60

60

~26

14

53

HD-PRO.50

50

220

110

~48

10

27,5

HD-PRO.50

50

140

70

~38

14

27,5

HD-PRO.50

50

80

40

~30

22

27,5

HD-PRO.50

50

60

30

~26

26

27,5

HD-PRO.25

25

220

55

~48

18

14

HD-PRO.25

25

140

35

~38

26

14

HD-PRO.25

25

80

20

~30

32

14

HD-PRO.25

25

60

15

~26

36

14

Отоплителен филм
серия

Ширина на филм

Мощност

[cm]

на м2

HD-PRO.100

100

HD-PRO.100

Мощност

Филм

Дължината на нагревателното фолио HD- PRO в една ролка е: 75 м.
Места за рязане: на всеки 1cm.
Напрежение: 230V.

Ако не знаете кой филм да изберете, моля свържете се с нашия консултант
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Нагревателни мрежи
Тефлонова технология
Отоплителните мрежи Heat Decor издържат на
температури до 80 градуса, а експлоатационният им
живот достига 50 години.
Те са предназначени за бързо загряване на пода в
отоплителна акумулираща система. Работата им се
контролира от интелигентни термостати, които гарантират
приятна топлина на теракота под краката.
Дълготрайността на цялата система е постигната
благодарение на корпуса на нагревателното ядро от
висококачествен тефлон.

Доказано приложение
Нагревателните мрежи се използват само под керамични, порцеланови и каменни плочки.
Те се монтират лесно, като заемат само 3 мм височина, което намалява необходимостта от лепило или саморазливна маса.
Те не излъчват осезаемо електромагнитно поле, не генерират замърсители на въздуха и осигуряват спокойствие в
продължение на години, тъй като не изискват никаква поддръжка.
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Често Задавани Въпроси
FEP (тефлоновата) изолация означава по-добри
параметри и издръжливост от класическата PVC изолация.

7 факта за
нагревателните
мрежи които,
трябва да
знаете

Мощността на отоплителната мрежа е 150 W/кв.м и
200 W/кв.м и не се комбинира в една система, защото
всяка мощност има различни параметри на стартиране
и възстановяване на температурата.
Конструкцията на отоплителната мрежа позволява само
да се изреже стъклопластовата мрежа, за да се приведе
отоплителната мрежа в желаната форма. Нагревателният
проводник не трябва да се реже.
Нагревателният проводник е леко плосък и много тънък
(2х3 мм), което позволява монтаж на места с ограничена
височина на пода и намалява разхода на лепило или
саморазливна замазка.
Самозалепването на отоплителната мрежа Heat Decor
улеснява монтажа на отоплителната система и този ефект
допълнително увеличава гъвкавостта и устойчивостта на
отоплителния кабел.
Топлината се генерира чрез протичане на електрически
ток през волфрамово-никелови съпротивителни
проводници и се предава на повърхността на пода, като
затопля помещението.
Отоплителната постелка не изисква обслужване, тя е за
еднократна употреба инвестиция в икономично, екологично
отопление на сградата с нулеви емисии..
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Пълно предлагане на нагревателни мрежи Heat Decor
Приложение: под керамични, порцеланови и каменни плочки

Отоплителни мрежи
модел

Мощност

Размер

Площ

N

[W]

[m x m]

[м2]

1

HD-mat 150/1.0

150

0.5×2

1,0

2

HD-mat 150/1.5

225

0.5×3

1,5

3

HD-mat 150/2.0

300

0.5×4

2,0

4

HD-mat 150/2.5

375

0.5×5

2,5

5

HD-mat 150/3.0

450

0.5×6

3,0

6

HD-mat 150/3.5

525

0.5×7

3,5

7

HD-mat 150/4.0

600

0.5×8

4,0

8

HD-mat 150/4.5

675

0.5×9

4,5

9

HD-mat 150/5.0

750

0.5×10

5,0

10

HD-mat 150/6.0

900

0.5×12

6,0

11

HD-mat 150/7.0

1050

0.5×14

7,0

12

HD-mat 150/8.0

1200

0.5×16

8,0

13

HD-mat 150/9.0

1350

0.5×18

9,0

14

HD-mat 150/10.0

1500

0.5×20

10,0

15

HD-mat 150/12.0

1800

0.5×24

12,0

Ако не знаете кой модел да изберете, свържете се с нашия консултант.
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Инфрачервени нагреватели Heat Decor
Индустриални таванни нагреватели

N

модел

Мощност
[W]

Размери
[mm]

Тегло
[kg]

1

HD-EXP 1000
Инфрачервени
нагреватели

1000

1522x150x44

6,5

2

HD-EXP 1300
Инфрачервени
нагреватели

1300

1522x150x44

6,5

3

HD-EXP 1500
Инфрачервени
нагреватели

1500

1522x150x44

6,5

4

HD-EXP 2000
Инфрачервени
нагреватели

2000

1522x150x44

6,5

Инфрачервен нагревател

Ако не знаете кой модел да изберете, свържете се с нашия консултант.
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Термостати
Ергономичност и качество
Термостатът е елементът от отоплителната система, с който
потребителят трябва да работи ежедневно. Именно от
ежедневното удобство се ръководим при проектирането и
производството на термостатите Heat Decor.
Всички термостати имат одобрения и сертификати от
нотифицирани лаборатории от ЕС. Високата надеждност,
ергономичността и простотата на дизайна гарантират: бърз
монтаж, ефективна интеграция с избрани отоплителни продукти и
интуитивно управление.

Интелигентен дом
Предлагаме и цялостно решение за интегриране на работата
за няколко термостата в офиса или дома, тествано от нас в много
строителни проекти. Освен че продаваме, ние консултираме за техния
правилен избор, монтаж и програмиране.

Каталог на продукти и сервиз 2021 | 19

Как да изберем термостат
Всеки тип термостат има различен списък от функции
Ръчните термостати са прост и добър избор за по-малко
взискателните или възрастните хора.
Електронните термостати контролират отоплението с
възможност за на програмиране на отоплителни цикли,
като по този начин температурата в помещението се
регулира в определено време според ритъма на живот и
работа. Те са идеални за офиси, сервизни пунктове и спални.
WiFi термостатите комуникират със смартфон, те са
подходящи за често пътуващи или които ценят комфорта и
удобството на управление от всяко място чрез специално
приложение.
Интегрираните системи за управление на отоплението,
известни като интелигентни домове, са чест избор за
новопостроени къщи, офиси и многофамилни инвестиции,
контролират се чрез приложение на мобилно устройство.
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Пълна гама термостати Heat Decor
Налични цветове и версии с WiFi

HD-T01
Ръчен термостат. Бял.

HD-T02

HD-T500 – WiFi

Програмируем термостат. Бял.

Програмируем термостат с WIFI.
Бял и черен.

HD-T1000 - WiFi

HD-T1000

HD-T500

Програмируем термостат с WIFI.
Бял и черен.

Програмируем термостат.
Бял и черен.

Програмируем термостат.
Бял и черен.

Ако не знаете кой термостат да изберете, свържете се с нашия консултант.
Подробни описания на всички налични в момента термостати можете да намерите на
heatdecor.com/en..
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Асортимент
Препоръчваме това, което сами използваме
Ние сме компания, която отговаря за проектирането на иновативни решения, производството, продажбите и
монтажа. Познаваме отлично електрическото отопление. На опита на нашите монтажни екипи дължим
перфектния подбор на асортимента за монтаж на отоплителни фолиа, който предлагаме.
Всеки от продуктите, предлагани в категорията Асортимент, е проверяван многократно от нас, има набор от
необходимите одобрения, издръжлив е и същевременно е икономичен и удобен за използване.
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Пълен монтажен асортимент на нагревателно фолио
Всичко необходимо за бърз и безпогрешен монтаж

Изолационна
подложка
Модел: HD.IS.100/5

Изолационна
подложка
Модел: HD-XPS300

Неръждаема
стомана
мрежа0,12mm
Модел: HD-S

Самоамалгамиращта
се лента, черна

Heat Decor

Heat Decor HD-PRO
изолационна лента черна
Модел: HD-PRO

самозалепваща се
лента

Модел: T.W.C

Модел: T.HD

Heat Decor лепило (за
нагряване на фолио и
огледала)
Модел: HD-G01

Електрически
проводници с двойна
изолация 1.5-2.5м2
- 3 цвята
- Модел:HDH07VV

Подсилена
самозалепваща се
лента
Модел: T.HD.Z

Универсална
инсталационна
кутия
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Пълен асортимент за монтаж на нагревателно фолио
Всичко необходимо за бърз и безпогрешен монтаж на отоплителното фолио

Конектори:
Тип: A
Тип: B

Конектори:
Тип: Ax
Тип: Bx

Гофрирана тръба

Изолационен филм
0,2 mm

Изолационен
филм
0,3 mm

Клещи за кримпване
Модел: HD-LS.02

Безпроблемното прилагане на асортимента се улеснява от ръководствата:
heatdecor.com/en/heat-decor-heating-film-installation-manuals/
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Проектиране на отоплителни системи
Точно ценообразуване и безплатно проектиране

Free!

По искане на индивидуален клиент изготвяме проект за
отоплителна инсталация Heat Decor, съобразен с
изискванията.
Предлагаме на нашите партньори 3 безплатни проекта и
постоянна подкрепа при изготвянето на следващи проекти
за техните бъдещи клиенти.
Използваме получените архитектурни планове, ръчно
нарисувани скици на помещенията и документация за
топлоизолацията на сградата. Нашият клиент може да бъде
сигурен каква ще бъде цената на цялата отоплителна
система
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Сертификати
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Контакти

+359878989855

heatdecor.bg

Понеделник - петък

България, София 1505

info@heatdecor.bg

09:00 – 16:00

Попова шапка 44
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