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Благодарим ви, че закупихте нагревателната постелка HEAT DECOR. 

Това ръководство ще ви помогне за безопасния монтаж на 

отоплителната постелка HEAT DECOR и за решаването на всички 

проблеми, които могат да възникнат по време на работата ѝ. 
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РАЗОПАКОВАНЕ НА 
След като закупите продукта, проверете съдържанието на опаковката и техническото състояние 

на нагревателната постелка. Ако сте закупили комплект за монтаж на нагревателна постелка, 

опаковката съдържа: 

нагревателна постелка 

термостат със сензор за температура 

на пода защитна тръба на 

захранващия кабел 

БЕЗОПАСНОСТ 

кутия за патета 

защитна тръба на сензора за температура на пода 

 ВНИМАНИЕ! МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА НАГРЕВАТЕЛНАТА 

ПОСТЕЛКА ПРЕДИ УПОТРЕБА И ЗАПАЗЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА МОНТАЖ ЗА 

ЕВЕНТУАЛНИ БЪДЕЩИ ЦЕЛИ. 

Деца на възраст над 8 години могат да използват нагревателната постелка, ако е осигурен надзор и 
подходящи 

обучение за безопасна работа. 

 
Деца под осемгодишна възраст не трябва да играят с термостата. 

 
Децата не могат да извършват операции по почистване и поддръжка без родителски надзор. 

Всички дейности по поддръжка и почистване на оборудването трябва да се извършват по безопасен 
начин и при изключено захранване. 

 
Тази инсталация може да се използва от хора с намалени физически и/или интелектуални 

способности, които не са имали предишен опит с продукта, но са преминали инструктаж за 

безопасното използване на инсталацията. 

 
В случай на повреда на захранващия или нагревателния кабел, продуктът е негоден за 

употреба и трябва да бъде изхвърлен. 
 

Инсталацията за подово отопление трябва да има прекъсвач за остатъчен ток и миниатюрен 

прекъсвач тип В. Видовете диференциални прекъсвачи, токови и свръхтокови прекъсвачи се 

избират от електропроектант или оторизиран електротехник. 

  ВНИМАНИЕ! В случай на повреда на отоплителната постелка Heat Decor® се 

забранява нейното монтиране и се препоръчва да се свържете с продавача. 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Отоплителната рогозка Heat Decor е предназначена за инсталиране на подово отопление в 

помещения вътре в сградата. Подложката за отопление е пригодена за подово отопление с 

използване на подови настилки като керамични, фаянсови и каменни плочки. Отоплителната 

рогозка е пригодена за монтаж в тънки еластични лепилни слоеве, чиято дебелина не 

надвишава 1,5 cm. 

Технически данни 

 
 

Нагревателният килим се състои от три елемента: 

- нагревателен кабел (син) 

- самозалепваща се мрежа от фибростъкло 

- трижилен захранващ кабел 

Захранващо 

напрежение 

230V +/- 10% 50/60 Hz 

Широчина на 

постелката 

50 см 

Дължина на 

матрака 

= повърхност m x22 

Мощност на 
захранване 

150 W/m2 

Изолиране на 
проводници 

FEP 

Външна инсула FEP 

Степен на защита IPX7 
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(Фигура I.) 
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ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ 
Необходимо е да се провери съпротивлението на нагревателната рогозка преди 

монтажа. Използвайте електромер (мултиметър), за да измерите съпротивлението. 

Измерете съпротивлението на захранващите кабели на отоплителната рогозка в син и 

кафяв цвят. Съпротивлението се определя в единици ом (Ω). Поради различните 

измервателни уреди и условия на измерване резултатът може да се различава от 

нормата с +/- 5%. (Фигура I.) 

  ВНИМАНИЕ! АКО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО СЕ РАЗЛИЧАВАТ ЗНАЧИТЕЛНО 
ОТ СТОЙНОСТИТЕ В ТАБЛИЦАТА ПО-ДОЛУ, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С 
ПРОДАВАЧА И НЕ МОНТИРАЙТЕ НАГРЕВАТЕЛНАТА ПОСТЕЛКА. 

 

Модел 
Мощност 

на мат 

(W) 

Размер 

(m*m) 

Повърх
ност 

(m²) 

Дължина на 
нагревателния 

проводник 

(m) 

Съпротивл
ение 

(Ω) 

HD-mat150 /1.0 150 0.5×2 1,0 12,50 352,7 

HD-mat150 /1.5 225 0.5×3 1,5 18,75 235,1 

HD-mat150 /2.0 300 0.5×4 2,0 25,00 176,3 

HD-mat150 /2.5 375 0.5×5 2,5 31,25 141,1 

HD-mat150 /3.0 450 0.5×6 3,0 37,50 117,6 

HD-mat150 /3.5 525 0.5×7 3,5 43,75 100,8 

HD-mat150 /4.0 600 0.5×8 4,0 50,00 88,2 

HD-mat150 /4.5 675 0.5×9 4,5 56,25 78,4 

HD-mat150 /5.0 750 0.5×10 5,0 62,50 70,5 

HD-mat150 /6.0 900 0.5×12 6,0 75,00 58,8 

HD-mat150 /7.0 1050 0.5×14 7,0 87,50 50,4 

HD-mat150 /8.0 1200 0.5×16 8,0 100,00 44,1 

HD-mat150 /9.0 1350 0.5×18 9,0 112,50 39,2 

HD-mat150 /10.0 1500 0.5×20 10,0 125,00 35,3 

HD-mat150 /12.0 1800 0.5×24 12,0 150,00 29,4 

 

Проект за инсталиране на отоплителна рогозка 
(Фигура II.) 

Изготвянето на проекта за монтаж на отоплителната рогозка значително улеснява 

монтажа на подовото отопление и ви позволява да адаптирате отоплителната рогозка 

към преобладаващите условия в помещението. Изготвеният проект е и важен документ 

за потребителя по време на експлоатацията на отоплителната рогозка. В проекта за 

монтаж на отоплителната рогозка начертайте разположението на рогозката върху пода, 

отбележете мястото, където се инсталира електрическата кутия заедно с електрическата 

линия, подовия сензор и захранващата линия на отоплителната рогозка. 

Въз основа на завършения проект нарисувайте с тебешир или молив всички елементи на 

планираната инсталация в стаята. 

Елементи на отоплителната система: 

1. Отоплителна рогозка 

2. Сензор за температура на пода в защитната тръба 

3. Термостат 
 

Правила за сглобяване, включени в проекта: 

A. Сензорът за температурата на пода се поставя в защитна тръба, която се 

прокарва в пода с височина, равна на ширината на тръбата. Пешеходът минава 

успоредно на отоплителните кабели. Поставете края на тръбата с температурния 

сензор в половината от ширината на отоплителния килим. 

B. Правилната смяна на посоката на нагревателната рогозка включва рязане на мрежата на 
подложката. 
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C. Дръжте отоплителната постелка на безопасно разстояние от фиксираната инсталация. 

D. Дръжте нагревателната постелка на безопасно разстояние от арматурата в банята. 

E. Дръжте нагревателната постелка на безопасно разстояние от стената. 

F. Спазвайте безопасно разстояние между нагревателните кабели. 
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Илюстративни схеми за 
инсталиране 
(Фигура III.) 

Описание 
1. Захранваща линия ~ V230 

2. Температурен контролер 

3. Peszel с проводници, захранващи 
нагревателната рогозка 

4. Тръба с подов сензор 

5. Отоплителна рогозка 

(Фигура IV.) 

 
 

 
6. Топлоизолация на пода (по избор) 

7. Гъвкав лепилен разтвор 

8. Подова подложка (замазка) 

9. Теракота 

10. Гъвкаво лепило 

11. Край на тръбата с подов сензор 

Температурният контролер и тръбопроводът с подов температурен сензор могат да бъдат прокарани 
по два начина: 

1. Контролерът на температурата е разположен извън банята, а тръбата със сензора е 

вградена във външната стена. Тръбата със сензор за температурата на пода се 

отвежда към отоплителната постелка чрез отвор в стената. 

2. Регулаторът се поставя вътре в банята, а тръбата със сензора за температурата на пода 

се насочва в канала, издълбан в стената и в пода. 

 

1. Температурен контролер 

2. Инсталационна кутия 

3. Стена 

4. Тръба със захранващи кабели от 
нагревателната рогозка 

5. Стенни плочки 

6. Тръба на подов сензор 

7. Теракота 

8. Отоплителна рогозка 

9. Залепващ слой 

10. Подова подложка (замазка) 

 

ИНСТАЛИРАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНА РОГОЗКА 
Правила за инсталиране 

1. Вземете специални предпазни мерки, когато монтирате нагревателната постелка, за да не я 
повредите. 

 

2. Отоплителната рогозка може да се монтира само от квалифициран монтажник. Всички 
електрически връзки се извършват от лицензиран електротехник. 

 
3. Преди монтажа на отоплителната рогозка, както и по време на нейното сглобяване и 

завършване, трябва да се провери съпротивлението на измервателния уред (включително 
изолацията), за да се открие евентуална повреда на отоплителната рогозка . Допустимото 
отклонение на резултатите от съпротивлението на рогозката е + 10 % / -5 %. 

 
4. Отоплителната рогозка трябва да се монтира само върху хоризонтални подове. 

Забранено е монтирането на нагревателна постелка върху тавани и стени. 
 

5. Не режете нагревателните кабели. Може да се реже само мрежата от фибростъкло. 
Забранено е скъсяването, смачкването или рязането на нагревателните кабели на постелката. 

 
6. Нагревателната постелка трябва да има отделно захранване и не трябва да се комбинира с 

други източници на топлина или други електрически устройства. 
 

7. Нагревателните рогозки могат да се свързват към захранването само паралелно. 
Последователното свързване е забранено, тъй като води до намаляване на 
мощността на нагревателната рогозка. 

 
8. Отоплителните рогозки са предназначени за подово отопление, което може да бъде завършено 
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9. Всички материали, използвани за подовата настилка, трябва да имат 

устойчивост на топлина до °С80. Не използвайте подови настилки, 
които могат да се деформират или напукат в резултат на топлинния 
поток. 
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10. Подовата топлоизолация, използвана директно под отоплителния килим, трябва да има 
минимално топлинно съпротивление от 80 °С и устойчивост на натиск мин. 300kPa. 

 

11. Повърхността, върху която ще се монтира нагревателната рогозка, трябва да бъде равна, 
почистена, изравнена и заземена, обработена с грунд. 

 

12. При монтиране на нагревателния килим върху изолационни рогозки, килимът трябва да е плосък, 
шлифован, почистен и грундиран. 

 

13. Отоплителният килим може да се захранва само в инсталационната кутия, забранено е 
захранването на отоплителния килим директно от контакта. 

 

14. Забранено е монтирането на отоплителна постелка без температурен регулатор 
(термостат), оборудван с датчик за температурата на пода. 

 

15. Отоплителната рогозка трябва да има прекъсвач за остатъчен ток и прекъсвач за свръхток тип В в 
своята верига. 

 

16. Нагревателните кабели не трябва да се припокриват или допират един до друг. Забранено 
е прикрепването на нагревателната постелка с помощта на пирони, винтове и други 
метални предмети. 

 

17. Мястото за монтаж на нагревателната рогозка трябва да е сухо. Отоплителната рогозка трябва 
да бъде защитена от пряко излагане, достъп и действие на вода и влага. 

 

18. Забранено е използването на отоплителна постелка в зони, предпазващи от електрически удар, и0 1. 
 

19. Забранено е монтирането на отоплителни постелки под постоянна конструкция, която 
директно прилепва към земята и не позволява свободното движение на топлината. 

 

20. Когато монтирате нагревателната постелка в банята, оставете свободно място за монтиране на 
санитарни уреди, като вана, тоалетна, душ и др. 

 

21. Оставете незатоплени ивици с ширина 5÷10 см покрай стените. 
 

22. Проектът на инсталацията трябва да включва неотопляеми зони. 
 

23. По време на монтажа използвайте само равни обувки с плоска гумена подметка и избягвайте да 
ходите по нагревателните кабели. 

 

24. Използвайте гъвкави лепила и материали, предназначени за подово отопление, за да монтирате 
нагревателната постелка и подовите покрития. 

 

25. Всички монтажни работи трябва да се извършват при изключено основно захранване. 
 

26. След монтажните работи на мястото на инсталиране на отоплителната рогозка, пробиването, 
коването и други са забранени дейности, които могат да повредят отоплителната система. 

 

27. Забранено е монтирането на отоплителната постелка при температура под °С5. 
 

28. По време на монтажа трябва да се спазват всички размери и разстояния, посочени в ръководството 
за монтаж. 

 

29. Ръководството за монтаж, заедно с попълнената гаранция и внимателно изпълнения проект 
трябва да се съхраняват за следващите потребители и за бъдещи работи по монтажа и 
поддръжката. 
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Подготовка на помещението за монтаж 
 

На определеното място според проекта, като 

използвате бормашина или трион за пробиване 

на отвори, пробийте отвор за електрическата 

60кутия. Изрежете в стената и пода 

инсталационен канал за поставяне на защитната 

тръба на датчика за температурата на пода и 

защитната тръба на захранващите кабели на 

отоплителната рогозка. На мястото на 

инсталационната кутия свържете захранващия 

кабел на нагревателната рогозка. Изборът на 

напречното сечение на захранващия кабел се 

извършва от лицензиран електротехник или 

проектант. 

 

 
Поставете защитната тръба на подовия сензор в 

канала за монтаж. Вкарайте подовия сензор в 

защитната тръба до края на запушената тръба. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Поставете тръбата със сензора за температура 

на пода в инсталационната кутия. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Въведете главния захранващ кабел и тръбата с 

датчика за температура на пода в 

инсталационната кутия. 

Отрежете края на тръбата на подходяща 

дължина за по-късен монтаж на температурния 

регулатор. 

ВНИМАНИЕ! НЕ ПОВРЕЖДАЙТЕ ПРОВОДНИКА 

НА ПОДОВИЯ СЕНЗОР ПО ВРЕМЕ НА ПРОЦЕСА НА 

РЯЗАНЕ. 

 
 
 

   ПОВЪРХНОСТТА НА ПОДА ЗА МОНТАЖ НА НАГРЕВАТЕЛНАТА ПОСТЕЛКА ТРЯБВА ДА 

 
 
 

Канал за 

 

инсталира

не 

1 

2 

3 

4 
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БЪДЕ РАВНА, ИЗРАВНЕНА, ШЛИФОВАНА, ПОЧИСТЕНА, ГРУНДИРАНА И БЕЗ 

ОСТРИ РЪБОВЕ. 
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1 2 

3 

 

Поставяне на нагревателната постелка на пода 

 
Нагревателната рогозка е монтирана върху 

самозалепваща се мрежа от фибростъкло. 

Отоплителната рогозка трябва да се изправи 

преди залепване. Отоплителната рогозка трябва 

да се залепи равномерно към подготвения под в 

съответствие с предварително направения 

проект за монтаж. 

 
 
 
 
 

Сензорът за температурата на пода, монтиран в 

защитната тръба, трябва да бъде разположен 

между две съседни секции от проводника на 

нагревателната рогозка на еднакво разстояние. 

 
 
 
 
 
 

Ако трябва да сгънете нагревателната постелка на пода, можете да го направите по три начина: 
 

 Сгъванеправ  ъгълПаралелносгъване 
 

Широко  сгъване на дъгатаРазрязване наподложнатамрежа 

 ВНИМАНИЕ! ДОСТАТЪЧНО Е ДА СЕ ОТРЕЖЕ МРЕЖАТА ЗА УДЪР. ЗАБРАНЕНО Е 

5 

6 

7 
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СКЪСЯВАНЕТО ИЛИ РЯЗАНЕТО НА НАГРЕВАТЕЛНАТА РОГОЗКА. 
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След като поставите нагревателната постелка, 

поставете захранващите кабели на 

нагревателната постелка в защитната тръба. 

Поставете защитната тръба със захранващия 

кабел в предварително подготвения 

инсталационен канал и я вкарайте в 

инсталационната кутия. Отрежете защитната 

тръба заедно със захранващия кабел на 

правилната дължина за правилен монтаж на 

температурния регулатор. 

 
 
 
 

Извършете контролно измерване на 

съпротивлението на нагревателната рогозка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лепене 
на 
рогозки 

 

 

 
(Фигура 
I.) 

 

 
Нанесете равномерно еластичен лепилен разтвор 

за подово отопление върху правилно положена 

отоплителна рогозка с помощта на 

пластмасова мистрия. 

Разтворът трябва да се разнесе много 

внимателно по цялата повърхност, като 

внимателно се увият нагревателните кабели. 

Правилно залепената отоплителна рогозка 

трябва да се остави да изсъхне в продължение 

на 24 часа. 

След няколко часа24 проверете отново 

съпротивлението на нагревателната рогозка. 
 

 

  ВНИМАНИЕ! ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ГЪВКАВИ ЛЕПИЛА ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ. 

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МЕТАЛНИ МИСТРИИ ЗА НАНАСЯНЕ НА ЛЕПИЛО, ТЪЙ КАТО ТЕ 

МОГАТ ДА ПОВРЕДЯТ ИЗОЛАЦИЯТА НА НАГРЕВАТЕЛНИЯ КАБЕЛ. 

ДОКАТО ЗАЛЕПВАТЕ НАГРЕВАТЕЛНАТА ПОСТЕЛКА, НЕ ХОДЕТЕ ДИРЕКТНО ВЪРХУ 

НЕЯ. ЗА ДА ПРЕДПАЗИТЕ МАТРАКА ОТ ПОВРЕДА, ТОЙ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЩИТЕН С 

ДЕБЕЛО ПОКРИТИЕ ОТ КАРТОН ИЛИ СТИРОПОРЕНИ ПЛОСКОСТИ. 

10 

9 

8 
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Поставете теракота върху слой от гъвкаво 

лепило с дебелина не повече от 5-7 мм. За да 

залепите теракота, използвайте гъвкаво 

лепило за подово отопление. Проверете 

отново съпротивлението. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ВНИМАНИЕ! ИЗВЪРШВАЙТЕ МОНТАЖА НА ТЕРАКОТА С НАЙ-ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ. 

ЗАБРАНЕНО Е РЯЗАНЕТО, СЪХРАНЯВАНЕТО И ОСТАВЯНЕТО НА ПЛОЧКИТЕ ВЪРХУ 

ЛЕПИЛНИЯ РАЗТВОР. ИЗВЪРШВАЙТЕ ВСИЧКИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА 

ПЛОЧКИТЕ ОТ ТЕРАКОТА ИЗВЪН ЗОНАТА ЗА МОНТАЖ НА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ. 

ЗАБРАНЕНО Е ПОЧИСТВАНЕТО НА ФУГИТЕ ЗА ФУГИ С ОСТРИ ИНСТРУМЕНТИ, КОЕТО 

МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПОВРЕДА ИЛИ СРЯЗВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНАТА РОГОЗКА. 

 
 
 

След полагане на теракотата и изчакване на 

втвърдяването на лепилото, направете 

окончателното измерване на съпротивлението на 

нагревателния килим. Запишете резултата от 

измерването в гаранционната карта. 
 
 
 
 
 
 
 

Свързване на нагревателната рогозка към термостата 

Монтирайте температурния контролер в подготвената промивна 

-монтирана кутия със захранващите кабели за 

отоплителната рогозка, кабелите на захранващата 

линия и кабела от сензора за температура на пода. 

Монтирайте термостата съгласно инструкциите, 

предоставени от производителя на термостата. 

 
 
 
 

 
 ВНИМАНИЕ! СЛЕД ИНСТАЛИРАНЕ НА ТЕРМОСТАТА ОГРАНИЧЕТЕ ТЕМПЕРАТУРАТА НА 

ПОДА СРЕЩУ ПРЕГРЯВАНЕ ВЪВ ФУНКЦИЯТА НА СЕНЗОРА ЗА ТЕМПЕРАТУРА НА ПОДА. 

МАКСИМАЛНАТА ТЕМПЕРАТУРА НА ПОДА Е °С35; ОПТИМАЛНАТА Е °С28. 

11 
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 Отоплител
на рогозка 

Термостат 

 
 Отоплител
на рогозка 

Термостат 

 

 

Отоплителният килим може да се свърже към термостата по два начина: 

A - заземителен проводник, свързан към термостата 
 

 
B - заземителен проводник, свързан извън термостата 

 
 

 
 
 

ВНИМАНИЕ! ОПЕРАЦИЯТА ПО СВЪРЗВАНЕ НА НАГРЕВАТЕЛНАТА РОГОЗКА КЪМ 

ТЕРМОСТАТА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ С РАЗРЕШИТЕЛНИ. 

 

 

ПЪРВО ПУСКАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА 
След няколко дни14 от поставянето на плочките можете да стартирате 

системата за подово отопление, при условие че в помещението, където 

е монтирана нагревателната постелка, се поддържа постоянна 

температура от мин. 18 ° C. 

Ако температурата в помещението е по-ниска от °С18, периодът на 

първото стартиране на отоплението ще бъде по-дълъг. 

Първата зададена температура на пода по време на процеса на накисване 

не трябва да надвишава градусите19, което се дължи на необходимостта 

от отпускане на лепилния слой. В продължение на три дни тази 

температура може постепенно да се повишава до максимална 

температура от °С25. 
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Място за монтажната скица 
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ГАРАНЦИЯ 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ ДАВА 25-ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ ЗА НАГРЕВАТЕЛНАТА 
ПОСТЕЛКА. 

 

 
 

Гаранцията не покрива: 

1. Механична повреда на нагревателната рогозка. 

2. Повреда на отоплителната рогозка в резултат на пожар, наводнение, мълния. 

3. Повреда на нагревателната рогозка в резултат на монтаж на нагревателната рогозка, 

който не е в съответствие с инструкциите, или неправилна експлоатация. 

4. Повреда на отоплителния килим или неправилно функциониране на отоплителната система в 

резултат на използването на материали, които не отговарят на указанията на производителя и 

инструкциите за монтаж. 

 
 

 
Данни 

Купувач  

Монтажник на отоплителни 
рогозки (печат) 

 

Данни за инсталиране на отоплителна рогозка: 

Дата на инсталиране 
 

Вид на нагревателната постелка, модел и 
мощност 

 

Измерване на съпротивлението на инсталацията на 
нагревателната рогозка [Ω] (1) 

 

Измерване на съпротивлението на инсталацията на 
нагревателната рогозка [Ω] (2) 

 

 

Измерване на съпротивлението на инсталацията на 
нагревателната рогозка [Ω] (3) 

 

 
 
 
 
 

Необходими прикачени файлове: 

1. Скица на инсталацията на отоплителна рогозка 

2. Приемо-предавателен протокол за инсталацията на отоплителните рогозки 

3. Доказателство за закупуване на нагревателната постелка 

http://www.heatdecor.com/
mailto:info@heatdecor.com
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