ELECTRIC UNDERFLOOR HEATING SYSTEM
EGYÉB TUDNIVALÓK
A Caleo termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó
információkat és különösen az ajánlásokat a Caleo Infra S.R.L. és viszonteladói
hálózata jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és
tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos
körülmények között építik be, kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból,
bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni
körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre
vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból
eredő kötelezettség nem származtatható.
A felhasználónak a burkolás során minden esetben a helyi körülmények és
igények alapján kiválasztott anyagok és technológiák legfrissebb Termék
Adatlapját kell figyelembe vennie, melyekben közölt adatoknak meg kell felelnie a
nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés
mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő
adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok az irányadóak.
Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek a burkolásra
kiválasztott anyag gyártójának vevőszolgálatánál.
A kivitelezési és beépítési utasítást kérjük pontosan betartani, mivel minőségi
garanciánk csak az előírás szerinti felhasználás esetén érvényes.
Importőr: S.C. Caleo Infra S.R.L.
Sovata utca. 46 szám Q3 tömb, 1 lakrész, Nagyvárad, Bihar megye.
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A TERMÉKRŐL
A mindössze 0,35 mm vastag fűtőfilmre épülő Caleo filmfűtés-technológia fő
elemét, az ezüsttel kevert szénpasztát, speciális, a nyomdai eljárásokra hasonlító
módszerrel hordják fel a rétegzett polietilén (PET) fóliára. A szénpaszta
áramellátásának biztosítására réz sínt és ezüst összekötő elemeket visznek fel,
majd az így kapott konstrukciót egy erre a célra kialakított speciális kemencében
magas hőmérsékletű hőkezelésnek vetik alá. A végeredmény egy rendkívül stabil,
időtálló, kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkező, energiatakarékos
fűtőfilm. Az egyedülálló gyártási technológiának köszönhetően a Caleo fűtőfilmek
jól tűrik az esetleges túlmelegedést, valamint kiválóan viselik a nagy
súlyterheléstől származó nyomást. Az összetett termelési folyamatok részeként
működő szigorú gyártástechnológiai ellenőrzésnek és a körültekintően
megválogatott alapanyagoknak köszönhetően a gyártó garantálni tudja a legjobb
minőségű fűtőfilmet.
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a rendszert csak a hálózathoz fixen csatlakoztatott szabályozó termosztáttal
lehet üzemeltetni. Csak a gyártó által javasolt termosztátokat használja. Más
termosztátok használata a készülék károsodásához vezethet. A rendszer
üzemeltetése során mindig vegye figyelembe a vezérlő termosztátok
üzemeltetési utasítását,
ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket, válassza le a hálózatról,
a padlóban elhelyezett hőmérsékletérzékelő jeladó (szenzor) által
szabályozott hőmérséklet ne haladja meg a 32°C-t. A padló felületi
hőmérséklete a padlófűtés jellegéből adódóan 22-28°C hőmérsékleten
ideális,
a Caleo padlófűtés infra sugárzási elven működő rendszer. A hőérzet
általában 2-3°C-al melegebb, mint a levegő tényleges hőmérséklete,
a telepítés során a fűtőfilm és alkatrészei nedvesség elleni védelemmel
vannak ellátva. Azonban beázás, vízkár esetén semmilyen esetben se
kapcsolja be a fűtést mindaddig, míg meg nem győződött arról, hogy a
rendszer kellően száraz. Szükség esetén kérje ki szakember véleményét,
az elektromos szigetelés épségének megóvása érdekében védje a filmet a
mechanikai károsodás ellen.

HIBAELHÁRÍTÁS
A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. A javítást
csak a hivatalos szerviz végezheti. A termosztáton megjelenő hibaüzenetek
jelentését és azok elhárításának módját a termosztáthoz tartozó kezelési és
használati útmutatóban találja. Amennyiben a hibát ennek ellenére sem tudta
elhárítani, vagy a fűtőfilm sérülését észleli, keresse fel az Önhöz legközelebb eső
Caleo kereskedőt, ahol készséggel segítenek Önnek a probléma megoldásában.
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
A Caleo fűtőfilmre a forgalmazó 15 év, a rendszer egyéb kiegészítő elemeire 2 év
jótállást vállal. A garancia a termék telepítését követően a fogyasztónak átadott
jótállási jegy és a számla felmutatása mellett érvényesíthető.
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telepítő szakemberhez, aki ezt a lefektetés után keletkezett hibát szakszerűen ki
tudja javítani. Semmiképp ne burkolja le az elmozdult fűtőfilmet!
A csemperagasztó lerakása előtt a megfelelő tapadás biztosítása érdekében a
teljes felületet kezelje oldószermentes tapadó-híddal. A burkolást csak
oldószermentes, a padlófűtésekhez, beltéri alkalmazásra ajánlott flexibilis
csemperagasztóval végezze! Tapadó hídként használható anyag (pl. Sopro HPS
673, Kerakoll Keragrip). Minősége és műszaki jellemzői feleljenek meg a KGF 65
TOTÁL FLEX ragasztóhabarcs tulajdonságainak. A felhordott ragasztóréteg
vastagsága 5 mm legyen. A ragasztó felhordásakor fordítson kiemelt figyelmet a
fűtőfilm épségének megóvására, hogy azt a burkoláshoz használt szerszámok ne
sérthessék fel.
A burkolásnál minden esetben teljes felületű, kétoldali ragasztótechnikát kell
alkalmazni, azaz a fogadófelületre, illetve a kerámia burkolat hátoldalára is teljes
felületben fel kell hordani a flexibilis csemperagasztót!
A járólapok közötti fugák kitöltését legkorábban a ragasztást követő 72 óra eltelte
után kezdje meg az Európai Szabvány CG2 (Sopro Saphir, Kerakoll Fugabella
Porcelana), vagy szilikon fuga esetén (Sopro Meister Saniter Silicon, Kerakoll
Fugabella Silicone) szerinti fugázó anyaggal.
Amennyiben a fűtőfilm lerakását követő 1 héten belül kerül sor a burkolásra, úgy
a munkálatok közben fokozottan figyeljen arra, hogy a rögzített fűtőfilm ne
mozduljon el. A fűtőfilmet a csemperagasztó teljes kiszáradásáig (a helyiség
hőmérsékletétől és a levegőmozgástól függően 30-35 nap) ne helyezze feszültség
alá. Ne szárítsa a csemperagasztót a Caleo fűtőfilmmel!
ÜZEMELTETÉSI FELTÉTELEK
A termék üzemeltetése minden esetben a rendszer részét képező termosztát
vezérlésével történik. A termosztát használati utasítása a telepítés befejezésekor
a fogyasztó részére átadásra kerül.
A Caleo fűtésrendszer nem igényel semmilyen karbantartást, azonban az
optimális fogyasztás és hatékony működés érdekében az alábbi szempontokat
vegye figyelembe:
• Hálózati feszültségre csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a hálózat
megfelel-e a készülék specifikációjának. A rendszer tápáram szükséglete
230V, 50 Hz.
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TERMÉKVÁLASZTÉK
Jelenleg a Caleo fűtőfilm háromféle szélességben és kétfajta teljesítményben áll
rendelkezésre. Az optimális méretezést és teljesítményigény megállapítását a
Caleo szakemberei elvégzik.
TELJESÍTMÉNY SZÉLESSÉG VASTAGSÁG MAXIMÁLIS
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TELEPÍTÉS ELŐTT
Padlózat előkészítése - A fűtőfilm telepítése előtt a padlózat megfelelő
előkészítése szükséges. A fűtőfilm lerakása előtt alakítsa ki a fogadófelületet:
önterülő aljzatkiegyenlítővel (európai szabvány EC1 pl. Sopro FS 10, Kerakoll
Keratech R10), vagy a majdani burkolásnál használandó
Flexibilis
csemperagasztóval (európai szabvány C2TE S1 pl. Sopro No.101 S1, Kerakoll H40
Extraflex, Sika Ceram 203) történő simára glettelés útján. Ennek teljes
kiszáradását követően kerülhet sor a fűtésrendszer telepítésére. Telepítés előtt
győződjön meg arról, hogy a padlózat egyenletes, mentes portól és egyéb
szennyeződésektől, valamint hidegburkolat esetében arról, hogy a felvitt
kiegyenlítő réteg alkalmas a ragasztásra. A fűtésrendszer csak teljesen száraz
padlózatra telepíthető. A telepítendő fűtésrendszer teljes rétegrendje
hidegburkolat esetében 3-4 mm (csemperagasztó és kerámiaburkolat nélkül), míg
meleg burkolatok esetében 6-7 mm (parketta, vagy padlószőnyeg nélkül). A
tervezett padlószint pontos megállapításához minden esetben vegye figyelembe a
tervezett beépítendő padlóburkolat vastagságát is.
Elektromos igény biztosítása - A szükséges elektromos igény kiszámításához
forduljon a Caleo szakembereihez. A tervezés és az esetleges hálózatbővítés
során vegye figyelembe a terület egyéb elektromos fogyasztóinak elektromos
igényét is.
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Elektromos biztonsági követelmények:
• a Caleo fűtési rendszer csak életvédelmi relével ellátott hálózatról
üzemeltethető,
• a fűtőfilm elektromos szigetelése megfelel a hatályos építési előírásoknak,
• a termék rendelkezik az ehhez szükséges TÜV tanúsítvánnyal,
• a telepítés és a hibaelhárítás során a szakemberek ellenőrzik a rendszer
szigetelési ellenállását, melyről érintésvédelmi jegyzőkönyvet állítanak ki a
felhasználó részére.
Elektromos telepítési követelmények - Az egyes helyiségek, valamint a rendszer
energiaigényének kiszámítását a Caleo elvégzi. Ezeknek az adatoknak a
birtokában az alábbi előkészületeket javasoljuk:
• a szükséges elektromos kapacitást biztosítsa az egyes helyiségekhez a Caleo
által megadott információk alapján.
• a falba szerelhető termosztátok helyét úgy jelölje ki, hogy az közvetlenül
nyílászáró mellé lehetőleg ne kerüljön.
• ügyeljen arra, hogy a későbbi bútorozás során a termosztátok ne kerüljenek
takarásba.
• az elektromos kiállásokat a termosztát beépítési pontjáig kell biztosítani.
• a termosztáttól elektromos vezetékekhez alkalmas flexibilis gégecső
szerelése szükséges a padló szerelési szintjéig.
TELEPÍTÉS
A Caleo fűtőrendszer telepítését kizárólag az erre jogosítvánnyal rendelkező
kivitelező telepítheti. A fűtőfilm lefektetése előtt egy szigetelő és hővisszaverő
réteg lefektetése történik. Ezután kerül sor a filmek, vezetékek, hőmérséklet
jeladó szenzorok telepítésére, a vezérlő termosztátok elhelyezésére és
bekötésére, valamint a rendszer szigetelésére. A telepítés befejezéseként a filmet
a Caleo szakemberei védőréteggel látják el, így biztosítva a burkolható felületet,
valamint a fűtőrendszer ideiglenes védelmét a burkolat elhelyezéséig.
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PADLÓBURKOLÁS
Melegburkolatok telepítése - A Caleo fűtésrendszert a kivitelező burkolható
állapotban adja át. Melegburkolatok lerakásakor vegye figyelembe az adott
burkolat sajátosságait és a rögzítésre vonatkozó gyártói utasításokat. A burkolás
során fokozott figyelemmel kell lenni a film és a hozzá tartozó elektromos
kiegészítők sértetlenségének megőrzésére. Ragasztáskor ne használjunk
oldószeres ragasztót. A rendszert csak a ragasztó teljes megszáradását követően
helyezzük feszültség alá. Ne szárítsuk a ragasztót a fűtőfilm segítségével!
Hidegburkolatok telepítése - A Caleo fűtésrendszert a kivitelező burkolható
állapotban adja át. Átvételkor győződjön meg arról, hogy a hőszigetelőhővisszaverő réteg és a filmek a padlózathoz, valamint egymáshoz légmentesen,
felgyűrődések nélkül lettek leragasztva. A felgyűrődések megelőzése érdekében a
lerakott fűtésrendszeren - lehetőség szerint - a burkolásig kerüljük a
munkavégzést, közlekedést. Amennyiben elengedhetetlen a helyiségben a
telepített fűtésrendszeren történő mozgás, úgy azt gondossággal tegye, kerülve a
filmek alatti ragasztóréteg teljes megkötéséig a vízszintes irányú erők kialakulását,
amelyek a filmek elmozdulásához vezethetnek.
Burkolás előtt minden esetben győződjön meg arról, hogy a fűtőfelület a
telepítést követően nem mozdult és nem vált el a helyéről, alatta nem képződött
légrés. Amennyiben ilyen jelenséget tapasztal, forduljon a Caleo rendszert
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