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FIGYELEM! 

Az elektromos fűtési rendszer telepítésének megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a 
jelen útmutatóban foglaltakat! 

A személyi sérülések és anyagi károk elkerülése érdekében gondosan olvassa el és feltétlenül 
tartsa be a jelen útmutatóban leírtakat! 

Az elektromos fűtési rendszer telepítése kizárólag a helyi törvényi rendelkezések betartása 
mellett végezhető. Amennyiben nincs tisztában a vonatkozó rendelkezésekkel, a telepítést bízza 
szakemberre! 

A fűtésirendszer érintésvédelmét az érvényben lévő szabványoknak megfelelően kell 
kialakítani. 

Az elektromos fűtési rendszer hatékonysága nagy mértékben függ az adott helyiség hőtechnikai 
tulajdonságaitól. A fűtési rendszer kiválasztásánál vegye figyelembe, hogy önálló fűtésként csupán 
azokban a helyiségekben ajánlott, ahol a hőleadó felület 30°C-os hőmérséklete biztosítani tudja a 
helyiség fűtését. Ellenkező esetben az elektromos fűtési rendszer mellé kisegítő fűtés indokolt. 

A rendszer megfelelő működése érdekében a padló hőleadását minden körülmények között 
biztosítani szükséges. A fűtőfilmmel ellátott helyiségekben ne tároljon hosszú ideig hőszigetelő 
tulajdonsággal rendelkező tárgyakat, mint például vastag szőnyeget, matracot, láb nélküli bútorokat! 

A rendszer üzemeltetője köteles felhívni az elektromos fűtéssel ellátott helyiségekben 
munkálatokat végző személyek figyelmét a rendszer meglétéről. A munkálatok megkezdése előtt 
a fűtési áramkörök áramtalanítása minden esetben elengedhetetlen. 

A rendszer üzembe helyezése csupán az aljzat és/vagy burkolat teljes száradása után 
lehetséges. 

A fűtési rendszer meghibásodása vagy annak gyanúja esetén áramtalanítsa a rendszert, majd 
haladéktalanul értesítse az illetékes szakembereket! 

A rendszer gazdaságos és garantált működése érdekében a rendszert célszerű a jelen 
útmutatóban ajánlott termosztátokkal üzemeltetni. 

Időben győződjön meg arról, hogy a rendelkezésre álló elektromos teljesítmény elegendő-e a 
fűtési rendszer szükségleteinek! Amennyiben a teljesítmény kevésnek bizonyul, kérjen 
hálózatbővítést az áramszolgáltatójától! Az elektromos fűtési rendszer üzembe helyezése 
minden esetben a szükséges kapacitás megléte, az esetleges hálózatbővítés után 
valósítható meg. 
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1. Tervezés 

Az elektromos fűtési rendszer ideális, hosszú távon is biztonságos működése érdekében a 
fűtőfilmek elhelyezését előzetesen készített tervek alapján célszerű megvalósítani. A megfelelő 
hőleadás érdekében fűtőfilmet csak a szabad, vagy a levegőréteg szellőzését biztosító bútorokkal 
fedett padlófelületek alá lehet telepíteni. 

Az előzetes tervezés során meghatározzuk, hogy az adott helyiségekbe milyen szélességű, 
hosszúságú és teljesítményű fűtőfilm szükséges. Tapasztalataink szerint a teljes alapterület 
körülbelül 70%-os telepítése az optimális. 

Elérhető fűtőfilm típusok és tulajdonságaik 
(https://www.solarkonstrukt.hu/termekkategoria/elektromos-futes/futofilm/) 

Termék neve: Tow-tech TSW-405P Tow-tech TSW-410P 

Szélesség [cm]: 50 100 

Teljesítmény/m2 [W] 110 110 

Teljesítmény/fm [W] 55 110 

Névleges áramerősség 
[A/fm] 0,24 0,48 

A tervezés során a következő szempontok figyelembevétele szükséges: 

! Az adott szélességű fűtőfilm a gyárilag megjelölt szaggatott vonal mentén, 25 cm-ként 
vágható. 

! A falaktól, beépített bútoroktól 10 cm-es távolságot kell tartani. 
! A fűtőfilm darabokat egymástól 2-4 cm-es távolságban kell fektetni. 
! Az érzékelőhöz csatlakozó tápvezeték hossza 3 m. 

 

1. ábra: Tow-tech TSW fűtőfilm beépítési tervezet 
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2. Rétegfelépítési lehetőségek 

2.1. Közvetlenül melegburkolat alá 

 

2. ábra: Rétegrend meleg burkolat esetében 

 (1) Meleg burkolat 

 (2) PE párazáró fólia 

 (3) Fűtőfilm 

 (4) XPS szigetelőréteg 

 (5) Hőtükör fólia 

 (6) Hőszigetelő aljzatbeton 

2.2. Aljzat betonba 

 

3. ábra: Rétegrend aljzatbeton esetében 

 (1) Tetszőleges burkolat (7) XPS szigetelőréteg 

 (2) Aljzatbeton (8) Hőtükör fólia 

 (3) PE párazáró fólia (9) Lépésálló hőszigetelés 

 (4) Védőháló (10) Bitumenes Vízszigetelés 

 (5) PE párazáró fólia (11) Szerelőbeton 

 (6) Fűtőfilm 
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3. Telepítés 

A garancia érvényesítéséhez, Illetve az esetleges hibák elemzéséhez és elhárításához tartsa be az 
alábbi fejezetben bemutatott telepítési eljárást és a felsorolt lépések sorrendjét! A helytelen telepítés 
meghibásodást okozhat a fűtőfóliában és a rendszer tartozékaiban. 

3.1. Terület megtisztítása 

Kivitelezés előtt győződjön meg arról, hogy a padlózat mentes portól, zúzaléktól, egyéb 
szennyeződésektől. A helyiséget a kivitelezés idejére teljesen szabaddá kell tenni – építőanyagok, 
a nem fűtési rendszer szereléséhez használt szerszámok, bútorok ne legyenek a helyiségben! Az 
elektromos fűtési rendszer csak teljesen száraz aljzatra telepíthető! 

3.2. Hőtükör Fólia lefektetése 

Melegburkolat esetén a hőtükörfólia lefektetése közvetlenül az aljzatbetonra történik. 

Aljzatbetonba történő telepítés esetén, a szerelőbetonra először egy bitumenes 
vízszigetelőréteg, majd egy lépésálló hőszigetelőréteg kerül. Ezt kell lefedni a hőtükörfóliával. 

3.3. XPS szigetelő réteg lefektetése 

Az XPS szigetelőréteg kiválasztásánál győződjön meg arról, hogy a választott termék alkalmas 
fűtőfilmmel való használatra. A lapokat a fűtendő helyiség teljes területén, egymáshoz szorosan 
illeszkedve, résmentesen fektesse le! A lapok találkozásánál rögzítse a szigetelést üvegszál 
erősítésű ragasztószalaggal! 

3.4. Fűtőfilm méretre vágása 

Az előzetes terveknek megfelelően, az ellenőrzött hosszúságú fűtőfilmet a szaggatott vonalak 
mentén vágja a kívánt méretre! 

3.5. Fűtőfilm lefektetése 

A méretre vágott filmeket a terveknek megfelelően fektesse az XPS szigetelőrétegre és rögzítse 
azokat üvegszál erősítésű ragasztószalaggal! 

! Ne fektesse a filmeket átfedéssel! 
! Tartson 10 cm-es távolságot a falaktól, és a beépített bútoroktól! 
! Tartson 2-4 cm-es távolságot a fűtőfilmek között! 
! Tartson minimum 15 cm-es távolságot a meleg vizes csövektől, kandallótól, kéménytől! 
! Ne helyezzen hőszigetelő anyagot a fűtőfilm fölé! 
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3.6. Villamos bekötés 

Az elektromos fűtési rendszer telepítésének ezen lépését csakis képzett villanyszerelő végezheti! 

! A film csatlakozása a film és a rézcsík közé beszúrt ezüst klipsz segítségével történik. 
! Az ezüst klipsz, és a megfelelő hosszúságú kábel rögzítését célszerszámmal végezze! 
! A rézcsíkok végeit lássa el vízhatlan bitumenes szigetelővel! 
! A fűtendő helyiségekben elhelyezett filmeket párhuzamosan kell kötni egymással! 

 

4. ábra: Fűtőfilmek párhuzamos kötése. Érzékelő a fűtőfilmhez rögzítve (zöld) 

Laminált parketta alá telepített fűtőfilm esetében célszerű a vezetékeket és a csatlakozásokat 
az XPS szigetelő rétegbe süllyesztve megvalósítani, hogy a későbbi használat során ne sérüljön a 
burkolat. 

3.7. PE párazáró fólia leterítése 

A melegburkolat alá tervezett, megfelelően rögzített és bekötött filmeket egy réteg PE 
párazáró fóliával kell letakarni. Az aljzatbetonba telepített rendszerek esetében a fűtőfilmek fölé 
kettő réteg PE párazáró fólia szükséges. A két fóliaréteg közé egy védőháló kerül elhelyezésre. 
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3.8. Termosztátok telepítése 

Az elektromos fűtési rendszer telepítésének ezen lépését csakis képzett villanyszerelő végezheti! 

Az elektromos fűtési rendszer optimális működése érdekében duplaszenzoros termosztát és 
áramvédő kapcsoló beépítése szükséges. 

A termosztát tervezett helyéig 3*1,5 mm2 keresztmetszetű rézvezetékkel való kiállás szükséges. 
A termosztát beépítéséhez szükséges szerelvénydoboz mérete minimum 65 mm belső átmérőjű 
és minimum 55 mm mélységű legyen. 10 A-t meghaladó terhelés esetében több fűtési kör 
kialakítása, illetve mágneskapcsoló beépítése szükséges a kismegszakítók melletti sínre. Továbbá 
a fent említett szerelvénydobozon túl egy 100*100 mm-es falba süllyesztett kötődoboz elhelyezése 
is szükséges. 

 

A termosztát elektromos vezetékét a fűtési szintjéig 2 db 16 mm belső átmérőjű, merev falú 
MÜ-III védőcsőben kell vezetni. Az 5.-8. ábráknak megfelelően az egyik védőcsőben az 
erősáramú vezeték, a másikban az érzékelő vezetéke fut. 
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5. ábra: Melegburkolat alá 10 A terhelés alatt 

 

6. ábra: Melegburkolat alá 10 A terhelés felett  
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7. ábra: Aljzatbetonba 10 A terhelés alatt 

 

8. ábra: Aljzatbetonba 10 A terhelés felett  
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Amennyiben a meglévő elektromos rendszer nem tartalmaz áram-védőkapcsolót, a 

munkálatok megkezdése előtt mindenképpen jelezze ezt a kivitelezést végző szakemberek felé! 

Az ajánlott termosztátok listája megtalálható az alábbi honlapon: 

https://www.solarkonstrukt.hu/termekkategoria/elektromos-futes/futofilm  

3.9. Üzempróba 

A lefektetett, párhuzamosan kötött fűtőfilmeken átfolyó áramerősség mértékét a burkolat 
lerakása előtt ellenőrizni kell. Az áramerősség méréshez használjon lakatfogó multimétert! 

Figyelem! A mérőműszert csak olyan személy kezelheti, aki ismeri a mérésre vonatkozó 
követelményeket és előírásokat, továbbá tisztában van a lehetséges veszélyekkel! 

A mérés menete: 

1. A mérőműszert állítsa a telepített rendszer nagyságának megfelelő határértékre! 
2. Fogja körül a mérendő vezetéket, majd zárja le a lakatfogót! 
3. A vezetéket központosan, a műszeren található szimbólumoknak megfelelően helyezze el! 
4. Olvassa le a kiírt értéket! 
5. A kapott értéket vesse össze az alábbi táblázatban található névleges áramerősség értékekkel!  

Termék neve: Tow-tech TSW-405P Tow-tech TSW-410P 

Szélesség [cm]: 50 100 

Teljesítmény/m2 [W] 110 110 

Teljesítmény/fm [W] 55 110 

Névleges áramerősség 
[A/fm] 0,24 0,48 

Amennyiben a mért áramerősség nagymértékben eltér a táblázatban feltüntetett értéktől, 
keresse fel munkatársainkat! 
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4. Garancia 

Az elektromos fűtőfilmre az egy éves kötelező jótállási, és két éves szavatossági idő mellett 5 év 
cseregaranciát biztosítunk, amennyiben az általunk kínált cseregaranciával kapcsolatos feladatokat 
az általunk ajánlott szakember végzi. 

Egyéb szerelés esetén is érvényesíthető az 5 év garancia, de csak abban az esetben, ha a mérési 
jegyzőkönyvben a kivitelező cég, vagy szakképzett villanyszerelő adatai szerepelnek. A mellékelt 
igazoláson fel kell tüntetni a villanyszerelő erősáramú villamos végzettségét igazoló bizonyítvány 
számát. A telepítésről vázlatrajzot kell készíteni, amit a kivitelező cég pecsétjével, vagy a 
villanyszerelő aláírásával igazol. 

Forrasztás, ragasztás, rossz helyen történő vágás, nem szakszerű irányelveket alkalmazó szerelés 
a garancia elvesztésével jár. A cseregarancia érvényesítéséhez megfelelően kitöltött mérési 
jegyzőkönyv és számla szükséges. 

A termék visszaküldéséről és felszedéséről az egy éves jótállási határidő lejárta után a vevőnek 
kell gondoskodnia. Az ezzel kapcsolatos költségeket a vevő viseli. 

A garancia nem érvényes, akkor, ha: 

• Módosították a terméket 
• Nem szakszerű eljárás folytán elvágták a terméket 
• A terméket más termékkel helyettesítették 
• A terméket nem erre alkalmas szakember szerelte 
• Mechanikai sérülés történt burkolás közben, és a szerelő nem vállalja a felelősséget (a 

termék beszerelésekor telepítési rajzot kell készíteni, valamint ki kell tölteni a mérési 
jegyzőkönyv erre vonatkozó oszlopait.) 

• A termék túl nagy feszültséget kapott (például villámcsapás. Ilyen esetekben javasoljuk, 
hogy forduljon a biztosítójához. 

A gyártó/beszállító által vállalt cseregarancia nem érinti a fogyasztót megillető jótállási és 
szavatossági jogait ezen jogok elévülési határidején belül. 

 

Felelősségi nyilatkozat 

Jelen telepítési és használati útmutató a dokumentum kiadásának időpontjában a forgalmazó 
legjobb tudása szerint készült. A forgalmazó nem vállal felelősséget az online- és nyomtatott 
kiadványokban szereplő esetleges nyomdai hibákért. A forgalmazó továbbá fenntartja a jogot 
előzetes értesítés nélkül a termék műszaki specifikációjának megváltoztatására. 
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5. Telepítési rajz 
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