
Öntapadó elektromos fűtőszőnyeg
Kivitelezésre kész csomagban rendelhető padlófűtés készlet
• Extra vékony, 4mm vastagságú fűtő berendezés

• Egyszerűen telepíthető 

• Rendelhető manuális vagy digitális termosztáttal 

és padlóhőmérséklet szenzorral

• Elérhető méretek: 1-10 m2

• 150W/m2 felület fűtési teljesítmény

• VDE tanúsítvány (40042694)

40042694



Az elektromos padlófűtés láthatatlan, nincsenek 

zavaró csővezetékek vagy fűtőtestek. Utólagosan, 

akár meglévő burkolatokra is telepíthető. Ennek 

köszönhetően telepítése nem csak nagyobb 

bontás vagy átalakítás nélkül kivitelezhető, de 

meglévő radiátoros központi fűtésrendszerekkel (pl. 

fürdőszobák) is jól kombinálható. Karbantartást nem 

igényel, valamint, ha az erre a feladatra kifejlesztett 

digitális termosztáttal és szigeteléssel együtt 

használja, a rendszer különösen energiatakarékos 

és költséghatékony. Használatával a hideg padló a 

múlté!

Hatalmas előnye az elektromos padlófűtési 

rendszereknek a vizes rendszerekkel szemben, 

hogy nem kell akkora aljzatvastagság hozzájuk, 

így telepítésük általában egyszerűbb és olcsóbb. 

Ezen felül nem kell többé a padlóban vezetett 

csővezetékek szivárgásától sem tartania!

A rendelhető digitális óratermosztát előre 

kiszámolja a felmelegedési időt és az ehhez 

szükséges energiamennyiséget. Csúcsminőségű 

vezérlőegysége rendkívül jól alkalmazható a 

különböző fűtésrendszerekhez. 

A C&F Technics európai gyártóként tartós és 

hatékony energia felhasználású padlófűtési 

rendszereket kínál, 10 garanciával. A termékről 

bővebb információkat a www.e-futesbolt.hu 

weboldalon olvashat. 

Az elektromos padlófűtés előnyei

Gyártó:
C&F Technics B.V.

Forgalmazó:
ELEKTROMOS FŰTÉS WEBÁRUHÁZ
info@e-futesbolt.hu
www.e-futesbolt.hu
+3630/3217971

Az alap készlet tartalma:
Öntapadó fűtőszőnyeg

Flexibilis cső a talajszenzornak
Telepítési útmutató & Vizsgálati Jegyzőkönyv

Rendelhető kiegészítők:
Manuális termosztát

K12 termosztát
Inteligent Control termosztát

Telepítése 
csemperagasztóba

Telepítése 
aljzatkiegyenlítőbe

Rendelhető 
termosztátok

Manuális termosztát 
padlóhőmérséklet 

szenzorral
Manuális, nem 

programozható ON/OFF 
fali termosztát, padló 

hőmérséklet szenzorral. 
Mini LCD kijelző, 

nagyméretű, forgatható 

hőmérséklet szabályzó 
gomb, gazdaságos vagy 

komfort üzemmód. 
K12

A termosztát 
padlóhőmérséklet 

szenzorral szállított, 
mely segítségével a 
padló hőmérséklete 

könnyen és pontosan 
szabályozható, valamint 

előre programozható.

Elektromos fűtőszőnyeg telepítése
Öntapadó felületű fűtőszőnyeg 
Közvetlenül csemperagasztóba 

Aljzatkiegyenlítőbe 
Vakolatba vagy habarcsba

Vízmentes felületre

MŰSZAKI ADATOK

• Elektromágneses védelemmel ellátott 
2-vezetős kábel, üvegszálas hálóra szerelve
• 2.5 méter hosszú, 3-eres tápkábel
• Teljes hosszában alumínium tokozású földelt 
köpenybe foglalva
• Króm/nikkel fűtőkábel
• PTFE (teflon) szigetelés
• PVC külső védőburkolat
• 10-11 watt/méteres kábel, 230 V
• 4 mm kábelátmérő 
• 50 cm fűtőszőnyeg szélesség
• Megfelel a jelenleg érvényes szabványoknak, 
nedves helyiségekben való telepítéshez.

Garancia
A fűtőszőnyegre 10 év, a termosztátra és 
padlóhőmérséklet szenzorra 2 év garancia, 
a telepítési útmutatóban leírtak szerinti 
kivitelezés esetén. 

10
ÉVGARANCIA

150
Watt/m2
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