
Inštalačná príručka NanoCloth
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ZÁKLADNÉ PARAMETRE NANOCLOTH
Napätie 220 V – 240 V

Pracovná frekvencia 40 Hz – 60 Hz 

Prúd 0.4 A – 16.0 A

Príkon 100 W  – 140 W

NÁVOD NA INŠTALÁCIU
1. Príprava pracoviska
 Podlahu zbavte dôkladne všetkých nečistôt. Pred uložením fólie musí byť dokonale suchá a zbavená prachu.

2.	Rozloženie	reflexnéj	fólie	a	NanoCloth
 Rozprestrieme reflexné fóliu po celej miesnosti a uložíme na podkladovú časť. Následne zafixujeme páskou FixTape
 Vyrolujte NanoCloth – pokladá sa grafickou	časťou	nahor. Upravte poziciu tak, aby ste dosiahli najoptimálnejšie pokrytie podlahy 

a čiastočne ju zafixujte páskou FixTape, aby ste zabránili jej posunutiu. Nešliapte	po	vykurovacej	rohoži!

spotrebič
triedy ochrany II inštalácia na podlahu priame ohrievanie
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3.	Pripojenie	káblov	spájkovaním
 Najspoľahlivejší spôsob pripojenia je pripojenie spájkovaním. Obnažte napájacie káble z vnútra NanoCloth kliešťami Hevolta, 

podložte si miesto spájkovania podložkou. Pripojte kábel spájkou priamo na obnažené vodiče tak, že predtým zalejete oba 
vodiče cínom. Dbajte na dostatočné prehriatie spájaného materiálu!      

4.	Zaizolovanie	pripojených	káblov
 Zaizolujte miesta pripojenia káblov nalepením Hevolta ButylTape na obidve strany vykurovacej rohože NanoCloth, podľa 

inštalačného štandardu spoločnosti Hevolta. Hevolta ButylTape rozlisujte valčekom, aby bol izolačný spoj správny.

5.	Podlahový	senzor
 Umiestnite senzor doprostred uhlíkových pásov – vyrežte do podkladu otvor o veľkosti 4 x 4 cm, ak treba vysekajte niekoľko 

mm do podlahy pre senzor, otvor prelepte páskou. Na pásku nad vysekanú jamku nalepte senzor lepiacou páskou. Kábel 
senzora vyveďte k stene pod termostatom zárezom do izolácie a prelepte ho lepiacou páskou. K termostatu priveďte kábel 
senzora cez pripravenú inštalačnú rúrku.

6.	Usporiadanie	káblov	a	prekrytie	uzemňovacou	izoláciou
 Káble zafixujte páskou FixTape k podlahe. V mieste križovania káblov vyrežte do podkladu drážku, potrebnej veľkosti tak, 

aby križujúce sa káble nevytvárali nerovnosť. Vyrezanú časť prekryte páskou FixTape, kábel položte na pôvodné miesto nad 
vyrezaným štvorcom a miesto opäť prelepte páskou FixTape. NanoCloth nakoniec zakryte polyetylénovou uzemňovacou 
fóliou a všetky spoje prelepte dôkladne páskou FixTape. Uzemňovací polypropylén pripojte lisovacími svorkami k 
predpríprave uzemnenia elektrického prúdu.

7.	Príprava	pre	termostat
 Inštalačnú krabicu pre termostat je treba umiestniť do steny vo výške 1,5 m. Do krabice vedú silové káble od rozvádzača. Od 

krabice dolu k podlahe musí viesť inštalačná rúrka, ktorá vyústi k podlahe. Káble od NanoCloth sa vytiahnu cez inštalačnú 
rúrku k termostatu.

8.	Kontrola	elektrického	zapojenia
 Je potrebné skontrolovať správnosť a kvalitu zapojenia zmeraním odporu a porovnaním nameranej hodnoty s vypočítanou 

ohmovou hodnotou. Všetky namerané hodnoty musia byť dokumentované a zaznačené do inštalačného protokolu Hevolta.
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OSTATNÉ INŠTRUKCIE K INŠTALÁCII
• Každá inštalácia musí obsahovať štítok, ktorý sa musí umiestniť blízko k rozvádzaču a musí obsahovať dosť miesta na prehľad 

o umiestneniach ohrievacích jednotiek, na uvedenie:
- meno, ochrannej známky (obchodnú značku) alebo identifikačnú značku výrobcu alebo zodpovedného dodávateľa,
- vyznačenie modelu alebo typu;
- menovitý príkon.
- Musí tiež obsahovať súhrn tohto: 
   - kde sa výhrevné jednotky inštalujú; (strop/podlaha)
   - neobmedzujte tepelné vyžarovanie ohrievanej podlahy;
   - nepoužívajte iné než odporúčané materiály;
   - neprichytávajte klincami alebo skrutkami!

• Do pevného rozvodu sa musia vždy zabudovať prostriedky na úplné odpojenie zo siete ktoré obsahujú úplné oddelenie 
kontaktov vo všetkých póloch a tak bude zabezpečené úplné odpojenie podľa podmienok prepäťovej kategórie III  
 súlade s inštalačnými predpismi.

• Všetky potrebné komponenty a súčasti potrebné na inštaláciu, musia byť dodané spoločnosťou Hevolta pre dodržanie 
všetkých potrebných štandardov o inštalácií.

Údržba	produktu
Systém NanoCloth od spoločnosti Hevolta, nevyžaduje žiadnu údržbu počas celej životnosti.

Určenie	produktu
Spotrebič NanoCloth je určený iba na použitie v interiéroch, vo vnútri budov.
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UPOZORNENIA
Dbajte na ochranu NanoCloth pri inštalácii: 
1. Pri inštalácií nesmie nijakým spôsobom dôjsť k prepichnutiu izolačnej vrstvy produktu NanoCloth! 

Preto dbajte na opatrnosť s manipuláciou ostrými predmetmi v blízkosti NanoCloth pri inštalácii!
2. Pri inštalácii nesmie nijakým spôsobom dôjsť k naneseniu betónovej vrstvy priamo na materiál, bez predpísanej ochrany, 

určenou podložkou!
3. Pri inštalácií sa treba vyhnúť inštalácií jedného pásu NanoCloth v súvislej dĺžke viac ako 10 m – hrozí strata výkonu!
4. Inštalácia NanoCloth musí byť oddelená minimálnou vzdialenosťou 30 cm od:

- iných zdrojov tepla;
- osvetľovacie zariadenia v podlahe;
- komíny.

5. Inštalácia NanoCloth sa odporúča realizovať pri teplote ktorá nie je nižšia ako 10 °C v priestore inštalácie.
6. Inštalácia vrstiev NanoCloth, pod skladané podlahy, musí byť dodržaná a riadne zafixovaná podľa inštalačného materiálu 

tak, aby nedošlo k poškodeniu systému pri dilatačných zmenách materiálu, ktorý je uložený nad systémom NanoCloth.
7. Dodržanie a správne zafixovanie systému NanoCloth s podkladom musí byť odborne vykonané, aby nevznikali zvrásnenia 

a vzduchové medzery pri uložení pod betónový poter.
8. Pri inštalácii vždy dbajte na úplne vyrovnanie NanoCloth voči podkladu na ktorý je inštalovaný – každý jeden kus NanoCloth 

musí byť zafixovaný o podklad páskou, ktorá je odporúčaná výrobcom.
9. Inštalácia NanoCloth je nevhodné, a zároveň zakázané inštalovať na povrchoch nepravidelných tvarov. Podklad, na ktorý je 

kladený NanoCloth musí byť vždy rovný.
10. Inštalácia musí byť vykonaná vždy v súlade s národnými predpismi pre elektrické rozvody, a to:

- ohrievacie jednotky sa musia pripojiť cez zariadenie so zvyškovým prúdom (RCD), ktoré má menovitý zvyškový prúd 
neprevyšujúci 30 mA. Alternatívne, okrem inštalácie v podlahách obklopujúcich bazény, môžu sa ohrievacie jednotky 
napájať cez oddeľovací transformátor; 

- prierez pripojovacieho vodiča musí byť minimálne 12 mm2;
- vykurovací systém NanoCloth sa pripája paralelným spôsobom (obr. 1.0.0); 
- pre pripojenie systému NanoCloth pozite pripojovacie vodiče Hevolta Cable For Heating o priereze 2,5mm2 

a priemerom 4 mm.



6

11. Maximálny prúd ktorý môže výrobkom NanoCloth prejsť je 30 A.
12. Pre riadenie vykurovania je určený výrobok Hevolta – Mind, a však, možno použiť akýkoľvek termostat s maximálnym 

prúdom 16 A.
13. Maximálny tepelný odpor medzi vykurovacou jednotkou a miestnosťou môže byť R=0,18 m2 K/W.
14. Vykurovací systém NanoCloth možno inštalovať pod betónový alebo anhydridový poter, alebo pod skladanú podlahu typu 

laminátová podlaha/vinylová podlaha/drevená podlaha o hrúbke minimálne 5 mm spolu s podložkou pod podlahy.
15. Inštalácia systému NanoCloth, nesmie byť vykonaná v žiadnom prípade bez uzemňovacej fólie od spoločnosti Hevolta!
16. Uzemňovacia fólia musí:

- byť skontrolovaná, či je dodržaná elektrická kontinuita počas inštalovania;
- byť pripojená na uzemnenie;
- musí úplne pokrývať ohrievaciu jednotku vrátane upevňovacích oblastí. Môže pokrývať viaceré ohrievacie jednotky;
- byť chránená proti korózii, ale nemusí byť elektricky izolovaná.

17. Inštalácia NanoCloth musí byť inštalovaná vždy minimálne 50mm od stien, vodivých častí budovy a vodovodných rúr
18. Inštalácia NanoCloth môže byť vykonaná výhradne certifikovaným technikom spoločnosťou Hevolta, ktorý je oboznámený 

s pravidlami:
- kde možno NanoCloth rezať;
- ako správne chrániť odrezané hrany;
- ako správne izolovať elektrické pripojenie. 

19. Inštalačný manuál je možné nájsť priamo na webe www.hevolta.eu
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Obr.	1.0.0
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