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Rozměry a vlastnosti
Stratigrafie pokládky 

POKYNY K POKLÁDCE

e-Membrane Floor
elektrické topné rohože 



e-Membrane Floor
ELEKTRICKÉ TOPNÉ ROHOŽE

hliníková topná rohož pro 
suchou pokládku

Sálavá topná rohož z hliníku Easytech se skládá z vodiče s vnějším 
hliníkovým potahem a je vyvinutá speciálně pro vyhřívání 
podlahy se suchou pokládkou. Tento výrobek pro topení do 
podlahy se pokládá výlučně na sucho: maximální účinek má při 
pokládce pod parkety nebo pod podlahu z dřevěného lamina. 
Rohož je řízena logickou jednotkou Easytech, která umožní rychlé 
uvedení systému do chodu, rovnoměrné šíření tepla a sníženou 
energetickou spotřebu 

ŠÍŘKA 50 cm

DÉLKA až do 40m

TLOUŠŤKA 2 mm

ROZSAH INTENZITY

ELEKTRICKÉ POLE

od 35 do 200 W/m2

není přítomno

NAPĚTÍ

MAGNETICKÉ POLE

230 VAC

není přítomno

ELEKTRICKÉ POLE není přítomno

MAGNETICKÉ POLE není přítomno

sálavá topná rohož se sítí 
ze skelného vlákna pro 
pokládku na stěrku

Sálavá topná rohož s nosnou sítí značky Easytech je tvořena z 
hliníkového vodiče uloženého v chráničce z polypropylénu. Nosná 
síť ze skelného vlákna na níž je upevněn vícevrstvý laminovaný 
závěs funguje jako pojidlo pro potěr a lepidla a zabraňuje tak 
prasklinám a trhlinám. Svitek byl vyvinut pro instalaci pod 
podlahu v interiéru i v exteriéru, kde se předpokládá povrch z 
keramické dlažby. Rohož je řízena logickou jednotkou Easytech, 
která umožní rychlé uvedení systému do chodu, rovnoměrné 
šíření tepla a sníženou energetickou spotřebu 

ŠÍŘKA 50 cm

DÉLKA až do 40m

TLOUŠŤKA 2 mm

ROZSAH INTENZITY od 35 do 200 W/m2

NAPĚTÍ 230 VAC

certifikáty



e-Membrane Floor
STRATIGRAFIE POKLÁDKY

Pokládka na potěr

Pokládka na sucho

Obvyklý způsob 
pokládky

Obvyklý způsob 
pokládky

LEGENDA
 Tepelný izolant typu pěnový polystyren s vysokou s vysokou hustotou, minimální doporučená výška 30 mm
2. e-Membrane Floor, elektrická topná rohož 
 Samonivelační stěrka maximální výška 25/30 mm.
 Podlahová krytina 

LEGENDA
 Tepelný izolant typu pěnový polystyren s vysokou s vysokou hustotou, minimální doporučená výška 30 mm
 Měkká pokládací rohož pro pokládku topné rohože typu Trocellen,minimální výška 5 mm
3. e-Membrane Floor, elektrická topná rohož 
 Dřevěná nebo laminovaná plovoucí podlaha se zámkovým spojem, nepoužívejte na plovoucí podlahy se 
spojem pero na drážku.
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POZN. Výrobce Easytech Srl nenese žádnou záruku v případě, že nebude použito vrstvení podle pokládací 
stratigrafie jak je popsáno v této dokumentaci.



e-Membrane Floor
POKYNY K POKLÁDCE

 

 

200 OH M 200 OH M 200 OH M

Nákresy pokládky
Při pokládce topných membrán 
postupujte přesně podle přiložených 
nákresů

Elektrické připojení
Elektrickou topnou rohož připojte 
k přívodní síti elektřiny v budově, 
připojte fázi, nulový a zemní vodič. 
Zkontrolujte, zda má přívodní linka 
ochranu tepelný a diferenciální jistič.

Pouze pro pokládku na sucho
Zakryjte podlahu plovoucí krytinou, 
pokud možno sledujte směr pokládky 
příčně vzhledem ke směru topných 
rohoží e-membrane floor.

Zkouška zapnutí
Jsme připraveni dodat energii 
novému topnému zařízení 
realizovaného s produktem 
e-Membrane floor

POZN.
Pokud zjistíte poškození nebo chybné 
hodnoty u role NEINSTALUJTE 
SÁLAVÝ PRVEK, ale ihned kontaktujte 
místního prodejce.

Kabelové vedení u rohoží
Topné rohože jsou opatřeny 
přívodním kabelem o délce 3 m, 
připojení kabelů provede elektrikář 
uvnitř vhodné derivační krabice.

do elektrického rozvaděče
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derivační
krabice

úroveň hotové
podlahy

Pouze pro pokládku na stěrku
Zkontrolujte, zda svitek kompletně 
pokrývá stěrku/ lepidlo pro pokládku 
a zda není poškozený. 
NEZASUNUJTE VSTUPNÍ A 
VÝSTUPNÍ KONEKTORY DO HUSÍCH 
KRKŮ.

Pouze pro pokládku na sucho

Z k o n t r o l u j t e , 
zda je přítomna 
p r o h l u b e ň 
v izolačním 
podkladu v 
místě, kde 
budou vstupní 
a výstupní 
konektory.

Z a s u n u t í 
konektoru do 
p r o h l u b n ě 
v izolačním 
podkladu.

První zkouška
Vyzkoušejte odpor u topné rohože 
a zkontrolujte, zda je v pořádku 
uzemnění, zjištěné hodnoty zkoušky 
uložte je společně s identifikačním 
štítkem od každé rohože.

Druhá zkouška
Zopakujte zkoušku na pevnost role a 
na funkčnost uzemnění, zkontrolujte 
zda nedošlo k mechanickému 
poškození během pokládky.

Rozvinutí role
Začněte se rozvíjením role od 
počátečního bodu (jak je vidět na 
ilustračním obrázku pro pokládku) a 
proveďte zářezy v držáku jak je vidět 
na ilustračním videu v příloze.
Upevněte roli k podkladu, použijte 
k tomu kousky kousky lepící pásky 
plátěné (nebo hliníkové).
DÁVEJTE POZOR ABYSTE 
NEPOŠKODILI NEBO NEROZŘEZALI 
SÁLACÍ PÁSKU.
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