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MANUAL DE INSTALARE 

MPSV 20 

CABLURI ELECTRICE DE ÎNCĂLZIRE 

TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE 

 

• Cablul „cald” din componenta cablului de încălzire nu poate fi scurtată sau altfel 

modificată de niciun fel. În caz de nevoie, doar capetele conexiunii „reci” pot fi scurtate. 

• Conectorul care leagă capătul conexiunii „reci” de circuitul de încălzire trebuie instalat 

drept. Cablurile de încălzire nu trebuie să se atingă şi nici să se încrucişeze unul cu 

celălalt. Distanţa minimă dintre cabluri este de 30 mm, iar diametrul de curbare trebuie 

să fie de cel puţin opt ori mai mare decât diametrul cablului. 

• În cazul în care cablurile de încălzire sau de alimentare cu energie sunt deteriorate, 

acestea trebuie înlocuite sau reparate de către producător, personalul tehnic propriu de 

service sau o persoană similară calificată, pentru a preveni apariţia de situaţii periculoase. 

• Cablul de încălzire trebuie alimentat cu curent electric cu ajutorul unui disjunctor 

(siguranţă) diferenţial cu o valoare a curentului rezidual de decuplare de I∆n ≤ 30 mA.  

Recomandăm ca fiecare unitate / circuit de încălzire să fie echipată cu un echipament 

separat de curent rezidual. 

• Cablurile de încălzire pot fi depozitate la o temperatură cel mult egală cu rezistenţa 

mantalei (70 oC) şi pot fi instalate la o temperatură mai mare de -5 oC. Atunci când sunt 

utilizate, cablurile nu pot fi expuse la temperaturi care depăşesc 70 oC. 

• Instalarea trebuie să permită deconectarea cablurilor la ambii poli de alimentare (fază şi 

nul). 

• Înainte şi după aşezarea cablurilor, se va măsura rezistenţa circuitelor de încălzire. 

Valorile măsurate trebuie să fie egale. Valorile măsurate se înregistrează în certificatul de 

garanţie. Toleranţa valorilor măsurate este de ±5-10%. 

• Înainte şi după aşezarea cablurilor este necesar să se măsoare rezistenţa de izolaţie dintre 

cablul de încălzire şi împletitura de protecţie. Valoarea măsurată nu poate fi mai mică de 

0,5 MΩ. Valorile măsurate se înregistrează în certificatul de garanţie. 

• În cazul în care apar abateri, acestea trebuie comunicate de îndată producătorului sau 

furnizorului şi se va întrerupe complet instalarea.  
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• Înainte de utilizarea cablului de încălzire, este necesar să se verifice dacă datele de pe 

etichetă sunt conforme cu produsul solicitat de Dumneavoastră. 

• Furnizorul trebuie să informeze ceilalţi furnizori ai construcţiei cu privire la locul în care 

este instalată unitatea de încălzire şi riscurile aferente. 

• Orice modalitate de utilizare care este diferită de cea specificată în acest ghid trebuie să 

fie discutată cu producătorul. 

Conectare 

 

 

 

 

 

1. Descriere şi conectare 

• Cablurile de încălzire trebuie conectate la reţeaua electrică de 230 V / 400 V, 50 Hz. 

Grad de protecţie: IP67. 

• Mantaua cablului este rezistentă la radiaţiile ultraviolete, rezistenţa la temperatură a 

mantalei este de 80 oC şi aceasta are proprietăţi de auto-stingere. 

• Împletitura de protecţie trebuie conectată la conectorul de protecţie al împământării. 

Construcţie 

• Miez: fir metalic impletit standard pentru rezistenţe; 

• Izolaţie: polietilenă cu structură reticulată (XLPE) – 1 mm grosime; 

• Împletitură de protecţie: 14 fire de cupru cositorite cu Ø = 0,3 mm + folie AIPET; 

• Manta: PVC 105 oC – grosime 0,8 mm. 

 

2. Utilizare pentru dezgheţarea rigolelor, burlanelor de scurgere şi a acoperişurilor, 

acolo unde zăpada nu se topeşte singură 

• Cablurile instalate în sistemele de rigole asigură protecţie împotriva deteriorării cauzată 

de apa îngheţată. Cablurile de încălzire topesc gheaţa astfel încât apa poate curge liber.  

• Cablurile instalate pe acoperiş asigură protecţie în următoarele cazuri: 

a). atunci când zăpada nu poate aluneca singură de pe acoperiş în rigole şi se acumulează 

la barierele de rupere a zăpezii sau în jgheaburi, având ca efect supraîncărcarea excesivă 

a învelitorii acoperişului datorită acumulării de zăpadă umedă, 
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b). atunci când zăpada nu poate aluneca singură de pe acoperiş în rogole şi astfel apa 

acumulată sub bariera de zăpadă se strecoară prin învelitoarea acoperişului şi se scurge în 

clădire, şi 

c). atunci când zăpada care alunecă de pe acoperiş se strânge într-o cornişă şi nu mai 

curge în rigole. 

Aceste sisteme sunt întotdeauna combinate cu amplasarea cablului în rigole şi burlane de 

scurgere (de exemplu, prin amplasarea cablurilor într-un model de dinţi de fierăstrău). 

Dacă se instalează pe acoperiş, trebuie să se prevină deteriorarea (ruperea) cablului de 

încălzire de zăpada care alunecă. 

 

a). Dimensionare 

Pentru rigolele şi burlanele de scurgere obişnuite (Ø 150 mm), unitatea este instalată la o 

putere de 40 W / m.  În cazul unor altitudini mai mari de 1000 m de la nivelul mării, puterea 

instalată trebuie să depindă de condiţiile locale, dar nu poate fi mai mică de 60 W / m. 

Distanţa dintre cablurile amplasate în rigole şi burlane de scurgere nu trebuie să fie mai mare 

de 80 mm. Puterea instalată a suprafeţei cablurilor în rigole şi pe acoperişuri trebuie să fie 

între 250 W / m2 şi 300 W / m2, şi nu mai mică de 300 W / m2 pentru altitudini mai mari de 

1000 m faţă de nivelul mării. 

 

b). Instalare 

• Pentru prinderea cablului de încălzire într-o rigolă sau burlan de scurgere standard (Ø 

150 mm), se foloseşte o „clemă de rigolă” sau o „clemă de burlan de scurgere” (clemele 

pentru burlanul de scurgere trebuie fixate cu un lanţ). Distanţa dintre cleme nu trebuie să 

fie mai mare de 25 cm. 

• Pentru prinderea cablului de încălzire în rigole şi jgheaburi atipice, precum şi pe 

acoperişuri, se foloseşte o clemă de acoperiş în formă de „C” sau o metodă specială de 

prindere, în funcţie de condiţiile locale. Cablul de încălzire se fixează folosind patru 

cleme la fiecare metru de cablu. 
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EXEMPLU DE AMPLASARE A CABLULUI MPSV PE ACOPERIS SI JGHEABURI si 

BURLANE 

 

Reglare 

Pentru o funcţionare economică, este necesară instalarea unui termostat, dintre cele 

disponibile în momentul de faţă de la FENIX – de exemplu, EBERLE EM 524 87 + senzorul 

de umezeală ESD 524 003 + senzorul de temperatură TFD 524 004. Sau, se poate instala din 

regulator diferenţial adecvat pentru aplicaţii de dimensiune redusă sau pentru acoperişuri care 

sunt bine izolate la exterior: EBERLE DTR-E 3102, OJ Elektronik ETR/F- 1447A. Se 

recomandă setarea temperaturii între -5 şi +3 oC. 

 

3. Utilizarea pentru încălzirea prin pardoseală cu acumulare şi semi-acumulare 

a). Dimensionare  

• Dacă încălzirea prin pardoseală este utilizată pentru încălzirea unei camere, este necesară 

cunoaşterea valorii pierderii de căldură pentru clădire, astfel încât să se aleagă cel mai 

adecvat sistem de încălzire. Puterea instalată trebuie să corespundă unui multiplu de 3 ori 

pierderea de căldură calculată pentru clădire, cu o creştere cuprinsă între 10% şi 30%. 

Pentru un sistem cu semi-acumulare, puterea instalată trebuie să corespundă unui 

multiplu de 1,1 – 1,3 ori pierderea de căldură calculată. În cazul în care nu se poate 

instala puterea completă calculată în acest fel în pardoseală, datorită puterilor maxime 

recomandate, atunci trebuie utilizat un dispozitiv suplimentar pentru încălzire. 

• Puterea netă recomandată pentru încălzirea cu acumulare este cuprinsă între 200 şi 300 

W / m2. Valoarea maximă este de 400 W / m2. 

• Pentru încălzirea cu semi-acumulare, recomandăm utilizarea unor puteri nete cuprinse 

între 150-250 W / m2. 
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b). Instalare 

Instalare în beton 

• Vă rugăm să citiţi mai întâi Termenii şi Condiţiile Generale. 

• Perimetrul zonei trebuie separat de structurile verticale printr-un rost de dilataţie. 

• În cazul în care cablurile sunt amplasate pe o suprafaţă mai mare de 20 m2 sau având o 

diagonală mai mare de 7 m, este necesar să se ţină cont de dilataţia materialelor 

fundaţiei. Cablul de încălzire nu trebuie să se intersecteze cu rosturile de dilataţie. 

Cablurile de conectare care nu servesc la încălzire şi sunt amplasate la rosturile de 

dilataţie trebuie aşezate liber într-un tub de protecţie. Toate elementele instalate – capătul 

conexiunii reci, senzorul termostatului – acolo unde trec din perete în pardoseală trebuie 

amplasate în tuburi de instalare şi trebuie să ţină cont de circulaţia din pardoseală şi 

perete una faţă de cealaltă. 

• Cablul nu trebuie amplasat sub elemente precum căzi de vană, duşuri, toalete, şi altele 

asemănătoare, şi nici sub mobilier care nu permite circulaţia aerului. 

• Distanţa dintre partea de încălzire a cablului şi perete nu trebuie să fie mai mică de 50 

mm. 

• Mixtura de beton trebuie să fie suficient de compactă astfel încât stratul să nu conţină 

bule de aer, cavităţi sau altele asemănătoare, şi să asigure un contract complet cu cablul 

de încălzire. Compactarea se va realiza cu atenţie, manual, pentru prevenirea deteriorării 

cablului. Nu se vor utiliza în nici o situaţie previbratoare. 

• Mixtura de beton trebuie să conţină aditivi de plasticizare. 

• Atunci când se toarnă beton, trebuie avut în vedere faptul că, în cazul unei întreruperi 

mai mari de 60 minute, zonele betonate adiacente nu vor face priză. În consecinţă, în 

cazul unei întreruperi mai lungi, este necesar să se realizeze o punte conectoare adezivă 

(de ex: prin perforare sau în alt mod). 

• Zonele în care se va amplasa cablul pentru încălzire trebuie izolate termic folosind 

polistiren extrudat sau o izolaţie similară cu o grosime de 80 mm. 

• Termoizolaţia trebuie acoperită cu un strat de beton de 40 mm grosime, peste care se 

amplasează cablul de încălzire. 

• Atunci când se instalează fierul-beton, trebuie avut grijă să se evite deteriorarea izolaţiei 

cablului. 
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Procedură: 

• Acoperiţi fundaţia hidroizolată cu un strat de termoizolaţie, apoi acoperiţi acest strat cu 

un strat de beton gros de 4 cm. 

• Lăsaţi betonul să se întărească complet. 

• Curăţaţi zona betonată, eliminaţi orice obiect ascuţit şi acoperiţi-o folosind o soluţie 

adecvată. 

• Amplasaţi cablul de încălzire după un model cu buclă deschisă, în conformitate cu 

puterea solicitată. 

• Prindeţi cablul de încălzire (de exemplu, folosind coliere de prindere Grufast) astfel încât 

să nu se poată deplasa pe parcursul betonării următoare. 

• În spaţii umede, conectaţi împletitura de protecţie a cablului la conexiunea de protecţie a 

împământării încăperii. 

• Măsuraţi rezistenţa circuitului de încălzire şi rezistenţa izolaţiei şi înregistraţi valorile 

măsurate în certificatul de garanţie. 

• Acoperiţi cablul cu un strat de beton până la elevaţia dorită. După ce procesul de 

acoperire cu beton s-a finalizat, măsuraţi din nou valorile rezistenţei şi înregistraţi-le în 

certificatul de garanţie. 

• Aşteptaţi cel puţin 28 de zile după instalare înainte de punerea în funcţiune a covoraşului, 

astfel încât betonul să se fi întărit complet. 

• Materialele utilizate pentru finisarea suprafeţei pardoselii (adeziv pentru dale, covor, 

perchet, etc.) trebuie aprobate de către producătorii acestora pentru utilizarea pe 

pardoseli supuse stresului termic. 

 

Sistem cu acumulare (timp de încălzire: 6-8 ore) 

1). Bază 
2). Termoizolaţie – 80 mm 
3). Plasă de oţel-beton 
4). Cablu de încălzire Ecofloor 
5). Strat de beton de acumulare 120-140 
mm 
6). Ţeavă instalaţie cu senzor de 
pardoseală 
7). Finisare pardoseală 
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Sistem cu semi-acumulare 

1). Bază 
2). Termoizolaţie – 20-80 mm 
3). Plasă de oţel-beton 
4). Cablu de încălzire Ecofloor 
5). Strat de beton de acumulare 80-100 
mm 
6). Ţeavă instalaţie cu senzor de 
pardoseală 
7). Finisare pardoseală 

c). Reglare 

• Pentru reglare se foloseşte unul din termostatele disponibile de la FENIX. Pentru 

încălzirea prin pardoseală cu acumulare şi semi-acumulare, este necesară utilizarea unui 

termostat cu senzor de pardoseală. 

 

d). Accelerarea încălzirii pardoselii 

• Încălzirea prin pardoseală poate fi pusă în funcţiune după ce betonul s-a întărit foarte 

bine (de exemplu, după 4-6 săptămâni). 

• În prima zi stabiliţi temperatura pardoselii să fie identică cu temperatura camerei (maxim 

18 oC). 

• În următoarele zile, creşteţi treptat temperatura pardoselii, cu câte 2 oC pe zi, până 

ajungeţi la 28 oC. 

• Menţineţi temperatura de 28 oC timp de trei zile. 

• Reduceţi apoi temperatura pardoselii cu câte 5 oC în fiecare zi, până când atingeţi 

temperatura iniţială. 

• Ulterior, puteţi regla temperatura dorită a pardoselii şi puteţi începe funcţionarea normală 

a încălzirii prin pardoseală. 

 

4. Încălzirea zonelor din exterior (protecţie împotriva îngheţului) 

a). Dimensionare 

Dacă încălzirea se intenţionează a fi utilizată în zone deschise având solul ca şi bază şi pe 

suprafeţe izolate termic, puterea netă se stabileşte la 200-300 W / m2. Dacă încălzirea se va 

utiliza pe suprafeţe care nu sunt izolate termic, puterea netă se stabileşte la 250-350 W / m2. 

Valoarea puterii instalate depinde, pe lângă alţi factori, de adâncimea la care este instalat 
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sistemul de încălzire. Aceasta semnifică faptul că, cu cât instalarea este realizată mai aproape 

de suprafaţă, cu atât mai mic este necesarul de putere în cadrul intervalului recomandat. Dacă 

se instalează în nisip spălat fin, puterea netă instalată nu trebuie să depăşească 300 W / m2. 

 

b). Instalare în beton 

Procedură 

• Puneţi un strat de bază compact de pietriş de 150-300 mm grosime. Acesta poate fi privit 

ca o termoizolaţie. 

• Amplasaţi cablul de încălzire după un model cu buclă deschisă pe plasa de armare şi 

fixaţi-l cu coliere de prindere. Cablul de încălzire nu trebuie să fie fixat prea întins, altfel 

se poate deteriora datorită dilataţiei termice a betonului. 

• Amplasaţi plasa de armare la mijloc, la o adâncime maximă de 2/3 în stratul de beton. 

• Măsuraţi rezistenţa circuitului de încălzire şi rezistenţa izolaţiei şi înregistraţi valorile 

măsurate în certificatul de garanţie. 

• Desenaţi schema traseului cablului de încălzire în certificatul de garanţie. 

• Acoperiţi cablul cu un strat de beton. Stratul de beton trebuie să fie monolitic, astfel încât 

straturile individuale să nu se separe datorită stresului termic. 

• Măsuraţi din nou rezistenţa circuitului de încălzire şi rezistenţa izolaţiei şi înregistraţi 

valorile măsurate în certificatul de garanţie. 

• Mixturile de beton trebuie să conţină ingrediente care să-l protejeze înpotriva efectelor 

externe. 

 

c). Instalare în nisip spălat fin 

Procedură (adecvată doar pentru utilizarea sub căile de acces pietonal) 

• Puneţi un strat de bază compact de pietriş de 150-300 mm grosime. Acesta poate fi privit 

ca o termoizolaţie. 

• Acoperiţi stratul de pietriş cu nisip compact de 5 cm grosime. 

• Amplasaţi cablul de încălzire după un model cu buclă deschisă, conform necesarului de 

putere. Folosiţi coliere de prindere Grufast pentru a fixa cablul. 

• Măsuraţi rezistenţa circuitului de încălzire şi rezistenţa izolaţiei şi înregistraţi valorile 

măsurate în certificatul de garanţie. 

• Desenaţi schema traseului cablului de încălzire în certificatul de garanţie. 
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• Acoperiţi cablul de încălzire cu un strat de nisip de 5 cm grosime, apoi amplasaţi dalele. 

• Măsuraţi din nou rezistenţa circuitului de încălzire şi rezistenţa izolaţiei şi înregistraţi 

valorile măsurate în certificatul de garanţie. 

 

Instalare în beton 

1). Dale (beton) 
2). Cablu de încălzire Ecofloor 
3). Plasă de oţel-beton 
4). Strat de beton 
5). Bază (pietriş, 150-300 mm) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalare în nisip fin spălat 

1). Pavaj intercalat (granit) 
2). Nisip fin spălat, min. 100 mm 
3). Cablu de încălzire Ecofloor 
4). Bază (pietriş, 150-300 mm) 
 

 

 

 

d). Reglare  

Pentru a evita depăşirea limitei superioare a rezistenţei termice a cablului, care poate apărea 

datorită unei utilizări necorespunzătoare (cum ar fi funcţionarea sistemului de încălzire în 

lunile de vară) şi din punct de vedere al unei funcţionări economice, instalaţia trebuie 

echipată cu unul din termostatele disponibile de la FENIX, cum ar fi EBERLE EM 524 87 + 

senzorul de umezeală TFF 524 002. 
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Garanţie, reclamaţii 

Furnizorul cablurilor de încălzire ECOFLOOR oferă o perioadă de garanţie de 24 de luni 

pentru funcţionalitatea produsului, începând cu data instalării sale, confirmată în certificatul 

de garanţie (instalarea trebuie realizată cel mai târziu în termen de 6 luni de la data achiziţiei), 

cu condiţia că: 

• Se prezintă certificatul de garanţie şi dovada achiziţiei; 

• A fost respectată procedura descrisă în acest ghid; 

• Se prezintă datele privind amplasarea şi conectarea cablului pe pardoseală şi valorile 

măsurate rezultate ale rezistenţei izolaţiei cablului de încălzire, şi 

• A fost respectată procedura de aplicare a cimentului izolator specificată de producătorul 

acestuia. 

Reclamaţiile se pot face în scris la compania care a realizat instalarea respectiv vanzarea 

cablului, sau direct către producător. Condiţiile aferente procedurii privind reclamaţiile, 

clauza 5, se aplică pentru o perioadă suplimentară de 3 ani, dacă condiţiile menţionate mai 

sus au fost îndeplinite şi perioada de garanţie a expirat. De asemenea, procedura privind 

reclamaţiile este disponibilă pe site-ul http://www.fenixgroup.cz 

 

 

 

Fenix Trading s.r.o. 
Slezska 2, 790 01 Jesenik, CZ 

Tel: +420 584 495 304, Fax: +420 584 495 
303 

e-mail: fenix@fenixgroup.cz, 
http://www.fenixgroup.cz 

 
 

  
 

 

  

Distribuitor in Romania: 

Flomar Electric s.r.l. 
Petre Ispirescu nr. 4, Alba Iulia 

Romania 
Tel: 0358 111 272 

e-mail: florin58@ymail.com
http://www.incalzire-flomar.ro

Mobil: 0740 174 858 


