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Тепла підлога Electrolux – це простий
і ефективний спосіб наповнити теплом
і затишком Вашу квартиру або заміський будинок. 
Асортимент представлений ультратонкими 
нагрівальними матами і кабельними секціями, а 
також серією сучасних терморегуляторів.
Від замерзання труб, утворення бурульок
та ожеледиці будинок захистять системи 
антиобмерзання. Легкість установки, 
зручність управління, м’який обігрів, економія 
електроенергії - все створено для Вашого 
комфорту. 

Про теплі підлоги
Electrolux

Теплі підлоги
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Десять причин обрати 
теплі підлоги Electrolux

10
Теплі підлоги

* Дослідницький холдинг «Ромир».
    дослідження Global Reputation Index 
   (GRI) 2011 рік * патент №140846

Всесвітньо відомий 
бренд

Бренд Electrolux відомий 
у всьому світі: індекс його 
впізнаваємості становить 
93%, а індекс довіри 
споживачів – 85%. Продукція 
компанії представлена в 
різних товарних групах в 
більш ніж 150 країнах світу. 

Сьогодні Electrolux займає 
перше місце з продажів 
в Європі і входить в 
трійку лідерів на ринках 
США і України. Головною 
складовою успіху торгової 
марки було і залишається 
бездоганна якість продукції.

Бездоганна якість 
Electrolux

Обладнання Electrolux – це 
сучасна, якісна і в той же 
час доступна техніка, яка 
прослужить Вам довгі роки.
Якщо Ви йдете в ногу з часом 
і не звикли відмовляти собі 
в домашньому комфорті, 
рішення Electrolux створені 
спеціально для Вас.
При виробництві продукції 
бренду використовуються 
тільки екологічно чисті 
матеріали та інноваційні 
технології. На виробничих 
майданчиках Electrolux 
впроваджена багаторівнева 
система менеджменту якості 
ISO 9001. Якість продукції, 
що випускається відповідає 
найвищим міжнародним 
стандартам.

Більш ніж 20 років 
успішних продажів по 
всьому світу 

В 1991 році Electrolux 
почав виробляти кабельні 
системи обігріву, які швидко 
заслужили репутацію 
якісного і новаторського 
продукту. Це дозволило 
компанії зайняти передові 
позиції на ринку теплої 
підлоги в Європі. 
Більш ніж 20 років Electrolux 
поставляє кабельні системи 
обігріву у всьому світі. В усіх 
країнах продукція успішно 
пройшла перевірку на 
якість, надійність та безпеку.  
В 2012 році Electrolux 
представив лінійку 
професійного асортименту 
теплих підлог в Україні.

Зрозумілий 
асортимент для всіх 
варіантів встанолення

Асортимент теплих підлог 
Electrolux складається 
з декількох серій, що 
відрізняються залежно від: 
типу обігріву (основний / 
комфортний), конфігурації 
приміщення (складна / 
проста), способу монтажу (в 
стяжку / в плитковий клей), 
матеріалу підлогового 
покриття (плитка, камінь, 
ковролін, ламінат, паркет).
Модельний ряд теплих 
підлог охоплює широкий 
діапазон площ обігріву - від 
0,5 до 12 м2.

Інтелектуальні 
технології в простих 
рішеннях

Інноваційні інженерні 
рішення та унікальні 
технології виробництва 
гармонійно поєднуються 
в продуктах Electrolux. 
Система кріплення Fast Fix і 
конструкція, яка тягнеться,  
Multi Size Mat, самоклеюча 
текстильна основа Easy 
Fix Mat*, ізоляція жил, 
що нагріваються із 
фторопласту та надміцна 
арамідна нитка в основі 
кабелю, три шари ізоляції 
і унікальна конструкція 
жил що нагріваються - 
все це гарантує простий 
монтаж, ефективну 
роботу і задоволення 
від використання теплої 
підлоги.

Стильний дизайн та 
інтелектуальне 
управління

Для управління системою 
теплої підлоги Electrolux 
пропонує модельний ряд 
сучасних терморегуляторів 
серії Thermotronic:  
від класичного Basic  
з механічним управлінням 
до програмованого 
Avantgarde і 
багатофункціонального 
Touch з сенсорним 
дисплеєм. Потужний 
функціонал програмованих 
терморегуляторів і 
інтуїтивний інтерфейс 
дозволяють налаштувати 
систему під ритм життя і 
вподобання користувача. 
Найвища якість матеріалів 
дозволяє пристроям 
органічно поєднуватися з 
будь-яким дизайнерським 
рішенням - від класичного 
до сучасного. Базовий 
колір терморегуляторів – 
«слонова кістка».  
Для тих, хто приділяє 
особливу увагу дизайну 
інтер’єру, Electrolux 
передбачив можливість 
встановлення змінних 
кольорових панелей.

Піклування за 
професіоналом, 
простий і швидкий 
монтаж

Простий і зручний монтаж 
теплих підлог Electrolux 
забезпечують інноваційні 
рішення: самоклеюча 
основа Easy Fix Mat, надійна 
фіксація мату до підлоги, 
тонка муфта, під’єднання до 
однієї точки електромережі, 
зачищені монтажні 
кінці кабелю живлення, 
з’єднувальні мідні 
гільзи для підключення 
до терморегулятора, 
технологія швидкого 
монтажу Fast Fix. Аксесуари 
для монтажу та детальна 
інструкція входять в 
комплект.

Гарантія, перевірена 
багаторічною 
практикою

Гарантійний термін на 
теплі підлоги Electrolux 
становить 20 років, ресурс 
роботи - понад 50 років, 
що підтверджується як 
численними лабораторними 
дослідженнями, так і 
широкою практикою 
застосування з 1991 року.  
Довгий термін служби - 
гарантія високої якості і 
надійності продукції.

Безкоштовна гаряча 
лінія і мережа сервіс-
центрів

Глобальна мережа 
сервісних центрів Electrolux  
в Україні охоплює 
білше 50 міст. З будь-
якіх  питань, пов’язаних з 
обслуговування техніки 
Electrolux, Вас безкоштовно 
проконсультують 
співробітники єдиної 
сервісної служби по 
телефону 0-800-50-53-17,  
а технічні фахівці в 
найкоротші терміни 
допоможуть встановити 
систему, провести її 
діагностику або усунути 
неполадки.
 

Фірмова якість, за яку 
не потрібно 
переплачувати

Теплі підлоги Electrolux - це 
максимум технологічних 
переваг, справжня 
європейська якість, фірмова 
упаковка та доступність 
для споживачів. Це 
продукт преміум-класу 
з найкращими на ринку 
кабельними системами 
обігріву, поєднанням ціни та 
якості.
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Технологія кріплення мату 
Fast Fix
В комплект входять 
самоклеючі затискачі, 
на які в крайніх точках 
швидко і надійно кріпиться 
нагрівальний мат. 
Розтягуючись між ними, мат 
ідеально розподіляється по 
площині підлоги

Multi Size Mat  
працює за трьох
Змінний діапазон 
потужностей 150-111 Вт / м2 
дозволяє встановлювати 
Multi Size Mat як у вологих, 
так і в сухих приміщеннях, 
а також під дерев’яні 
покриття. Одна серія Multi 
Size Mat замінює 3 серії 
аналогічної продукції 

Додаткові
площі обігріву
за рахунок розтягування
Збільшуючи довжину 
мату, можна покривати 
додаткові площі, 
наприклад обігріти 12 
м2 площі за ціною 9 м2 
класичного мату
з вигодою до 35%

Унікальна конструкція 
нагрівального кабелю
Гріючі жили навиті на 
надміцну арамідну 
нитку. Фторопластова 
ізоляція захищає мат від 
перегріву, другий шар 
ізоляції підвищує його 
надійність, витримуючи 
до 4 кВт пробивної 
напруги, екран виконаний 
з мідних лужних дротів, 
оболонка стійка до впливу 
агресивних середовищ

Варіативна форма 
укладання
Розтягуючи мат, можливо 
варіювати форму 
укладки від класичної 
до ромбовидної або 
трапецієподібної і 
легко встановлювати 
теплу підлогу 
в приміщеннях зі складною 
геометрією, наприклад 
в еркерах 

* Технологія запатентована. Патент № 140846. Не має аналогів в Україні та країнах СНД.

Конструкція, яка не має 
аналогів
Інноваційне рішення 
Electrolux, що не має 
аналогів, – Multi Size Mat на 
текстильній основі, котра 
тягнеться. На відміну від 
класичних матів, що мають 
фіксовану площу укладання 
і обмеження по формі 
і площі встановлення, 
Multi Size Mat здатний 
розтягуватися до 35% від 
номінальної довжини, 
розширюючи діапазон 
площі обігріву, наприклад 
9-12 м2.

Варіативна форма 
укладання
На відміну від класичних 
матів на склопластиковій 
основі, Multi Size Mat 
дозволяє варіювати 
форму укладання. 
Розтягуючи мат, можна 
змінювати форму площі 
укладання від класичної 
квадратної і прямокутної 
до ромбовидної або 
трапецієподібної. 

Серія Multi Size Mat – нагрівальний мат, що розтягується на 
еластичній основі. Унікальна конструкція, що тягнеться* відкриває 
нові можливості в проектуванні, монтажі та експлуатації теплої 
підлоги, об’єднуючи переваги нагрівальних матів та кабельних 
секцій.

Зони з різною 
інтенсивністю нагрівання
При розтягуванні 
нагрівального мату 
пропорційно змінюється 
його потужність: від 
150 Вт / м2 до 111 Вт / м2. 
Конструкція Multi Size Mat 
дозволяє створювати зони 
з різною інтенсивністю 
нагрівання в одному 
приміщенні, локально 
збільшуючи розтягнення 
мату там, де є потреба у 
менш інтенсивному обігріві 
і скорочуючи в зонах, де 
потрібно більш інтенсивна 
потужність обігріву. 

Тепла підлога складної 
конфігурації - без стяжки і 
розрахунків
Аналогічно кабельним 
секціям Multi Size Mat 
може використовуватися в 
приміщеннях зі складною 
геометрією або там, де 
необхідно локально задати 
різну питому потужність. 
При цьому він має простоту 
встановлення класичного 
мату. Монтаж проводитися 
безпосередньо 
в шар плиточного клею, 

без пристрою бетонної 
стяжки, складних 
розрахунків і операцій по 
кріпленню секцій! 

Тепла підлога під ламінат
і паркет
Такі покриття, як ламінат 
або паркетна дошка, не 
переносять перегріву, тому 
потужність системи повинна 
складати не більше 100-115 
Вт / м2. При максимальному 
розтягуванні до 35% і 
потужності 111 Вт / м2 
Multi Size Mat можна 
встановлювати під дерев’яні 
перекриття.

Вигода до 35%
Вартість мату в його 
нормальному стані 
порівнянна з ціною 
аналогів, а подальше 
розтягнення дозволяє 
отримати значну вигоду. 
Збільшуючи довжину мату, 
можна покривати додаткові 
площі. Так, Multi Size Mat 
дозволяє обігріти до 12 м2 
площі за ціною 9-метрового 
класичного мату, в 
результаті вигода досягає 
35%. 

Нагрівальні мати

Дізнатися більше про наші 
теплі підлоги 
Ви можете на сайті
www.home-comfort.in.ua

Multi Size Mat –  
нагрівальний мат, котрий 
розтягується на основі 
тонкого двожильного 
кабелю

Нагрівальні мати Multi Size Mat

Вигода до 35%
завдяки унікальній 
технології розтягування
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Нагрівальні мати

• Питома потужність мату 111-150 Вт / м2 при 220 В
• Потужність нагрівального кабелю – 11 Вт / м
• Ширина мату – 0,5 м
• Основа що розтягується – до 35%, додаткові 

площі обігріву
• Тонкий двужильний кабель 3,5 мм
• Одностороннє підключення до електромережі
• Надійність і довговічність, обидві жили гріють
• Ізоляція жил із фторопласта
• Герметична муфта, діаметр практично 

дорівнює діаметру кабелю
• Довжина з’єднувального кабелю живлення – 2 м
• Гарантія – 20 років

Multi Size Mat

Суперміцна
арамідна жила

Унікальна
основа що тянеться 

до 35%

Укладання
під будь-яке 

покриття

Підвищена
міцність

на розрив

Три шари
ізоляції

Варіативна 
форма

укладання

Переваги Розширений функціонал

Нагрівальні мати Multi Size Mat

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

1. Інструкція з гарантійним талоном
2. Нагрівальний мат
3. Самоклеючі майданчики для кріплення мату
4. Гофрована труба 2 м для установки датчика температури підлоги
5. Заглушка пластикова
6. Обтискові гільзи для підключення до терморегулятора

2

3

4

1

6

5
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Текстильна самоклеюча 
основа
Унікальна текстильна 
основа просякнута 
спеціальним складом, 
що клеїть, на відміну від 
основи зі скловолокна, 
ідеально лягає 
на поверхню, без горбів, 
навіть при невеликих 
зрушеннях частини мату 
в сторону

Укладання без стяжки 
Рекомендується для 
укладання під плитку або 
натуральний камінь, в 
тонкий шар плиткового 
клею, без стяжки, з 
мінімальним підйомом 
рівня підлоги

Тонка надійна муфта
Тонка герметична муфта має 
практично той же діаметр, 
що й нагрівальний кабель. 
Не сприяє підвищенню 
рівня підлоги, виключає 
при монтажі необхідність 
робити спеціальне 
поглиблення в підлозі 

Ізоляція з фторопласту
Ізоляція гріючих жил 
нагревальних матів 
виконана з фторопласта. 
Фторопласт забезпечує 
найвищі характеристики 
безпеки і надійності при 
мінимальній товщині 
кабелю (3,5 мм) 

Інноваційна 
текстильна основа
Унікальна основа 
нагрівальних матів Easy Fix 
Mat виконана з тканини. 
Нагрівальний кабель 
вплетений в текстильну 
основу, що виключає його 
відрив і зсув. На відміну від 
склопластику, текстильна 
основа вбирає плитковий 
клей, утворюючи єдину 
монолітну структуру і 
виключає утворення 
бульбашок повітря. Основа 
по всій площі просякнута 
спеціальним складом, що 
клеїть. Мат при укладанні 
ідеально розподіляється 
і фіксується на поверхні 
підлоги, без утворення 
горбів.

Надміцна
арамідна нитка
В основу конструкції 
нагрівального кабелю 
Electrolux входить 
надміцна жила з арамідних 
ниток. Вона в кілька 
разів підвищує стійкість 
кабелю до розтягуючих 

Серія Easy Fix Mat – самоклейкий нагрівальний мат на основі 
тонкого двожильного кабелю. Нагрівальні мати Easy Fix 
ідеально підходять для тих приміщень, де необхідно зберегти 
мінімальний рівень підьйому підлоги. 

навантажень, розриву 
і зламу, що виключає 
ймовірність пошкодження 
кабелю при монтажі.

Вита конструкція жил
Довжина нагрівальних жил, 
навитих на арамідну нитку, 
на 6% більше довжини 
кабелю. При розтягуванні 
або вигині нагрівальні жили 
легко адаптуються до зміни 
геометрії, без додаткового 
навантаження. Обидві 
нагрівальні жили гріють, 
навантаження рівномірно 
розподіляється на кожну 
з них, що збільшує термін 
служби кабелю.

Додатковий шар ізоляції
Від перегріву, пошкоджень 
і вологи нагрівальні 
жили надійно захищені 
трьома шарами 
ізоляції: індивідуальної 
фторопластової, додаткової 
поясної і зовнішньої 
оболонки. 

Тонка герметична муфта
Муфта має практично той же 

діаметр, що і нагрівальний 
кабель. В процесі укладання 
підлогового покриття не 
створюється додаткове 
навантаження на муфту, що 
виключає її пошкодження.

Зручний і швидкий монтаж
Монтаж Easy Fix Mat  
зручний і швидкий за 
рахунок застосування в 
конструкції інноваційних 
технологій. Самоклеюча 
основа (надійна фіксація) 
виключає додаткові 
операції по кріпленню мата 
до підлоги. Тонка муфта має 
той же діаметр, що й кабель, 
не вимагає створення під 
неї поглиблення в підлозі. 
Двожильний нагрівальний 
кабель, під’єднання до 
однієї точки електромережі. 
Зачищені монтажні 
кінці кабелю живлення, 
з’єднувальні мідні гільзи 
для підключення мату до 
клем терморегулятора 
в комплекті. Аксесуари 
для монтажу входять до 
складу комплекту разом з 
детальною інструкцією.

Нагрівальні мати

Дізнатися більше про наші 
теплі підлоги 
Ви можете на сайті
www.home-comfort.in.ua

Серія Easy Fix Mat – 
самоклеючий нагрівальний 
мат на основі тонкого 
двожильного кабелю 

Нагрівальні мати Easy Fix Mat

Секрет швидкого ремонту -
монтаж «без стяжки»
за 5 хвилин*

* Час укладання та підключення до терморегулятора нагрівального мату EEFM — 2–150–0,5, 
без урахування додаткових робіт. Для матів площею понад 0,5м2 час монтажу може бути більше.
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Нагрівальні мати

Переваги Розширений функціонал

• Питома потужність мату 150 Вт / м2 при 220 В
• Потужність нагрівального кабелю – 11 Вт / м
• Ширина мату – 0,5 м
• Тонкий двожильний кабель 3,5 мм
• Одностороннє підключення до 

електромережі
• Надійність і довговічність, обидві жили гріють
• Ізоляція жил із фторопласту
• Текстильна основа просякнута клеючим 

складом без утворення повітряних порожнин
• Герметична муфта, діаметр практично 

дорівнює діаметру кабелю
• Довжина з’єднувального кабелю живлення – 
 2 м
• Гарантія – 20 років

Easy Fix Mat 

Укладання без 
стяжки

Самоклеюча
поверхня

Суперміцна
арамідна жила

Підвищена
міцність

на розрив

Три шари
ізоляції

Інноваційна
текстильна

основа

1. Інструкція з гарантійним талоном
2. Нагрівальний мат
3. Гофрована труба 2 м для встановлення датчика температури підлоги
4. Заглушка пластикова
5. Обтискові гільзи для підключення до терморегулятора

Нагрівальні мати Easy Fix Mat

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор
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фторопласта
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плетеный экран
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защиты
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с точностью до
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Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 
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ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн
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Нагрівальний мат Ecomat на основі тонкого двожильного кабелю - 
це оптимальний мікроклімат в приміщенні, справжнє задоволення 
від використання теплої підлоги, турбота про здоров’я користувачів 
і відсутність шкідливого електромагнітного випромінювання.

Повна комплектація
Всі необхідні для монтажу 
Eco Mat аксесуари входять 
в комплект: гофрована 
труба, кінцева пластикова 
заглушка для запобігання 
потрапляння клейового 
або цементного розчину 
всередину труби, обжимні 
мідні гільзи і зачищені 
монтажні кінці кабелю 
живлення, що полегшують 
підключення мату до клем 
терморегулятора. Детальна 
інструкція по монтажу 
допоможе виконати 
укладання теплої підлоги 
самостійно, без залучення 
монтажних організацій. 

Унікальна текстильна 
основа
Основа нагрівальних матів 
Eco Mat виконана з тканини. 
Нагрівальний кабель 
вплетений в текстильну 
основу, яка, на відміну 
від склопластику, вбирає 
розчин плиткового клею, 
утворюючи єдину монолітну 
структуру і виключає 
утворення бульбашок 
повітря. 

Підвищений захист
Додатковий другий шар 
захисту з поліаміду (РА) 
виключає будь-який 
можливий дефект (в тому 
числі мікротріщини) в 
ізоляції нагрівальних жил. 
Матеріал відрізняється 
термостійкістю, високою 
міцністю і гарними 
діелектричними 
характеристиками. 
Подвійна посилена 
ізоляція забезпечує 
кращій електричний опір, 

витримуючи до 4000 В 
пробивної напруги. Це 
гарантує тривалий термін 
експлуатації нагрівальних 
кабелів Electrolux.

Тонка герметична муфта
Сполучна муфта виконана 
на основі обжимних 
гільз і термозбіжних 
електроізоляційних трубок. 
Це найнадійніша технологія 
для подібних вузлів з’єднання -
нагрівальної частини і 
монтажного проводу.
Муфта має практично такий 
же діаметр, як і нагрівальний 
кабель, що зберігає рівень 
підлоги. Це дає можливість 
здійснювати монтаж без 
спеціального поглиблення в 
підлозі. За рахунок особливої 
форми і конструкції муфти 
в процесі укладання 
підлогового покриття 
виключається додаткове 
навантаження на неї, що 
запобігає її пошкодження.

Нагрівальний мат

Дізнатися більше про наші 
теплі підлоги
Ви можете на сайті
www.home-comfort.in.ua

Серія Eco Mat – 
нагрівальний мат
без шкідливого 
електромагнітного 
випромінювання

Одностороннє 
підключення
Монтаж теплої підлоги 
істотно спрощений 
завдяки односторонньому 
підключенню кабелю 
живлення

Відсутність шкідливого 
електромагнітного 
випромінювання
Електромагнітне 
випромінювання від 
нагрівального мату Eco 
Mat в кілька разів нижче 
допустимих нормативів і є 
абсолютно нешкідливим 
для здоров’я людини

Тонка
герметична муфта
Діаметри муфти і 
нагрівального кабелю 
практично ідентичні, що не 
приводить до додаткового 
підйому рівня підлоги

Комфортний обігрів
150 Вт/м2

Нагрівальний мат має 
оптимальну потужність і 
підходить для створення 
комфортного мікроклімату 
в сухих і вологих 
приміщеннях

Ізоляція із зшитого 
поліетилену
Зовнішня ізоляція 
нагрівального кабелю 
із зшитого поліетилену 
гарантує його підвищену 
стійкість до хімічного 
складу бетону і плиткового 
клею

Нагрівальні мати  Eco Mat

Екологічна
тепла підлога
з потужністю 150 Вт/м2
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Нагрівальні мати

Переваги Розширений функціонал

• Питома потужність мату 150 Вт / м2 при 220 В
• Потужність нагрівального кабелю – 12,5 Вт / м
• Ширина мату – 0,5 м
• Тонкий двухжильный кабель 3,9 мм
• Одностороннє підключення до 

електромережі
• Надійність і довговічність, обидві жили гріють
• Ізоляція жил із зшитого поліетилену
• Герметична муфта, діаметр практично 

дорівнює діаметру кабелю
• Довжина з’єднувального кабелю живлення – 
  2 м
• Гарантія – 20 років

Eco Mat

Укладання без 
стяжки

Тонка 
герметична 

муфта

Одностороннє 
підключення

Комфортний
обігрів 150Вт/м2

Три шари
ізоляції

Інноваційна 
текстильна 

основа

1. Інструкція з гарантійним талоном
2. Нагрівальний мат
3. Гофрована труба 2 м для установки датчика температури підлоги
4. Заглушка пластикова
5. Обтискові гільзи для підключення до терморегулятора

Нагрівальні мати Eco Mat

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран
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подключение

Под любое
напольное покрытие
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Максимальная
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форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность
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герметичная муфта
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подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
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Коммутируемый
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Диапазон рабочих
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+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
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Двойной 
плетеный экран
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под асфальт 

Высокая
мощность
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Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы
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Комфортный
обогрев

Автоматическое
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Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки
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Степень
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форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность
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Одностороннее
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радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
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ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А
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Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей
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Серія Twin Cable – тонкий двожильний нагрівальний кабель високої 
потужності (17 Вт / м). Обидві нагрівальні жили кабелю є гріючими, що 
забезпечує швидкий нагрів підлоги. Рекомендується для укладання в 
бетонну стяжку, підходить для приміщень зі складною конфігурацією.

компенсувати в крайових 
зонах втрати тепла шляхом 
локальної зміни кроку 
укладання і збільшення 
вихідної потужності. 
Тим самим у всьому 
приміщенні зберігається 
рівномірний розподіл 
температури, виключається 
утворення зон які погано 
обігріваються.

Ідеальне рішення 
Кабельні секції - ідеальне 
рішення для створення 
системи «тепла підлога» 
в приміщеннях невеликої 
площі і складної 
конфігурації. Укладання 
кабельних секцій не 
вимагає ідеально рівної 
поверхні чорнової підлоги. 
Рекомендується для 
укладання в стяжку під 
плитку, натуральний камінь, 
ковролін або лінолеум. 

Універсальна система 
обігріву
Кабельні секції можна 
використовувати у вологих 
і сухих приміщеннях, в 
якості основного або 
додаткового обігріву. Крок 
укладання секцій визначає 
потужність системи на 
квадратний метр. Так, при 
укладанні Twin Cable з 
кроком 8,5 см потужність 
системи становитиме 200 
Вт/м². Для сухих приміщень 
застосовують комфортний 
тип обігріву з потужністю 
системи 120 Вт/м², для 
вологих - 150 Вт/м², для 
основного обігріву - 200 Вт/
м².

Системи акумуляції тепла
При організації системи 
акумуляції тепла секції 
укладають в товстий шар 
стяжки (товщина не менше 
7 см), який накопичує тепло, 
коли система обігріву 

працює, і поступово віддає 
його, коли вона вимкнена. 
Систему акумуляції 
тепла застосовують у 
випадках, коли можливий 
підйом рівня підлоги і діє 
багатотарифна система 
обліку електроенергії. За 
допомогою програмованих 
терморегуляторів можна 
значно скоротити витрати 
на електроенергію, 
налаштувавши систему на 
роботу в період низьких 
тарифних періодів (часових 
зон, як правило з 23.00 до 
7.00).  

Компенсація тепловтрат в 
крайових зонах 
У приміщеннях 
існують крайові зони, 
місця з підвищеними 
тепловтратами. Як правило, 
вони розташовані поблизу 
дверних прорізів або 
вікон. За допомогою 
кабельних секцій можна 

Нагрівальні секціїї

Дізнатися більше про наші 
теплі підлоги
Ви можете на сайті
www.home-comfort.in.ua

Серія Twin Cable – тонкий 
двожильний нагрівальний 
кабель високої потужності 
(17 Вт / м)

Нагрівальні секції Twin Cable

Підвищена міцність 
і мінімальний радіус 
вигину
Нагрівальні жили навиті 
на надміцну основу 
кабелю - арамідна нитка. 
Довжина жил на 6% 
більше довжини кабелю, 
і механічні навантаження 
при розтягуванні і вигині 
припадають на арамід, 
при цьому гріючі жили 
легко адаптуються до зміни 
геометрії

Універсальна система 
обігріву
Змінюючи крок укладання 
і потужність системи 
від 120 Вт / м2 до 200 Вт / м2, 
кабельні секціїї можливо 
використовувати в вологих 
або сухих приміщеннях, 
в якості основного або 
додаткового обігріву

Плетений мідний екран
В конструкції кабельних 
секцій Electrolux 
використовується екран 
з плетених мідних дротів, 
який має більш точне 
значення опору, на відміну 
від екрану з алюмінієвої 
фольги, та ідеально 
підходить для активації 
пристрою захисного 
відключення 

Швидкий нагрів і довгий 
термін служби
Тонкий двожильний 
нагрівальний кабель 
високої потужності 
(17 Вт / м) швидко виходить 
на задану температуру 
при будь-якому типі 
обігріву. При цьому 
обидві нагрівальні жили є 
гріючими, навантаження 
розподіляється між ними 
рівномірно, що збільшує 
термін служби кабелю
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Потужний обігрів
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для укладання в стяжку
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Нагрівальні секції Twin Cable

Нагрівальні секції

Переваги Розширений функціонал

• Потужність нагрівального кабелю 17 Вт / м при 
220 В

• Зменшена товщина кабелю 4,5 мм
• Потужний двожильний кабель, швидке 

нагрівання
• Будь-яка форма площі укладання
• Різні типи обігріву: комфортний і основний
• Одностороннє підключення до 

електромережі
• Надійність і довговічність, обидві жили гріючі
• Герметична муфта, діаметр практично 

дорівнює діаметру кабелю
• Довжина з’єднувального кабелю живлення – 
 2 м
• Гарантія – 20 років

Twin Cable

Укладання в 
стяжку

Три шари 
ізоляції

Мінімальний 
радіус вигину

Суперміцна
арамідна жила

Підвищена
міцність

на розрив

Швидкий час 
нагрівання

1. Інструкція з гарантійним талоном
2. Нагрівальна секція
3. Гофрована труба 2 м для установки датчика температури підлоги
4. Заглушка пластикова
5. Монтажна стрічка для кріплення кабелю
6. Обтискові гільзи для підключення до терморегулятора

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
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с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила
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форма укладки
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Электробезопасно.
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защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран
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под асфальт 
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мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы
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18 Вт/м
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Автоматическое
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температуры
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время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
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Терморегулятори

Дізнатися більше про наші 
терморегулятори Electrolux 
Ви можете на сайті 
www.home-comfort.in.ua

Серія Thermotronic – 
терморегулятори для 
управління системою 
«тепла підлога»

Серія Thermotronic – сучасна лінійка терморегуляторів, здатна 
задовольнити вимогам користувача. Модельний ряд складається 
з трьох серій, в кожній з яких гармонійно поєднується дизайн і 
функціональні властивості і, без сумніву, стане окрасою будь-якого 
інтер’єру.

Повний модельний ряд 
Всі терморегулятори 
Electrolux мають інтуїтивний 
інтерфейс. У продуктовій 
лінійці представлено 3 серії 
терморегуляторів: 

Thermotronic Basic  –  
електронний 
терморегулятор з 
механічним управлінням, 
укомплектований датчиком 
температури підлоги;  

Thermotronic Avantgarde 
– стильний програмований 
з м’яким блакитним 
підсвічуванням РК-дисплея 
і можливістю встановлення 
температурних режимів 
протягом доби на кожну 
годину, має ергономічні 
прорезинені кнопки 
управління;  

Thermotronic Touch –
з сенсорним дисплеєм, 
дозволяє встановити 
тимчасові періоди з 
різними температурами 
на тиждень, має функцію 
«батьківський контроль» 
– блокування від 
випадкового натискання. 
Серії Avantgarde і Touch 
оснащені також датчиком 
температури повітря для 
приміщень з дерев’яними 
покриттями підлоги 
і систем основного 
опалення. Базовий 
колір терморегуляторів 
Thermotronic - «слонова 
кістка». Терморегулятори 
Electrolux гармонійно 
вписуються в будь-які 
дизайнерські рішення, 
стаючи невід’ємною 
частиною інтер’єру.

Ергономічний дизайн 
При розробці 
терморегуляторів 
Thermotronic значну 
увагу було приділено 
гармонійному поєднанню 
фактури, колірного рішення 
і функціональності. Вони 
ідеально вписуються в будь-
яке дизайнерське рішення -
від класичного до сучасного. 
Своїми властивостями 
прилад зобов’язаний 
використанню високоякісних 
матеріалів, кропіткій роботі 
дизайнерів та інженерів. 
Терморегулятори мають 
інтуїтивно зрозуміле 
управління.  

Терморегулятори Thermotronic

Стильний дизайн 
Круглий рідкокрісталічний 
дисплей з м’якою 
блакитною підсвіткою, 
ергономічні прогумовані 
кнопки управління 
створюють ідеальний 
образ фірмового стилю. 
Ексклюзивний дизайн від 
Electrolux стане прикрасою 
будь-якого інтер’єру

Просте управління
Легко керуйте 
системою, простим 
поворотом коліщатка 
регулятора задавайте 
бажану температуру. 
Терморегулятор буде 
автоматично підтримувати 
заданий значення 
температури підлоги, 
самостійно включаючи і 
відключаючи систему

Кольорові змінні панелі
Підкресліть свою 
індивідуальність, створіть 
інтер’єр своєї мрії разом 
з терморегуляторами 
Electrolux і серією змінних 
панелей різних кольорів: 
білого, сріблястого і 
чорного

Терморегулятори
для керування
теплими підлогами

Сенсорне управління 
Останні досягнення в 
області програмованих 
терморегуляторів, 
широкий спектр функцій
в поєднанні з інтуїтивним 
інтерфейсом і сенсорними 
технологіями. Управління 
теплими підлогами ще 
ніколи не було настільки 
простим і захоплюючим
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Терморегулятори Thermotronic

Терморегулятори

Переваги Расширенный функционал

• Механічне управління
• Датчик температури підлоги в комплекті
• Світлова індикація в режимі роботи
• Ергономічний дизайн 
• Прихована установка в монтажну коробку
• Гарантія – 3 роки
• Робоча напруга 220-230 В, ~50 Гц
• Максимальний струм навантаження 16 А
• Максимальна потужність навантаження 3,6 кВт
• Установка температури з точністю до 1 0С
• Споживча потужність 5 Вт
• Діапазон робочих температур від +5 0С до 

+40 0С
• Розміри: 86х86х50 мм

Thermotronic Basic

Комутований 
струм16 А

Базовий колір - «слонова кістка»

Установка 
температури

з точністю до 1 °С

Автоматична 
підтримка темпе-

ратури

Датчик 
температури
в комплекті

Ступінь захисту

1. Інструкція з гарантійним талоном
2. Терморегулятор
3. Датчик температури підлоги зі 

з’єднувальним дротом (довжина 3 м)
4. Болти для кріплення

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран
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30 Вт/м
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подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
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Степень
защиты

Установка
температуры
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Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
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Датчик
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Коммутируемый
ток 16 А
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Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей
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Изоляция из
фторопласта
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Изоляция из
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контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс
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обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева
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Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран
2

3 4

1

Ергономічний 
дизайн



28 29

Терморегулятори

Переваги Розширений функціонал

• Гарантія – 3 роки
• Робоча напруга 220-230 В, ~50 Гц
• Максимальний струм навантаження 16 А
• Максимальна потужність навантаження 3,6 кВт
• Установка температури з точністю до 0,5 0С
• Споживана потужність 2 Вт
• Діапазон робочих температур від +5 0С до 

+50 0С
• Розміри: 90х86х46 мм

• Програмування температурних режимів на 
кожну годину протягом доби

• Інтуїтивний інтерфейс
• Економія електроенергії
• Датчик температури підлоги в комплекті
• Вбудований датчик температури повітря
• РК-дисплей з підсвічуванням
• Ергономічний дизайн
• Можливість установки коридору температур
• Приховане встановлення в монтажну коробку

Thermotronic Avantgarde

Програмування 
протягом доби

Інтуїтивний
інтерфейс

Установка 
температури з 

точністю до 0,5 0С

РК-екран
з підсвічуванням

З датчиком
температури 

підлоги
і повітря

Економія 
електроенергії

Терморегулятори Thermotronic

1. Інструкція з гарантійним талоном
2. Терморегулятор
3. Датчик температури підлоги з 

з’єднувальним проводом (довжина 3 м)
4. Болти для кріплення

Змінні кольорові панелі
(в комплект не входять)

Змінні кольорові панелі
(в комплект не входять)

срібний

Терморегулятори

Переваги Розширений функціонал

• Блокування панелі керування
• Можливість встановлення коридору 

температур
• Приховане встановлення в монтажну коробку
• Гарантія – 3 роки
• Робоча напруга 220-230 В, ~50 Гц
• Максимальний струм навантаження 16 А
• Максимальна потужність навантаження 3,6 

кВт
• Установка температури з точністю до 0,5 0С
• Споживча потужність 2 Вт
• Діапазон робочих температур від +5 0С до 

+90 0С
• Розміри: 90х86х43 мм

• Програмування температурних режимів на 
тиждень

• Можливість встановлення 6 тимчасових 
періодів з різними температурами на робочі 
дні

• Можливість встановлення 2 тимчасових 
періодів з різними температурами на вихідні 
дні

• Інтуїтивний інтерфейс
• Економія електроенергії
• Датчик температури підлоги в комплекті
• Вбудований датчик температури повітря
• РК-дисплей з підсвічуванням
• Сенсорне управління

Thermotronic Touch

Програмування за 
днями тижня

Інтуїтивний
інтерфейс

Батьківський 
контроль

Сенсорний
дисплей

З датчиком
температури 

підлоги
і повітря

Економія 
електроенергії

чорний

срібний

1. Інструкція з гарантійним талоном
2. Терморегулятор
3. Датчик температури підлоги з 

з’єднувальним проводом (довжина 3 м)
4. Болти для кріплення

Базовий колір - «слонова кістка»Базовий колір - «слонова кістка»

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
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Укладка
без стяжки
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обогрев
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Укладка
без стяжки

Инновационная 
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Системи антиобмерзання 
– комплекс сучасних 
та надійніх рішень для 
боротьби з обмерзанням 
прибудинкових майданчиків, 
сходів, покрівлі, а також 
для захисту труб від 
промерзання.

Захист труб від замерзання
Frost Guard Pipe Cable –  
готове рішення для захисту 
труб від промерзання, 
розташованих поза 
приміщеннями або 
всередині неопалюваних 
приміщень. Система 
обладнана євровилкою 
для підключення до мережі 
220В і має вбудований 
біметалічний сенсор, 
який автоматично зчитує 
і підтримує температуру 
системи, включаючи 
обігрів, якщо температура 
падає нижче +3 °C, і 
вимикаючи при збільшенні 
температури вище +12 °C. 
Не вимагає налаштування, 
обслуговування та 
відключення в літній період.

Обігрів відкритих 
майданчиків 
Двужильна кабельна секція 
Antifrost Cable Outdoor 
використовується
для захисту від обмерзання 
відкритих прибудинкових 
майданчиків, під’їзних 
шляхів, доріжок та інших 
ділянок, схильних до 
впливу атмосферних 
опадів. Діапазон робочих 
температур від -50° до 
+50°С.
Використання цього 
рішення дозволяє забути 
про прибирання снігу на 
під’їзних майданчиках, 
легко пересуватися по 
вільній від снігу і льоду 
поверхні, запобігти 
ожеледиці і заносу 
автотранспорту.

Безпечні ступені
Antifrost Cable Outdoor 
також ідеально підійде для 
обігріву зовнішніх сходів, 
забезпечуючи безпечне 
пересування по сходах і 
ганку в холодну пору року. 
Укладається безпосередньо 
під сходинки і не дозволяє 
їм покриватися льодом і 
снігом, знижуючи ризик 
отримання травм.
 
Тепла покрівля 
Потужний двожильний 
Antifrost Cable Outdoor 
застосовується для 
обігріву дахів і водостоків. 
Має два ізоляційні шари:  
екрануючий та посилючий, 
а зовнішня ізоляція з 
поліолефіну забезпечує 
захист від атмосферних 
впливів, в тому числі 
ультрафіолету. Серія 
розроблена спеціально для 
країн з холодним кліматом 
і є ідеальним рішенням для 
боротьби з обмерзанням 
дахів і водостоків.

Всім відомо, скільки неприємностей можуть доставити слизькі 
доріжки, покриті льодом сходи або бурульки на дахах. Ми подумали 
про Вашу безпеку і створили високоефективні і сучасні антикригові 
системи.

Системы  
антиобмерзання 

Дізнатися більше
про наші системи 
антиобмерзання
Ви можете на сайті  
www.home-comfort.in.ua

Системи антиобмерзання

Укладання під асфальт
Для обігріву відкритих 
майданчиків застосовується 
універсальний 
нагрівальний кабель з 
надміцною зовнішньою 
оболонкою - Antifrost 
Cable Outdoor, який можна 
укладати під будь-які 
дорожні покриття, в тому 
чіслі під асфальт

Біметалевий сенсор
Автоматично зчитує і 
підтримує температуру 
системи, включаючи 
обігрів при зниженні 
температури нижче +3 °C і 
вимикаючи при збільшенні 
температури вище +12 °C 

Надзвичайна надійність
на розрив
Кабельні секції для 
систем обігріву покрівлі 
та жолобів мають міцність 
на розрив понад 300Н, 
що перевищує значення, 
встановлені стандартами 
IEC

Універсальна система 
антиобмерзання
Завдяки високій 
потужності кабельної 
секції (30 Вт/м) можливий 
обігрів будь-яких 
зовнішніх елементів: 
відкритих майданчиків, 
сходів, під’їзних шляхів, 
дахів, водостоків 

Водопровід
365 днів в році
в будь-яку погоду
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Системи антиобмерзання

Переваги Розширений функціонал

Системи антиобмерзання

Переваги Розширений функціонал

Antifrost Cable Outdoor

Потужність 
30 Вт / м

Укладання
під асфальт

Діапазон робочих 
температур від  

+50 до -50 °C

Підвищена
міцність

на розрив

Захист від 
ультрафіолету

Захист від 
ультрафіолету

Ізоляція
з фторопласту

• Універсальний двожильний кабель для 
систем антизаледеніння дахів, водостоків, 
прибудинкових майданчиків і сходів

• Укладання під асфальт
• Зовнішня ізоляція кабелю з поліолефіну 

- захист від ультрафіолету та інших 
атмосферних впливів

• Діапазон робочих температур -50 до +50 °С
• Одностороннє приєднання
• Довжина з’єднувального кабелю живлення 

5 м
• Гарантія – 20 років

• Двожильний кабель для захисту від 
замерзання труб

• Вбудований біметалічний сенсор
• Не потребує  установки терморегулятора
• Зовнішня ізоляція з поліолефіну - захист від 

ультрафіолету і інших атмосферних впливів
• Встановлення на трубу
• Надійність і довговічність, обидві жили гріючі
• Євровилках для підключення до мережі 220 В
• Довжина кабелю живлення – 3 м
• Гарантія – 20 років
• Комплект повністю готовий до встановлення

Frost Guard Pipe Cable

Потужність 
18 Вт / м

Біметалічний 
сенсор

Автоматичне
підтримання
температури

Євровилка для 
мережі 220 В

Ізоляція
з фторопласту

Системи антиобмерзання
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Варіант укладання мату 
що розтягується на площі 
складної конфігурації під 
плитку без стяжки

Multi Size Mat

Варіант укладання мату що 
розтягується під дерев’яне 
покриття

Multi Size Mat

Варіанти укладання

Плиткове 
покриття 
для підлоги

Дерев’яне 
покриття 
підлоги

Самоклеючі 
затискачі

Звукоізоляція

Тонкий шар 
вирівнюючого 
розчину
(не меньш 10мм)

Базова стяжка

Еластична 
основа

Еластична основа

Терморегулятор

Терморегулятор

Базова стяжка
Нагрівальний мат 
що розтягується

Самоклеючі 
затискачі

Нагрівальний мат

Шар плиткового 
клею

Варіант укладання 
двожильного кабелю на 
площі складної конфігурації 
в бетонну стяжку

Twin Cable

Варіант укладання 
самоклеящегося мату
під плитку без стяжки

Easy Fix Mat

Плиткове 
покриття для 
підлоги

Плиткове 
покриття для 
підлоги

Самоклейка 
текстильна 
основа

Самоклеючі 
стрічки для 
додаткової фіксації

Шар 
гідроізоляції
(при 
необхідності)

Шар теплоізоляції

Шар теплоізоляції

Терморегулятор

Датчик температури 
підлоги в гофрованій 
трубі

Терморегулятор

Базова стяжка
Нагрівальний мат

Вирівнююча 
стяжка 
(не меньш 3 см)

Шар 
плиткового 
клею

Шар 
плиткового 
клею

Нагрівальний 
кабель

Монтажна стрічка

Базова стяжка
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Multi Size Mat
Артикул

Характеристики Площа укладання, м2 Потужність, Вт Довжина мату, м Опір, Ом -5 / +10% 

EEFM 2-150-0,5 0,5 75 1 645,3

EEFM 2-150-1 1 150 2 322,7

EEFM 2-150-1,5 1,5 225 3 215,1

EEFM 2-150-2 2 300 4 161,3

EEFM 2-150-2,5 2,5 375 5 129,1

EEFM 2-150-3 3 450 6 107,6

EEFM 2-150-3,5 3,5 525 7 92,2

EEFM 2-150-4 4 600 8 80,7

EEFM 2-150-5 5 750 10 61,2

EEFM 2-150-6 6 900 12 50,0

EEFM 2-150-7 7 1050 14 42,8

EEFM 2-150-8 8 1200 16 37,4

EEFM 2-150-9 9 1350 18 33,3

EEFM 2-150-10 10 1500 20 30,0

EEFM 2-150-11 11 1650 22 27,2

EEFM 2-150-12 12 1800 24 25,0

Easy Fix Mat
Артикул

Характеристики Діапазон площі укладання, м2 Потужність, Вт Довжина мату, м Опір, Ом -5 / +10% 

Тип приміщення Вологе Сухе

Тип підлогового
покриття Плитка Ламінат

EMSM 2-150-0,5 0,5 0,5-0,7 0,7 75 1 645,3

EMSM 2-150-1 1,0 1,0-1,35 1,35 150 2 322,7

EMSM 2-150-1,5 1,5 1,5 - 2,0 2,0 225 3 215,1

EMSM 2-150-2 2,0 2,0 - 2,7 2,7 300 4 161,3

EMSM 2-150-3 3,0 3,0 - 4,0 4,0 450 6 107,6

EMSM 2-150-4 4,0 4,0 - 5,5 5,5 600 8 80,7

EMSM 2-150-6 6,0 6,0 – 8,0 8,0 900 12 50,0

EMSM 2-150-9 9,0 9,0 – 12,0 12,0 1350 18 33,3
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Артикул

Характеристики Потужність, Вт Довжина кабелю, м Опір, Ом -5 / +10% 

EFGPC 2-18-2 36 2 1344,4

EFGPC 2-18-4 72 4 672,2

EFGPC 2-18-6 108 6 448,2

EFGPC 2-18-8 144 8 336,1

EFGPC 2-18-10 180 10 268,9

Товщина 
теплоізоляції 

мм

Температура 
навколишнього 
середовища, °С

Діаметр труби, мм (дюйм)

19 (3/4) 25 (1) 32 (1,25) 51 (2) 76 (3) 102 (4)

Витрата нагрівального кабелю на 1 п.м. труби

20
-15 1 1 1 1 х х
-30 х х х х х х
-45 х х х х х х

30
-15 1 1 1 1 1 х
-30 1 1 х х х х
-45 х х х х х х

40
-15 1 1 1 1 1 1
-30 1 1 1 х х х
-45 х х х х х х

50
-15 1 1 1 1 1 1
-30 1 1 1 1 1,5 2
-45 1 1 1 2 2 2

Frost Guard
Pipe Cable

Таблиця підбору комплекту

Артикул

Характеристики Потужність, Вт Довжина кабелю, м Опір, Ом -5 / +10% 

EACO 2-30-850 850 29 62,24

EACO 2-30-1100 1100 38 48,09

EACO 2-30-1700 1700 57 31,12

EACO 2-30-2500 2500 84 21,16

Antifrost
Cable Outdoor 

Артикул

Характеристики Потужність, Вт Довжина, м Опір, Ом 
-5 / +10% 

Площа обігріву, м2  при питомій потужності, Вт / м2*

120 (крок 14 см) 150 (крок 11,5 см) 200 (крок 8,5 см)

ETC 2-17-100 100 5,9 484,0 0,8 0,7 0,5

ETC 2-17-200 200 11,8 242,0 1,7 1,3 1,0

ETC 2-17-300 300 17,7 161,3 2,5 2,0 1,5

ETC 2-17-400 400 23,5 121,0 3,3 2,7 2,0

ETC 2-17-500 500 29,4 96,8 4,2 3,3 2,5

ETC 2-17-600 600 35,3 80,7 5,0 4,0 3,0

ETC 2-17-800 800 47,1 60,5 6,7 5,3 4,0

ETC 2-17-1000 1000 58,8 48,4 8,3 6,7 5,0

ETC 2-17-1200 1200 70,6 37,4 10,0 8,0 6,0

ETC 2-17-1500 1500 88,2 30,0 12,5 10,0 7,5

ETC 2-17-2000 2000 117,7 22,5 16,7 13,3 10,0

ETC 2-17-2500 2500 147,1 17,9 20,8 16,7 12,5

Twin Cable

* Питома потужність визначається в залежності від необхідного типу обігріву: оптимальний (120 Вт / м2), комфортний (150 Вт / м2), основний (200Вт / м2). 
Дані є усередненими, за точними розрахунками зверніться до продавця.

Примітка: Трубопровід повинен завжди мати теплоізоляцію. Якщо витрату кабелю в таблиці не вказано (х), необхідно використовувати теплоізоляцію більшої 
товщини. При укладанні кабелю з витратою понад 1 м на метр труби, необхідно використовувати крок укладання, вказаний в інструкції. 

Артикул

Характеристики Площа укладання, м2 Потужність, Вт Довжина, м Опір, Ом -5/+10%

EEM 2-150-0,5 0,5 75 1 645,3

EEM 2-150-1 1,0 150 2 322,7

EEM 2-150-1,5 1,5 225 3 215,1

EEM 2-150-2 2,0 300 4 161,3

EEM 2-150-2,5 2,5 375 5 129,1

EEM 2-150-3 3,0 450 6 107,6

EEM 2-150-3,5 3,5 525 7 -92,2

EEM 2-150-4 4,0 600 8 80,7

EEM 2-150-5 5,0 750 10 64,5

 

Eco Mat



Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).
Електролюкс – зареєстрована торговая марка, яка використовується відповідно до ліцензії 
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Дізнайтеся більше про наші ідеї на www.electrolux.com або www.home-comfort.in.ua


