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MAGNUM Export covor 
încălzire
Kit de încălzire pardoseală gata
de instalat

• Sistem de încălzire foarte subțire de 3 mm

• Instalare facilă pas cu pas

• Termostat digital și senzore de
pardoseală disponibil

• Dimensiuni disponibile :1 la 10 mp

• Disponibil în 150 wat pe mp

• Certifcat VDE 440042694)



Încălzirea prin pardoseală electrică este o sursă
de căldură invizibilă fără aglomerări de țevi sau
Radiatoare. Nu necesită întrținere și utilizat
împreună cu termostatul nostru digital avansat
și izolație, sistemul este foarte efcient și din 
punct de vedere al costului de funcționare.
Nu mai calci pe podeaua rece!

Marele benefciu al încălzirii prin pardoseală
electrică asupra sistemelor de încălzire prin
pardoseală este că aveți nevoie de adâncime
mai mică de instalare, prin urmare instalația
electrică de încălzire prin pardoseală este,
în general mai ieftină de instalat. Cablurile
electrice elimină, de asemenea, șansele de
scurgeri de apă sub podea. Termostatul 
digital calculează dinainte timpul necesar de
încălzire și cantitatea de energie necesară.
Acest termostat digital este o unitate de 
control de înaltă tehnologie pentru o gamă
largă de sisteme de încălzire. Sistemele
de încălzire electrice sunt efciente din punct
de vedere energetic și oferă soluții pentru 
fecare problemă de încălzire.

Garanție

Acest covor are o garanție de 10 ani
Care acoperă funcționarea electro-
Mecanică și doi ani pentru termostat
Și senzorul de pardoseală.

C&F Technics reprezintă sisteme de
încălzire 4sub pardoseală) de înaltă 
calitate, durabile și efciente din punct 
de vedere energetic cu garanții cu 
durată până la pe viață.
Mai multe detalii pe:
www.magnumheating.ro 

Avantajele încălzirii electrice prin pardoseală

Magnum Heating
Într. învingătorilor
Sector 3, București
România

T   +031.437.1239 

E   ofce@magnumheating.ro
W  www.magnumheating.ro

Un kit de bază conține:
Ambalaj full-color
Covor încălzire
Tub fexibil pentru senzor de
podea
Instrucțiuni instalare
Card verifcare

Opțional:
Termostat digital

Instalare în
adeziv gresie

Instalare în 
compus nivelare

Covor încălzire
Covor încălzire auto-adeziv
Direct în adeziv de gresie
Compoziție auto-nivelare
În tencuială sau mortar
Podele anhidrite

DETALII TEHNICE

● Cablu 2 conductori fără EMC montat pe o
plasă cu fbră optică

● Cablu de alimentare cu 3 fre de 2.5 m
● Învelite în întregime într-o teacă de

aluminiu împrejmuită
● Conductor de rezistență crom/nichel
● Izolare FEP
● Folie protecție PVC
● Cablu rezistență 15,7 wat/m , 230 V
● Diametru cablu aprox 3mm
● Lățime strat 50 cm
● Respectă standardele actuale pentru

instalare în camere umede
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10 ANI
GARANȚÎE

150
Watt/mp

Conexiune cald/rece

End Seal
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Fir Heang 

Fir conexiune rece
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Installatievoorschriften | Installation manual | Installationsanleitung

REG.-Nr. 40041320 CONTROL CARD - CONTROLLE KARTE - CONTROLE KAART

ACHTUNG:
- Heizleitungen müssen in Ihrer ganzen Länge mit Spachtelmasse oder Fliesenkleber umschlossen sein.- Die Anschlußleiting darf max. bis 1m. fur warm-Kaltübergang gekürzt werden.- Nicht unter 5oC verlegen.- Montage- und Verlegeanleitung beachten.- Vor Beschädigung schützen.- Die Heizmatten dürfen nur in Verbindung mit einem Fehler stromschalter mit 30mAFehlerstrom betrieben werden.

ATTENTION:
- Do not shorten the mat and install  the mat fully in the building construction.- Connection wire can be cut to 

maximal from changeover from 

power to heating cable)- Do not install under 5oC.- Installation manual needs to be respected.- Protect the mat for damaging.- The heating mats may only be used in conjuction with a circuit breaker of 30 mA.

CONTROL MEASUREMENTS - KONTROLLMESSUNGEN - CONTROLE METINGEN

This check-form only counts as Guarantee form after the correct measurements!Dieser Anhang gilt nur nach durchgeführten Kontrollmessungen als Garantikarte!Deze controle-kaart geldt enkel na uitgevoerde controlemetingen als garantiekaart!
C&F Technieken - The Netherlands

Before installation / vor dem Einbau / voor installatie:
After installation / nach dem Einbau / na installatie:

O h m
O h m

Resistance value / Gesamtwiderstand / Weerstandswaarde:

Before installation / vor dem Einbau / voor installatie:
After installation / nach dem Einbau / na installatie:

O h m
O h m

Insulation resistance value / Isolationswiderstand / Isolatieweerstand :

____________________               ____________________               ____________________
Date / Datum                                                                   Signed / Unterschrift / Handtekening                               Firm stamp / Firmenstempel / Firma stempel 

ATTENTIE:
- Mat nooit inkorten. Mat volledig verwerken in bouwmassa.- Aansluitsnoer mag tot max. 1m. voor overgang voedings- naarverwarmingskabel ingekort worden- Niet onder de  5oC verwerken.- Installatievoorschriften dienen te worden gevolgd.- Mat voor beschadigingen   beschermen.- De verwarmingsmatten mogen enkel in combinatie met een Aardlekschakelaar van minimaal30 mA te worden gebruikt.

UFHM ALU-TWIN 150Watt/m 2

Type / Typenbezeichnung / Omschrijving:FHM_TWIN_ALU_150 
With / Breite /Breedte :0,5 meter

Power / Leistung / Vermogen:150 W/m²
Voltage / Spannung / Voltage:230 Volt~

Connection Wire / Anschlußleitung / Aansluitdraad:1 x 3,5 meter
Max. temp. / Nenngrenztemperatur / Max. temp.:115 oC
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