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FIGYELEM: 

Minden jótállási igény megszűnik, mihelyt a kábel nem a beszerelési útmutatóunknak megfelelően lett elhelyezve,
avagy távolságérzékelővel rendelkező elektromos felszíni hőmérsékletszabályozó nélkül van üzemeltetve. 

A carlo Duo-Therm fűtőkábel egy különleges, magas hőmérsékletű fűtőkábel, amely kizárólag elektromos átmeneti-
vagy kiegészítő fűtésnek cserépkályhákhoz vagy kerámia padokhoz lett kifejlesztve.  

 Ne használja padlófűtéshez 
 Csak akkor helyezze üzembe, ha be van építve 
 Ne hosszabbítsa vagy rövidítse a kábelt 
 A fűtési területet ne takarja le 

Beépítési előírások 

 Ne húzza szét a fűtőkábelt (hurkok és elhajlások előfordulása végett), tekerje azt le! 
 Kerülje el a fűtőkábelek keresztezését! 
 A fűtőkábelt ne terhelje mechanikusan és ne húzza át éleken! 

A kábelnek
üregmentesen kell
elhelyezkedniük a
habarcsban (pl.: agyag,

Schamottenmörtel vagy ragasztó). Így biztosítja a megfelelő hőleadást! 

A legkisebb hajlítási sugár: 36 mm 
A minimális (200mm-es) fektetési távolságot mindenképpen be kell tartani (ez 400 w/m2-et
tesz ki). 
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Beszerelés szigetelőanyagokra vagy szigetelőanyagokba, például gázbetonra (Ytong), szigetelőhabarcsra, szigetelő
panelekre és hasonlók az alacsony hőelvezetésés miatt nem megengedettek! 

Ha a kábelt a tűz kamrák és a tűz- vagy fűtési ajtók területén helyezik el 
Ügyeljen arra, hogy a füstgázok ne kerülhessenek be a fűtőkábelbe, és hogy a fűtőkábel területén a 400 ° C-os
maximális hőmérsékletet ne lépje túl. Ezért szükséges, hogy a kábel legalább 200 mm távolságra legyen a tűz- vagy
fűtőajtó területén. 

A vízszintes távolságot - azaz a fűtőkábel és az égéstér közötti távolságot - a kályhás által kiválasztott támogatás
erőssége határozza meg.  

A fűtőkábel (narancssárga) átmeneti kötéseit (fekete) a PTC termisztorokon(kék) szintén üregmentesen kell beépíteni
a cserépkályha hűvösebb részeibe. A kék PTC termisztorok is nedvességállóak, és közvetlenül a habarcsba vannak
beágyazva. A kályhán kívül a PTC termisztorok általában egy csővezetékben vannak elvezetve az elosztóig. A
fűtőkábellel (narancssárga) ellentétben a PTC termisztorok (kék) rövidíthetők, ha szükséges. 

- Az elektronikus felületi hőmérséklet-szabályozó érzékelőjének esetleges cseréjéhez 
 Azt egy érzékelővédő tömlőbe kell elhelyezni. A kályha belsejében csak egy fémérzékelő védőtömlő megengedett.
Az érzékelő pozícióját úgy kell megválasztani, hogy egy lehetséges fűtőbetét hőmérséklete és a kábel tényleges
hőmérséklete észlelhető legyen, és a maximálisan megengedett érzékelő hőmérséklete (a gyártó utasításai szerint) ne
lépje túl. 

A a csempézett fal és a pad kombinálásánál a pad fűtése elsőbbséget élvez, tehát vagy az érzékelőt kell a padba
helyezni vagy külön, egy másik vezérlőt kell használni.  

- Az elektromos hálózati csatlakozás mindig a csempézett falon kívüli kötelező elektronikus felületi
hőmérsékletszabályozón keresztül történik, elvben egy síkba szerelt dobozban.  
Az elektromos csatlakozáshoz be kell tartani az arra vonatkozó előírásokat és a helyi áramellátó cég szabályait!- A
fűtőkábel védve van a nedvességtől és ezért azonnal üzembe helyezhető, ha 
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Kályhás semmilyen más szabályozást nem ad az első üzembe helyezésre a kályha burkolatának kiszáradása miatt.

Példák az elhelyezésre: 



Beszerelési útmutató: Carlo Duo-Therm fűtőkábel

www.hibridkalyha.hu Hibridkalyha
Kereszturi Éva, Annus Zoltán                   

Zalaszentmihály, Kossuth Lajos u. 2.  

Tel.: +3630-277-1154, +3630-222-4538  

                                                                                                                                     hibridkalyha@gmail.com

Alapvető kályha vagy beépített fűtőelem esetén az érzékelő pozícióját úgy kell megválasztani, hogy a maximálisan 

megengedett érzékelő-hőmérséklet ne legyen túllépve. 

Fűtőkábel

Hőmérsékletérzékelő
Fé -
védőtömlő

Fűtőkábel
Fűtőkábel átmeneti hely
Eloszt

Káb
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Kaltleiter (blau): Vezeték (kék) 

Übergangsmuffle (schwarz): Fűtőkábel átmeneti csatlakozó (fekete) 

Ábrán balról-jobbr

Metszet B C D

Csemp
Habarc
Fűtőkábel
(Naranc
Cserép ék

Kábel

Kábel (kék)
Kábel (kék)

vezeté
szigetelé
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Heizkabel (orange mit Kennfarbe): Fűtőkábel (narancssárga jelzőszínnel) 

Grün/Gelb: Zöld/sárga védőföldelés 

PE Schutzleiter Klemme: Védőföldelés csatlakozás 

Schwarz L: Fekete L (fázis) 

N blau: N kék (0) 

A hőmérsékletszabályozóhoz lesznek kötve 

Kapcsoló-ábra az elektronikus csempefal hőmérséklet-szabályozójához 2080fok 

 Műszaki adatok:

 Üzemi feszültség:  230...240 V /50..60 Hz 
 Kapcsolási áram: 16 A, 230 V Záró 
 Kapcsolási kapacítás: 3,5 kW 
 Kapcsolási hiszterézis: ca. 1 K 

 Érzékelő: Külső érzékelő: 50 kOhm, NTC   Kettős szigetelés (
hálózati potenciált vezet)    a DIN EN 60730-2-1 szerint   max.
Megengedett hőmérséklet: 120°C 

Fontos:

 Az     érz ékelő hálózati potenciált hordoz. Ezért csak egy lehet összekapcsolva! 
Védőcsőbe helyezése ajánlott. 
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Hőmérséklet szabályozó 20-80  °C  

Típusok: 

Cikkszám Megnevezés Kábelhosszúság Teljesítmény Feszültség Füthető felület

EDU 400041 Duo-Therm  4m 330W  230V 0,8 m2 
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EDU 080090 Duo-Therm 9m 740W  230V 1,8 m2 

EDU 040130 
Duo-Therm 13m 1020W  230V 2,6 m2 

EDU 019109 Duo-Therm 19m 1470W  230V 3,8 m2 

A FŰTÉSI KÁBEL CSATLAKOZÁS ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ MÉRÉSI PROTOKOL 

_________________________  _____________________________ 
Beépítési helyszín Telepítő cég 

___________________________ ____________________________ 
Használt vezérlők Kivitelező 

___________________________ ____________________________ 

Kapcsolat rendszer Dátum, Aláírás 

Elektromos ellenőrzés 

Főtőkör Kábelhosszúság  Teljesítmény Feszültség Ellenállás Szigetelési ellenállás 
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________ _____________m _________W ________V _________M ___________V-nál 

________ _____________m _________W ________V _________M ___________V-nál 

________ 
_____________m _________W ________V _________M ___________V-nál 

________ 
_____________m _________W ________V _________M ___________V-nál 

Szemrevételezés 
Megjegyzés 

Fűtőkábel ________________________________________________ 

Kapcsolatok ________________________________________________ 

Megszüntetés  ________________________________________________ 

Termosztát ________________________________________________ 

Termosztát beállítás ________________________________________________ 

A műszaki változtatások, valamint a mondat és nyomtatási hibák lehetőségét fenntartjuk! 


