
 
 
 

 
 
 
 

INSTRUKCJA DO INSTALACJI  
ELEKTRYCZNYCH MAT GRZEJNYCH 

CTAE-100, CTAE-160  
 

 
 
 



 Podłogowe maty grzejne CTAE-100 i CTAE-160 s ą montowane w cienkiej warstwie 
kleju lub betonu pod powierzchni ą ogrzewanej podłogi. W przypadku renowacji budynku 
mata grzejna jest umieszczana bezpo średnio na starych płytkach w łazienkach, kuchniach,  
pokojach i innych miejscach.  
 
Zalecany rodzaj maty grzejnej dla ka żdego typu powierzchni: 
 

ZALECANY RODZAJ MATY 
GRZEJNEJ 

 
                                  CTAE-160 

 
                                  CTAE-100 

 
                                  CTAE-100 

 
                                  CTAE-100 

 
 
 

                                  CTAE-160 

MIEJSCE ZASTOSOWANIA 
 
 
Płytki na betonowej podłodze: łazienka, kuchnia 
 
Płytki na betonowej podłodze: kuchnia, korytarz, ho l, pokój 
 
Izoalacja podłogowa F-BOARD 
 
- podłoga laminowana 
- parkiet 
- panele drewniane 
 
Wykładziny dywanowe na betonie. 

 
Elektryczne maty grzejne: CTAE-100, CTAE-160  
 
Dane techniczne: 

                               Napięcie 
                Moc maksymalna  

 
                                 Izolacja  
        (CTAE-100, CTAE-160) 
                  Ekran ochronny  
       (CTAE-100, CTAE-160) 
     Osłona kabla grzejnego  
       (CTAE-100, CTAE-160) 
  Kabel grzejny (CTAE-100,                         

CTAE-160) 
                  Stpień  ochrony  
    Minimalne ugi ęcie kabla  

grzejnego  
             Temperatura pracy  
                           Standardy  

230V AC; 50-60Hz 
CTAE-100 - 100W/m² 
CTAE-160 - 160W/m² 
Powłoka fluorowo polimerowa (FEP) - grubo ść 0.3mm 
 
14 cynowanych drutów miedzianych o średnicy 1 mm2 
+ 0.3 mm foli aluminiowej(AIPEL) 
Polipropylen (ekologiczny). Materiał nale ży do produkcji 
greenline (technologia przyjazna środowisku) 
Przewód parzysty, grubo ść 4.6 mm 
 
IP 67 
Więcej ni ż 8 średnic kabla 
 
+ 80 °C 
Zgodno ść z LST EN 60335-2-96 

 
                 Ekran ochronny:  

CTAE-160 
CTAE-100 

14 cynowanych drutów miedzianych + 0.3 mm folii 
aluminiowej (AIPEL) 



Uwaga! 
1. Mata grzejna powinna by ć używana zgodnie z instrukcj ą producenta. Poł ączenie 

maty z termostatem musi by ć wykonane poprawnie. 
2. Instalacja systemu grzejnego mo że być wykonana tylko i wył ącznie przez 

certyfikowanego instalatora. 
3. Ekran ochronny powinien by ć poł ączony do zielono- żółtego przewodu uziemienia 

PE. 
 
I. PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI MATY GRZEJNEJ 
___________________________________________________________________________ 
Aby zapewni ć komfort i ciepło w Twoim domu musz ą zostać przygotowane podstawowe 
elementy (rys. 1 i 2). 
 
Rys.1 Monta ż nowej podłogi. 

 
1. Podstawa 
2. Izolacja termiczna  
3. Warstwa betonowa 
4. Czujnik termostatu (umieszczony w rurce ochronne j) 
5. Mata grzejna (w warstwie kleju lub wylewce samop oziomuj ącej) 
6. Izolacja przeciwwilgociowa  
7. Warstwa kleju lub wylewka samopoziomuj ąca 
8. Płytki ceramiczne lub inny rodzaj podłogi 
 
Rys.2. Renowacja podłogi. 

 
1. Poprzednia podłoga 
2. Warstwa betonowa 
3. Czujnik termostatu (umieszczony w rurce monta żowej) 
4. Mata grzejna 



5. Warstwa kleju lub wylewka samopoziomuj ąca 
6. Płytki ceramiczne lub inny rodzaj podłogi 
 
II. WYBÓR MATY GRZEJNEJ 
___________________________________________________________________________ 

� Zmierz powierzchni ę podłogi nie zaj ętą przez meble i obiekty (tj. wanna, prysznic, 
zlew, pralka), a nast ępnie na podstawie pomiarów dobierz odpowiedni ą matę grzejn ą. 

� Odległo ść maty grzejnej od ściany nie powinna by ć mniejsza ni ż 50mm, a odległo ść 
między poszczególnymi pasmami maty powinna wynosi ć 30mm.  

� Pamiętaj aby zawsze zaokr ąglić  pomiar do mniejszej warto ści i dobra ć nieznacznie 
mniejsz ą matę. 

 
 Przykład : Gdy powierzchnia ogrzewana w łazience wynosi 2.3 m², nale ży wybra ć 
matę  CTAE-160 (0,5x 4 m) - 2 m²; 320 W. 
 
 
III. PRZED ROZŁOŻENIEM MATY: 
___________________________________________________________________________ 

� Sprawd ź czy stan produktu zgadza si ę z opisem na jego etykiecie. 
� Zmierz rezystancj ę kabla grzejnego i jego izolacji. Rezystancja kabla  musi by ć 

zgodna z warto ścią na jego etykiecie (+/- 5%) i wynosi ć nie mniej ni ż 0.5 MΩ. 
� Wytnij bruzd ę w podłodze i ścianie prowadz ącą do puszki ł ączeniowej (rys.3) 
� Umieść rurk ę ochronn ą czujnika w kanale i uszczelni ć jego ko ńcówk ę. Rurka musi 

znajdowa ć się w odległo ści 30cm pod mat ą grzejn ą między jej kablami grzejnymi. 
(rys.4) 

               
   Rys.3        Rys.4 

� Umieść czujnik w rurce ochronnej (peszlu). 
� Oczyść powierzchni ę podłogi z ostrych przedmiotów. 

 
IV. INSTALACJA MATY GRZEJNEJ 
___________________________________________________________________________ 

� Rozłó ż matę grzejn ą na oczyszczonej podłodze. 
� Uprzednio zdejmij 10 cm papierowej ta śmy zabezpieczaj ącej ta śmę samoprzylepn ą. 

Przyklej t ą częścią matę do podłogi, a nast ępnie usu ń dalsz ą część taśmy 



papierowej. W ten sposób przykleisz cał ą matę do powierzchni ogrzewanej.  Aby 
obróci ć matę, przetnij siatk ę (rys.5). Nie obcinaj czerwonego kabla! 

� Rozci ągnij mat ę grzejn ą na całej powierzchni ogrzewanego podło ża(rys. 6) 
� Przeciągnij przewód zasilaj ący mat ę grzejn ą do termostatu. 

 
Uwaga !  Mufa poł ączeniowa (ciepły/zimny przewód) przewodu grzejnego i przewodu 
zimnego powinna by ć zabezpieczona przed napr ężeniami. 
 

                 
   Rys.5        Rys.6 
 

� Zmierz rezystancj ę maty grzejnej. Jej warto ść powinna by ć zgodna z informacj ą na 
etykiecie. 

� Wykonaj szkic uło żenia maty grzejnej w pomieszczeniu i zaznacz mufy p ołączeniowe, 
odległo ści od  ścian, elementy stałej  zabudowy (np. 30cm od ściany).  

� Przykryj mat ę grzejn ą warstw ą kleju i ułó ż na niej płytki podłogowe (rys.7) lub pokryj 
betonow ą masą samopoziomuj ącą. Po wyschni ęciu masy rozłó ż płytki podłogowe. 

 

 
Rys.7 

 
Ostrze żenie ! Nie mo żna skraca ć ani przecina ć kabla grzejnego (czerwony przewód). 
 

� Po zainstalowaniu wszystkich elementów zmierz rezys tancj ę przewodu grzejnego i 
jego izolacji. Jej warto ść powinna by ć równa pomiarom pocz ątkowym i zapisana na 
karcie gwarancyjnej (ostatnia strona instrukcji). 



 
 
V. PODŁĄCZENIE DO TERMOSTATU 
___________________________________________________________________________ 

� Po wyschni ęciu warstwy kleju sprawd ź rezystancj ę maty grzejnej i izolacji. Je żeli jej 
warto ść zgadza si ę z wymagan ą, podł ącz matę grzejn ą do termostatu. System 
ogrzewania powinien by ć włączony po 14 dniach ( W przypadku pokrycia maty 
warstw ą betonow ą, system ogrzewania powinien by ć włączony dopiero po 
utwardzeniu si ę podłogi - ok.30 dni). 

� Urządzenia rozł ączające (bezpieczniki) w instalacji powinny nale żeć do kategorii B 
(szybko ść reakcji).  

 
Ostrze żenie ! Naprawa uszkodzonego kabla grzejnego musi zo stać wykonana przez 
certyfikowanego specjalist ę. Przewód musi zosta ć połączony za pomoc ą specjalnej 
złączki.  
 
 
VI. GWARANCJA 
___________________________________________________________________________ 
Okres gwarancyjny kabli grzejnych to 10 lat. Gwaran cja jest wa żna wraz z nast ępującymi 
dokumentami:  
 

1. Kupon gwarancyjny (wypełniony poprawnie); 
2. Dokument zakupu: faktura lub paragon; 
3. Zobowi ązanie Comfort Heat do naprawy lub dostarczenia nowe go elementu 

nieodpłatnie dla klienta. 
 

Warunki gwarancji Comfort Heat nie obejmuj ą instalacji wykonanych przez osoby nie 
posiadaj ące uprawnie ń w tym zakresie, szkód powstałych na skutek nieodpo wiednich 
zmian lub napraw wykonanych przez osoby trzecie, ni eprawidłowego u życia, uszkodze ń 
dokonanych przez osoby trzecie lub nieprawidłowych instalacji i szkód b ędących ich 
następstwem. Ekspertyzy i naprawy nie obj ęte warunkami gwarancji s ą w pełni odpłatne.  
 
Gwarancja Comfort Heat nie obowi ązuje w przypadku, gdy płatno ść za urządzenie nie 
została uiszczona w cało ści. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kupon gwarancyjny 
___________________________________________________________________________ 

(wypełnia sprzedawca) 
 

Mata grzejna CTAE-100, CTAE-160 (niepotrzebne skre ślić)  
Data sprzeda ży …………………(rok) …………………..(miesi ąc) ………………..(dzień) 

Sprzedawca: …………………………………………………………………………………………….. 
(imi ę, nazwisko, podpis, piecz ątka) 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
(Wypełnia kupuj ący) 

(wypełnij podczas instalacji) 
Wymiary maty grzejnej 0.5 x ……………………………….m (....... ........m²), moc........................W 
Rezystancja przewodu grzejnego..................... ........................................... Ω( przed instalacj ą) 
Rezystancja izolacji kabli grzejnych .............. ........................................... MΩ(przed instalacj ą) 
Rezystancja izolacji kabli grzejnych............... .................................................... Ω(po instalacji) 
Rezystancja izolacji kabli grzejnych............... ................................................ MΩ (po instalacji) 
 


