
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUKCJA INSTALACJI KABLI GRZEJNYCH  
CTAV-10, CTAV-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Elektryczne kable grzejne CTAV-10 and CTAV-18 s ą zaprojektowane do monta żu 
w cienkiej warstwie kleju lub betonu pod powierzchn ią ogrzewanej podłogi. Mog ą być też 
montowane w klatkach schodowych jako ochrona przed zamarzaniem. Kable grzejne 
układa si ę bezpośrednio w warstwie betonu lub na starej podłodze w ł azience, pokojach i 
innych pomieszczeniach.  
 
Zalecany rodzaj kabla dla ró żnego typu powierzchni: 
 

TYP KABLA  
 

            CTAV-18 (100-150W/m²)  
 

             CTAV-18 (100-120W/m²)  
 

                   CTAV-10 (100W/m²)  
 
 
             CSCV-18 (100-120W/m²) 
                 CTAV-10 (14-20W/m²)  
             CTAV-18 (250-300W/m²)  

MIEJSCE ZASTOSOWANIA  
 
Płytki na betonie: kuchnia, korytarz, pokój, hol.  
 
Płytki na izolacji termicznej F-BOARD  
 
Podłoga drewniana: laminowana, parkiet, 
panele.  
 
Wykładziny dywanowe na betonie   
Komora chłodnicza przeciw zamarzaniu podłogi  
Ogrzewanie klatek schodowych i schodów 
zewnętrznych.  

 
DANE TECHNICZNE 
___________________________________________________________________________ 
 
                                                              Napięcie 
                                               Moc maksymalna  

 
                                  Grubo ść kabla grzejnego  

 
                                                    Typ przewodu  

(CTAV-10, CTAV-18)  
          Izolacja przewodu (CTAV-10, CTAV-18)  

 
 

             Ekran ochronny (CTAV-10, CTAV-18)  
 
 

Osłona kabla grzejnego (CTAV-10, CTAV-18)  
 

                                                Stopień ochrony  
           Minimalny k ąt ugi ęcia kabla grzejnego  
                                            Tempera tura pracy  
                                                           Standardy  

230 V AC; 50-60 Hz 
CTAV - 10 - 10W/m² 
CTAV - 18 - 18W/m² 
CTAV-10 – 4.6mm  
CTAV-18 – 4.6mm  
CuNi6 (94% Сu + 6%Ni)  
 
Powłoka fluorowo polimerowa 
(FEP) - grubo ść 0.3 mm 
 
14 cynowanych drutów 
miedzianych o średnicy 1 mm2 + 
0.3 mm foli aluminiowej(AIPEL)  
PVC, grubo ść 0.8 mm, 
maksymalna temperatura +70°  
IP67 
Większy ni ż 8 średnic kabla  
Nie przekracza ć +80 °C  
IEC 60800 

 
Uwaga!!!  

1. Kabel grzejny powinien by ć używany zgodnie z instrukcj ą producenta. Poł ączenie 
kabla z termostatem musi by ć wykonane prawidłowo. 

2. Instalacja systemu grzejnego mo że być wykonana tylko przez certyfikowanego 
instalatora. 

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



 
I. OGRZEWANIE PODŁOGI BETONOWEJ 
___________________________________________________________________________ 
 Przewody grzejne mog ą być wykorzystywane jako podstawowy system 
ogrzewania lub stanowi ć uzupełnienie ju ż istniej ącego, np. kaloryferów, paneli 
elektrycznych, kominków. 
 Kable grzejne, jako podstawowy system ogrzewania, uzupełniaj ą wszelkie straty 
ciepła w pomieszczeniach i utrzymuj ą wymagan ą temperatur ę.  
 W przypadku, gdy kable s ą uzupełnieniem innego systemu ogrzewania (c.o. lub 
grzejniki elektryczne) nale ży wybra ć przewody o mniejszej mocy.  
  
 Przewody grzejne umieszcza si ę (w obr ębie przestrzeni nie zaj ętej przez 
lodówk ę, kuchenk ę, meble kuchenne, wann ę, zmywark ę itp.) w warstwie betonu o grubo ści 
35mm. W przypadku kabla CTAV-18, o mocy 18W/m, powi nno si ę zachowa ć odległo ść 5-
15cm mi ędzy jego s ąsiednimi odcinkami. Odpowiednie ich rozło żenie oraz warstwa 
betonowa zapobiega nierównomiernemu rozkładaniu si ę ciepła oraz wahaniom temperatury  
 Grubo ść podłogi mo że być zredukowana za pomoc ą wylewki samopoziomuj ącej 
rozprowadzonej na kable CTAV-18, CTAV-10 lub umiesz czeniu kabli bezpo średnio w 
warstwie kleju. 
 Odległo ść między odcinkami kabla łatwo zachowa ć przy pomocy ta śmiy 
monta żowej (25mm) umieszczanej równolegle paskami o długo ści 50-100cm.  
 Zużycie ta śmy wynosi 1-2m/m2. Do unieruchomienia tasmy stosuje  się 
gwo ździe lub klej. 
 
 
II. PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI  
___________________________________________________________________________ 
 Aby zainstalowa ć system grzejny zapewniaj ący komfort i ciepło w Twoim domu 
należy przygotowa ć odpowiednie elementy (rys. 1 i 2). 
 
Rys.1 Monta ż nowej podłogi. 

 
1. Podstawa 
2. Izolacja termiczna  
3. Warstwa betonowa 
4. Czujnik termostatu (umieszczony w peszlu) 
5. Kabel grzejny (w warstwie kleju lub wylewce samo poziomuj ącej) 
6. Izolacja przeciwwilgociowa  
7. Warstwa kleju lub wylewka samopoziomuj ąca 
8. Płytki ceramiczne lub inny rodzaj podłogi 
 



 Bardzo wa żnym elementem w konstrukcji podłogi jest izolacja t ermiczna. 
Wysoka jako ść izolacji zapobiega stratom ciepła, co jest szczegó lnie wa żne w przypadku 
domu z nieogrzewan ą piwnic ą lub podłog ą bez fundamentu. 
 Izolacja umieszczona mi ędzy podłog ą ogrzewane ą a ścianą zapobiega 
rozprzestrzenianiu si ę ciepła na ściany i na nieogrzewane powierzchnie. Dodatkowo 
izolacja ta zmniejsza powierzchni ę ogrzewanej podłogi. 
 
UWAGA !!! Kabel grzejny nie mo że styka ć się z izolacj ą termiczn ą. 
 
Rys.2. Renowacja podłogi. 

 
1. Poprzednia podłoga 
2. Warstwa betonowa 
3. Czujnik termostatu (umieszczony w peszlu) 
4. Kabel grzejny 
5. Warstwa kleju lub wylewka samopoziomuj ąca 
6. Płytki ceramiczne lub inny rodzaj podłogi 
 
 
 
III. INSTALACJA OGRZEWANIA AKUMULACYJNEGO 
___________________________________________________________________________ 
 Ogrzewanie akumulacyjne podłogi jest stosowane w d omach, biurach, 
budynkach przemysłowych oraz wsz ędzie tam, gdzie istnieje mo żliwo ść produkcji ciepła w 
taryfie pozaszczytowej (ta ńszej). 
 Kable grzejne s ą instalowane w grubej (7-15cm) warstwie betonu (rys .3), która 
gromadzi ciepło podczas jego produkcji w taryfie po zaszczytowej. 
 
Rys. 3. Instalacja akumulacyjnego ogrzewania podłog owego 

 
1. Podstawa 
2. Izolacja termiczna 
3. Beton 
4. Czujnik termostatu (zapeszlowany) 
5. Kabel grzejny (w warstwie betonowej) 



6. Izolacja przeciwwilgociowa 
7. Warstwa kleju lub wylewka samopoziomuj ąca 
8. Płytki ceramiczne lub inny rodzaj podłogi 
 
Moc wyj ściowa dla ogrzewania akumulacyjnego wynosi zazwycza j 150-200 W/m2. 
 

� Ułóż izolacj ę przeciwwilgociow ą bezpośrednio na podstaw ę podłogi i wylej na ni ą 
zapraw ę betonow ą o grubo ści 3-4cm. 

� Pozostaw warst ę betonow ą, aż do całkowitego stwardnienia. 
� Używając taśmy monta żowej, rozłó ż kabel grzejny, tak aby zachowa ć odpowiedni ą 

odległo ść między jego odcinkami. 
 
OSTRZEŻENIE ! Nie mo żna skraca ć ani przecina ć kabla grzejnego (czerwony 
przewód).  
 

� Umieść rurk ę ochronn ą czujnika temperatury pomi ędzy odcinkami kabla grzejnego. 
Zagnij rurk ę w miejscu styku ściany i podłogi (10-16mm)  z du żym k ątek ugi ęcia (nie 
więcej ni ż 8 średnic kabla). 

 
� Uszczelnij ko ńcówk ę rurki foli ą aluminiow ą lub specjaln ą metalow ą nakrętką, aby 

zapobiec dostaniu si ę betonu do środka. 
 

� Umieść czujnik wewn ątrz rurki monta żowej. Dzi ęki temu mo żna łatwo usuwa ć lub 
wymienia ć czujnik. 

 
� Wykonaj pomiar rezystancji kabla i jego izolacji. J ej warto ść powinna by ć taka sama 

jak na etykiecie. Zapisz warto ść na karcie gwarancyjnej, znajduj ącej si ę na ostatniej 
stronie. 

 
� Wykonaj szkic uło żenia kabla w pomieszczeniu, zaznacz mufy poł ączeniowe i 

przewody „zimne” (np. 30cm od ściany, 10cm od obiektu).  
 

� Pokryj kabel grzejny 7-10cm warsty betonu. 
 

� Wykonaj ponowny pomiar rezystancji kabla i jego izo lacji po wylaniu betonu. Zapisz 
dane na karcie gwarancyjnej (ostatnia strona). 

 
� Posmaruj podłog ę klejem i ułó ż na niej płytki podłogowe. 

 
� Odczekaj ok.28 dni, aby warstwa betonowa uległa cał kowitemu utwardzeniu. Po tym 

czasie mo żna ju ż włączyć ogrzewanie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. WYBÓR KABLA GRZEJNEGO 
___________________________________________________________________________ 
 
    Łazienka   Kuchnia   Ogrzewanie  Zalecany  
  Korytarz  akumulacyjne kabel grzejny 
      CTAV-18 

 
 
IV. PRZED INSTALACJ Ą KABLA GRZEJNEGO: 
___________________________________________________________________________ 
 

� Sprawd ź czy produkt w opakowaniu odpowiada opisowi na etyk iecie. 
 

� Wykonaj pomiar rezystancji kabla grzejnego i jego i zolacji. Jej warto ść powinna by ć 
taka sama jak na etykiecie (+/- 5%). Warto ść rezystancji nie mo że być mniejsza ni ż 
0.5 MΩ. 

 
� Wykonaj bruzd ę w ścianie i podłodze prowadz ącą do puszki termostatu, w której 

umieszcza si ę rurk ę monta żową i poł ączenia przewodów. 
 

� Oczyść podłog ę z ostrych przedmiotów. 
 
V. INSTALACJA KABLA GRZEJNEGO NA NOWEJ PODŁODZE (ry s. 4) 
___________________________________________________________________________ 
 

� Przyklej ta śmę monta żową do podłogi. 
 

� Przymocuj kabel grzejny do ta śmy monta żowej, aby zachowa ć odpowiedni ą 
odległo ść między odcinkami przewodu.  

 
� Przymocuj rurk ę monta żową do ta śmy mi ędzy odcinkami kabla. Ugnij rurk ę (10-

16mm) z du żym k ątem (nie mniej ni ż 8 średnic kabla) w miejscu styku ściany i 
podłogi. 

 



� Uszczelnij ko ńcówk ę rurki foli ą aluminiow ą lub specjaln ą metalow ą nakrętką, aby 
zapobiec dostaniu si ę betonu do środka. 

 
� Umieść czujnik wewn ątrz rurki monta żowej. Dzi ęki temu mo żna łatwo usuwa ć lub 

wymienia ć czujnik. 
 

� Wykonaj pomiar rezystancji kabla i jego izolacji. Z apisz dane na karcie gwarancyjnej 
(ostatnia strona). 

 
� Wykonaj szkic uło żenia kabla w pomieszczeniu, zaznacz mufy poł ączeniowe i 

przewody „zimne” (np. 30cm od ściany, 10cm od obiektu).  
 

� Pokryj kabel grzejny 7-10cm warsty betonu. 
 

� Wykonaj ponowny pomiar rezystancji kabla i jego izo lacji po wylaniu betonu. Zapisz 
dane na karcie gwarancyjnej (ostatnia strona). 

 
� Posmaruj podłog ę klejem i ułó ż na niej płytki podłogowe. 

 
� Odczekaj ok.28 dni, aby warstwa betonowa uległa cał kowitemu utwardzeniu. Po tym 

czasie mo żna ju ż włączyć ogrzewanie. 
 
 

 
 
 
 
 



 
Rys.4. Instalacja kabla grzejnego na nowej podłodze . 

 
VI. INSTALACJA KABLA GRZEJNEGO W REMONTOWANEJ PODŁO DZE. 
___________________________________________________________________________ 
 

� Wytnij bruzd ę w ścianie i podłodze prowadz ącą do puszki termostatu. 
 

� Umieść rurk ę monta żową w kanale i uszczelnij jej ko ńcówk ę. Końcówka rurki 
powinna znajdowa ć się między poszczególnymi odcinkami kabla grzejnego, nie b liżej 
niż 30cm od ogrzewanej powierzchni. 

 
� Uszczelnij ko ńcówk ę rurki foli ą aluminiow ą lub specjaln ą metalowa nakr ętką, aby 

zapobiec dostaniu si ę betonu do środka. 
 

� Umieść czujnik wewn ątrz rurki monta żowej. Dzi ęki temu mo żna łatwo usuwa ć lub 
wymienia ć czujnik. 

 
� Oczyść powierzchni ę podłogi z ostrych przedmiotów. 

 
� Rozłó ż taśmę monta żową na powierzchni podłogi lub betonu. Przymocuj do ta śmy 

kabel grzejny, aby zachowa ć odpowiedni ą odległo ść między odcinkami kabla.  
 
Ostrze żenie ! Nie mo żna skraca ć ani przecina ć kabla grzejnego (czerwony przewód).  
 

� Wykonaj pomiar rezystancji kabla i izolacji. Zapisz  dane na karcie gwarancyjnej 
(ostatnia strona). 

 
� Wykonaj szkic uło żenia kabla w pomieszczeniu, zaznacz mufy poł ączeniowe i 

przewody „zimne” (np. 30cm od ściany, 10cm od obiektu).  
 

� Pokryj kabel grzejny wylewk ą samopoziomuj ącą lub klejem do płytek podłogowych. 
 

� Wykonaj ponowny pomiar rezystancji kabla i jego izo lacji po wylaniu betonu. Zapisz 
dane na karcie gwarancyjnej (ostatnia strona). 

 
� Posmaruj podłog ę klejem i ułó ż na niej płytki podłogowe lub, w przypadku wylewki,  

pokryj płytkami dopiero po jej całkowitym utwardzen iu. 
 
 
VII. INSTACJA SYSTEMU PRZECIWOBLODZENIOWEGO NA KLAT KACH SCHODOWYCH 
___________________________________________________________________________ 
 
 System przeciwoblodzeniowy jest u żywany jako skuteczna ochrona przed 
tworzeniem si ę lodu i śliskimi schodami.  
Na schodach stosuje si ę izolacj ę termiczn ą, zwłaszcza je żeli s ą one nara żone na szybkie 
ochłodzenie od strony wej ścia. 
W przypadku schodów monolitowych izolacja termiczna  nie jest konieczna. 
 
 Moc pobierana mie ści si ę w granicach 250-300 W/m2. Kabel grzejny nale ży 
wyło żyć z zachowaniem odległo ści 7cm (Rc-c) mi ędzy jego odcinkami lub w ilo ści 4 



odcinków na jedne schody. Moc pobierana na schodach  powinna by ć większa ni ż na 
obszarach granicz ących. 
 Do długo ści kabla przeznaczonego na schody nale ży doda ć długo ść potrzebn ą 
na wydłu żenie go do nast ępnych schodów (rys.5). 
 
Jeżeli kabel nie jest instalowany w poziomych cz ęściach schodów, to pierwszy jego 
odcinek nale ży wyło żyć możliwie jak najbli żej brzegu, aby uzyska ć wysok ą skuteczno ść. 
 

� Przed instalacj ą kabla grzejnego oczy ść schody z ostrych przedmiotów, aby 
zapobiec jego ewentualnemu jego uszkodzeniu. 

 
� Umieść kabel bezpo średnio w betonie i przykryj go 1-2cm warstwy betonu  lub 

bezpośrednio w warstwie kleju do płytek podłogowych.  
 

 
Rys. 5. Instalacja kabla grzejnego na schodach. 

 
 
VIII. INSTALACJA SYSTEMU PRZECIWOBLODZENIOWEGO W KO MORACH 

CHŁODNICZYCH PODŁOGI 
___________________________________________________________________________ 
 
 Z komór chłodniczych, w których temperatura utrzym uje si ę w granicach -20 i    
- 30 °C, zimno przenika nawet przy dobrej izolacji termicznej podłogi. Oznacza to, że 



elementy stykaj ące się bezpośrednio z ziemi ą (fundamenty, podłogi i inne) pochłaniaj ą 
zimno oraz powoduj ą zamarzanie gruntu. Zamarzaj ąca woda w ziemi zwi ększa obj ętność i 
powoduje uszkodzenia podłogi.   
 Taki sam problem powstaje te ż w sztucznych komorach chłodniczych. System 
przeciwoblodzeniowy zapobiega tego typu zdarzeniom.  
 
 Moc pobierana przez system antyoblodzeniowy mie ści si ę w granicach            
15-20 W/m², i nigdy nie mo że być mniejsza ni ż 15 W/m². Maksymalna odległo ść Rc-c to 
50cm.  
 
 Sposób instalacji kabla grzejnego CTAV-10 dla syst emu antyoblodzeniowego 
jest prawie taki sam jak w przypadku systemu ogrzew ania podłogowego. 
 

� Aby utrzyma ć stał ą ochron ę przeciwoblodzeniow ą, należy zawsze instalowa ć dwa 
systemy ochronne z dwoma niezale żnymi termostatami. 

 
� Aby zapobiec zamarzaniu gleby, kable grzejne układa  się bezpośrednio w betonowej 

warstwie pod izolacj ą termiczn ą podłogi. Ta warstwa powinna by ć odseparowana od 
izolacji przy u życiu wodoodpornej membrany. 

 
� Jeżeli w pomieszczeniu znajduj ą się kolumny, nale ży zastosowa ć ogrzewanie o 

wyższej mocy lub zainstalowa ć odr ębne ogrzewanie dla nich. Kolumny, zwłaszcza te 
betonowe lub stalowe bez izolacji, mog ą powodowa ć straty ciepła. 

 
� Należy wybra ć kabel grzejny CTAV-10, 230 V, 10/Wm. 

 
� Odległo ść Rc-c jest równa 0.5m, a moc wynosi około 20 W/m². 

 
� System przeciwoblodzeniowy jest sterowany za pomoc ą dwóch termostatów C 300  

(-10/+10 0C). Dwa odr ębne systemy ogrzewania s ą sterowane przy pomocy dwóch 
odr ębnych termostatów. 

1* system utrzymuje temperatur ę wyższą o 5 °C i stanowi ochron ę dla betonu. 
2* system utrzymuje temperatur ę wyższą o +3 °C i jest poł ączony z systemem  
alarmowym.  

 
Jeżeli system 1* ulegnie awarii, to drugi uruchomi ala rm informacyjny o działaniu 
uruchomieniu systemu zapasowego. 
 

� W większych pomieszczeniach system przeciwoblodzeniowy d zieli pomieszczenie na 
strefy z oddzielnymi systemami ogrzewania z oddziel nymi termostatami dla ka żdego. 

 
Ostrze żenie ! Czujnik temperatury zawsze umieszczaj wraz z  peszlem, by umo żliwi ć 
jego szybk ą wymian ę. 
 
 
 
IX. INSTALACJA TERMOSTATU 
___________________________________________________________________________ 
 

� Należy pozostawi ć klej a ż do wyschni ęcia, wykona ć ponowny pomiar rezystancji 
kabla grzejnego i jego izolacji oraz podł ączyć kabel grzejny do termostatu. Po tych 
czynno ściach ogrzewanie mo że zostać włączone. 



 
� Urządzenia rozł ączające (bezpieczniki) powinny nale żeć do kategorii B (szybko ść 

działania).  
 

� Ogrzewanie mo że zosta ć włączone dopiero po całkowitym stwardnieniu warstwy 
betonowej – po 30 dniach, warstwy kleju – po 14 dni ach. 

 
Uwaga ! Naprawa uszkodzonego kabla grzejnego musi z ostać wykonana przez 
certyfikowanego specjalist ę. Przewód musi zosta ć połączony za pomoc ą specjalnej 
złączki.  
 
 
 
X. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XI. SZKIC UŁOŻENIA KABLA GRZEJNEGO 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

Kupon gwarancyjny 
___________________________________________________________________________ 

(wypełnia sprzedawca) 
 

Kabel grzejny CTAV-10, CTAV-18 (niepotrzebne skre ślić)  
Długo ść kabla grzejnego………………………………..(m); Moc………………………………. .(W) 
Data sprzeda ży ………………..…..(rok)……………………… (miesi ąc) ……………………(dzień) 
Sprzedawca:………………………………………………………………………………………………..  

(imię, nazwisko, podpis, pieczątka) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Wypełnia kupuj ący) 
(wypełnij podczas instalacji) 

Rezystancja przewodu grzejnego..................... ............................................. Ω( przed instalacj ą) 
Rezystancja izolacji kabla grzejnego .............. ........................................... MΩ(przed instalacj ą) 
Rezystancja izolacji kabla grzejnego............... .................................................... Ω(po instalacji) 
Rezystancja izolacji kabla grzejnego............... ................................................ MΩ (po instalacji) 



 
 
 
 


