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Nu mai putem ignora exis-
tenţa sistemelor de în-

călzire prin pardoseală în viaţa de 
zi cu zi. Deja 50% din noile supra-
feţe de încălzire din spaţiile mo-
derne de locuit sunt dotate cu sis-
teme de încălzire prin pardoseală. 
PURMO oferă sisteme comple-
te de încălzire pentru pardoseală. 
Pentru fi ecare aplicaţie avem o so-
luţie individualizată, de la izolaţia 
termică şi cablul de încălzire, am-
plasarea şi controlul electronic, la 
sistemele speciale, precum încăl-
zirea de suprafaţă pentru spaţiile 
industriale. Nu există aproape nici 
o problemă pentru care să nu pu-
tem oferi o soluţie. Cel mai nou sis-
tem este sistemul electric de încăl-
zire prin pardoseală, ELJET, produs 
de PURMO. Acest sistem este ide-
al pentru clădirile noi, însă poate fi  
utilizat şi ca sistem de încălzire în 
clădirile vechi care sunt în renova-
re. Datorită grosimii reduse a plă-
cii, de aproximativ 3 mm, sistemul 
electric de încălzire prin pardo-
seală PURMO ELJET, poate fi  apli-
cat direct în adezivul pentru gresie 
sau direct sub materialul cu care 
este acoperită pardoseala.

Sistemul electric de încălzi-
re prin pardoseală PURMO ELJET 
oferă cel mai înalt nivel de calitate 
şi siguranţă. Testarea meticuloa-
să a produselor PURMO este unul 
din elementele principale ale pro-
gramului de cercetare şi dezvol-
tare organizat de inginerii şi teh-
nicienii noştri. Garanţia de 10 ani 
pentru plăcile de încălzire precum 
şi garanţia de 2 ani pentru termos-
tatul de ambient asigură un nivel 
ridicat de siguranţă. Toate produ-
sele PURMO sunt conforme cu re-
glementările legale în vigoare pri-
vind testarea şi performanţele lor, 
iar conformitatea lor este verifi ca-
tă în mod regulat de către institu-
ţii independente. Produsele res-
pectă normele aplicabile şi oferă 
cel mai înalt standard de siguran-
ţă şi de fi abilitate, lucruri esenţiale 
pentru sistemele de încălzire prin 
pardoseală.

Conţinutul pachetului
Sistemul electric de încălzire prin pardoseală, ofe-

rit de PURMO, este livrat ca un set complet.
În set, sunt incluse următoarele produse:
Sistemul electric de încălzire prin pardoseală  »
PURMO 150 Wm2 cu cablu de conectare;
Termostat electronic cu temporizator, cu senzor  »
pentru pardoseală;
Canal de protecţie pentru senzorul de pardoseală; »
Multimetru digital; »
Grafi c de control; »
Manual de instrucţiuni. »

Descrierea sistemului electric de încălzire 
prin pardoseală

Sistemul electric de încălzire prin pardoseală 
PURMO poate fi  utilizat numai pe suprafeţe pe care 
nu se afl ă obiecte. Asta înseamnă că, atunci când 
sunt în funcţiune, nu trebuie acoperite cu mobilier 
încastrat, cabine de duş, căzi de baie etc., care ar pu-

În acest caz, nu trebuie să se depăşească un curent 
maxim de distribuţie de 16 A pentru termostatul cu 
temporizator şi, respectiv, un randament maxim de 3,2 
kW. Cablurile sistemului electric de încălzire prin pardo-
seală nu trebuie să se intersecteze sau să fi e scurtate.

Trebuie să vă asiguraţi că materialele de acoperire 
utilizate pentru fi nisaj, şi anume plăcile de gresie, ade-
zivul pentru plăcile de gresie, şapa etc. pot fi  utilizate 
pentru încălzirea prin pardoseală (pot fi  supuse unei 
temperaturi constante de min. 50°C). Plăcile de încăl-
zire trebuie amplasate la o distanţă de cel puţin 50 mm 
de toate elementele de construcţie amplasate pe ver-
ticală (pereţi, stâlpi etc.) şi la o distanţă de cel puţin 30 
mm de elementele conductoare ale clădirii. Verifi caţi 
înainte de instalare dacă suprafaţa plăcii corespunde 
cu suprafaţa ce urmează a fi  încălzită. Placa nu trebuie 
instalată astfel încât să acopere rosturile de dilataţie.

Instalarea sistemului electric de încălzire 
prin pardoseală:

Scurtarea cablului de conectare: »
Cablul de conectare poate fi  scurtat CU CEL 
MULT 2 metri.
Prelungirea cablului de conectare: »
Cablul de conectare poate fi  prelungit, după ne-
cesităţi, utilizând un cablu corespunzător.
Cablul de încălzire: »
Toate cablurile care sunt conectate la placă tre-
buie instalate în podea. Nu tăiaţi cablul de încăl-
zire ! Nu suprapuneţi cablurile de încălzire !

Senzorul de pardoseală:
Instalarea: »
Asiguraţi-vă că senzorul este instalat la o distanţă 
sufi cientă (min. 50 cm) de ţevile de încălzire cen-
tralizată, de apă, de canalizare şi de cablurile elec-
trice. Instalaţi senzorul, pe cât posibil, în centrul 
a două bucle. Evitaţi (dacă este posibil) contac-
tul direct dintre cablurile de încălzire şi canalul în 
care se afl ă senzorul de pardoseală.
Prelungirea senzorului de pardoseală: »
Senzorul de pardoseală poate fi  prelungit după 
necesităţi, până la o lungime de maxim 10 me-
tri. Utilizaţi un cablu de semnal pentru prelungirea 
senzorului. Asiguraţi-vă că senzorul poate fi  înlo-
cuit în cazul în care se defectează. Cel mai simplu 
mod de a face acest lucru este să instalaţi o doză 
de legături cu montaj îngropat, în care cablul de 
semnal să fi e conectat la senzor.
Prima utilizare a sistemului de încălzire pen- »
tru pardoseală:
Lăsaţi sufi cient timp pentru uscarea pardoselii 
înainte de a pune în funcţiune sistemul de încălzi-
re pentru pardoseală. Timpul de uscare al pardo-
selii depinde de mai mulţi factori, precum tempe-

ratura ambientală, ventilaţia, umiditatea etc., însă, 
în general, este de 3 -4 săptămâni. Vă rugăm con-
sultaţi producătorul pardoselii de ciment/şapei.

Caracteristicile suprafeţei
Suprafaţa trebuie să fi e încastrată, netedă, usca-

tă, fermă, lipsită de praf, murdărie şi crăpături. Supra-
feţele cu denivelări trebuie nivelate cu o şapă cores-
punzătoare, înainte de aplicarea plăcilor de încălzire. 
În funcţie de compoziţia pardoselii, ar putea fi  nece-
sară aplicarea unei amorse, ca agent de legătură. 

Caracteristicile conexiunii electrice
Conexiunea electrică trebuie efectuată de către 

un specialist! Pentru instalare, va fi  furnizată o cutie 
de distribuţie, în care este inclus termostatul cu tem-
porizator. Trebuie instalate două canale goale pen-
tru conexiunile electrice şi senzorii de pardoseală. În 
ceea ce priveşte instalarea termostatului ambiental 
în băi şi camere cu un grad de umiditate ridicat, tre-
buie respectate specifi caţiile VDE [Asociaţia Germa-
nă pentru Tehnologii Electrice] 0100. În cazul în care 
nu există, trebuie utilizat un întrerupător pe circuitul 
de scurgere la pământ (ELCB) pentru instalaţie.

O altă noutate de la PURMO 
– încălzire electrică prin pardoseală – 
PURMO Eljet

Caracteristicile tehnice ale sistemului de încălzire prin pardoseală

Descriere
1. Suprafeţele neocupate nu sunt încălzite.
2. Elementul de încălzire trebuie utilizat în totali-

tate și nu trebuie scurtat. În cazul în care placa 
de încălzire este prea lungă, cablul de încălzire 
poate fi scos din placă și amplasat liber. Cablu-
rile de încălzire nu se pot atinge sau intersecta 
atunci când sunt instalate.

3. Senzorii de pe pardoseală trebuie amplasaţi în 
centru, între cablurile de încălzire. Acest lucru 
este necesar pentru a asigura o distanţă adec-
vată faţă de alte surse de căldură, precum ţevi-
le de încălzire sau de apă caldă etc.

4. Placa de încălzire trebuie poziţionată astfel 
încât să poată emite propriul randament ter-
mic. De aceea, nu poate fi instalata sub căzi 
de baie, cabine de duș, mobilier de bucătărie 
încastrat etc.

tea împiedica trecerea fl uxului de energie termică. În 
cazul mobilierului încastrat, trecerea căldurii poate 
fi  asigurată prin orifi cii în plintă sau prin distanţiere 
amplasate pe pardoseală. Pentru o utilizare optimă a 
suprafeţei, pot fi  utilizate multe plăci de încălzire co-
nectate în paralel.

În cazul în care sunt conectate mai multe plăci de 
încălzire, se va livra o cutie de distribuţie de aproxima-
tiv 30 cm înălţime, pentru a putea conecta cablurile.

Fiecare sistem electric de încălzire prin pardoseală 
oferit de PURMO este supus unui test de supratensiu-
ne de 4000 V, înainte de a părăsi incinta fabricii. Acest 
lucru este certifi cat pe grafi cul de control. Înainte de 
instalarea sistemului electric de încălzire prin pardo-
seală oferit de PURMO, trebuie să se verifi ce dacă izo-
laţia sau cablurile nu sunt deteriorate. Înainte şi după 
instalare, valoarea rezistenţei notate pe grafi cul de 
control trebuie verifi cată cu multimetrul inclus. 

Având ca diferenţiator al mărcii echilibrul perfect 
între calitate, design, fi abilitate şi diversitate, toate 
produsele Purmo se bucură de succes crescând în 
piaţa românească.

Vizitaţi-ne la www.purmo.ro pentru a fi  mereu la 
curent cu noutăţile Purmo

Tünde SÁNDOR
Managing Director

Rettig SRL – Purmo România
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