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 НАГРІВАЛЬНИЙ МАТ FINNMAT

Ensto FinnMat 160 Вт/м2 являє собою тонкий мат, попередньо встановлених розмірів, призначений 
для підігрівання підлоги, він має липку сітку для полегшення монтажу. Його використовують шляхом 
закладання у вирівнюючу суміш безпосередньо під плиткою, паркетом, ламінатом чи пластмасовим 
покриттям підлоги. 

ВМІСТ УПАКОВКИ
• Нагрівальний мат FinnMat
• Термостат для нагріву підлоги (тільки вироби, позначені «+Т»)
• Гнучка пластикова трубка з заглушкою
• Стрічка
• Інструкція з монтажу

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
• Монтажні  роботи  повинні  виконуватися  виключно  електриками,  які  мають  відповідну 

кваліфікацію.

• Перед початком монтажу уважно ознайомтеся з інструкцією.

• Укладання нагрівальних кабелів повинно виконуватися у відповідності до місцевих норм, 
правил та обмежень з техніки безпеки.

• Інформація,   подана   у   цій   інструкції,   у   жодному   разі   не   звільняє   користувача   від 
відповідальності за недотримання всіх відповідних норм та правил техніки безпеки.

ПЛАНУВАННЯ
• Необхідно підготувати плани та робочі креслення укладання нагрівального  мату.  Це 

повинен виконати кваліфікований підрядник з електротехнічних робіт або проектувальник 
електротехнічного обладнання відповідно до вказівок виробника і згідно з чинними галузевими 
нормами та стандартами.

• У робочих кресленнях повинні бути вказані:

 Ř тип нагрівального мату, його номінальні характеристики та довжина;
 Ř зона, на який монтується нагрівальний кабель.

• Робочі  креслення  повинні  бути  максимально  точними,  всі  зміни  повинні  бути  вказані  в 
остаточному варіанті креслень.

ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ
• Забороняється вкорочувати нагрівальні кабелі, муфти на кінцях кабелю не повинні зазнавати 

механічних навантажень.

• Нагрівальний кабель може бути від’єднаний від сітки, за необхідності. Вільний нагрівальний 
кабель повинен укладатися з такими ж проміжками, що і у нагрівальному маті. Мінімальний 
проміжок 60 мм.

• Нагрівальний мат не повинен монтуватись під стаціонарними конструкціями, такими, як 
вбудовані шафи.

• Забороняється забивати цвяхи або свердлити отвори в підлозі, де встановлено нагрівальний 
мат.

• Забороняється ставати на нагрівальний кабель, мережевий кабель та муфти на його кінцях не 
повинні піддаватися будь-якому механічному навантаженню.

• Нагрівальний кабель повинен повністю покритий самовирівнюючою сумішшю.

• Мінімальний радіус згинання кабеля становить 30 мм.

• Нагрівальний мат не можна укладати у приміщеннях класу 0.

UKR
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• У вологих приміщеннях забезпечте виконання гідроізоляції відповідно до місцевих будівельних 
норм і правил.

• Нагрівальний мат повинен укладатись в середовищі з однаковою теплопровідністю по всій 
площі укладки. Нагрівальний кабель не повинен мати жодної точки дотику або перетину с 
самим собою або з мережевим кабелем.

• З’єднання з  холодним  кінцем  та  закінченням  кабеля  повинні  бути  в  одному середовищі з 
нагрівальним кабелем. Їх не можна згинати, та вони повинні кріпитися достатньо близько до 
основи або арматурної сітки. Холодний кінець повинен бути захищений захисною трубою.

• Нагрівальний кабель не дозволяється пропускати крізь теплоізоляцію, за виключенням 
холодного кінця.

• Нагрівальний кабель не повинен перетинати будівельний шов або укладатися в місцях, де 
вірогідний ризик тріщини або перегріву плити перекриття.

• Нагрівальний кабель заборонено укладати у приміщеннях, де існує небезпека перегріву. 
Відстань до печі сауни, каміна або інших джерел тепла повинна становити більше 0,5 м.

• Матеріали та конструкція підлоги повинні відповідати вказівкам виробника та затвердженим 
методам будівництва.

• Відповідність матеріалу підлоги для використання з системами обігріву повинна бути 
підтверджена виробником.

• Термічний опір підлоги, в якій укладено нагрівальний мат FinnMat, не повинен перевищувати 
0,125 м2 К/Вт.

• Товщина підлогового покриття над кабелем повинна складати не менше 5 мм.

• Не рекомендовано проводити встановлення FinnMat при температурі нижче +5°С.

• Підлога, яка нагрівається, не повинна накриватися товстим килимом або килимом з високими 
теплоізолюючими властивостями.

• Датчик термостата має бути встановлено у захисній трубці. Датчик повинен розміщатися між 
нагрівальними кабелями так, щоб він не доторкався до кабеля . Кінець трубки з датчиком 
повинен бути водонепроникний..

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ
• В цих системах повинен застосовуватися пристрій захисного відключення з номінальним 

струмом спрацьовування максимум 30мА.

• Для керування нагрівом потрібно встановити відповідний термостат.

• Система нагріву підлоги повинна бути оснащена двухполюсним відокремлюючим пристроєм 
захисту від перенапруги класу III. Термостатидля систем підігріву підлоги компанії Ensto, 
наприклад,  відповідають  цій  вимозі.  Відокремлюючий  пристрій  може  бути  груповим  або

• загальним  для  усіх  груп  нагріву.  Автоматичний  регулятор-вимикач,  встановлений  в  схемі 
керування, також може використовуватися як відокремлюючий пристрій.

• У приміщеннях з вибухонебезпечними умовами неможна підключати інші побутові прилади до 
цієї ж мережі.

• Перед заливанням та після заливання підлоги повинен бути перевірений стан нагрівального 
кабелю вимірюванням опору кабелю (Rj), а також опору ізоляції (Re) між кабелями живлення та 
заземлення, див. малюнок 7 на сторінці 4.

• Нагрівальні кабелі не можна вмикати раніше, ніж після повного висихання бетонної стяжки. 
Дотримуйтесь інструкцій виробника бетонної стяжки.

АКТ МОНТАЖУ ОБЛАДНАННЯ ТА ГАРАНТІЇ
• Акт монтажу обладнання повинен бути складений належним чином. Акт монтажу та ці інструкції 

з монтажу повинні зберігатися у безпечному місці, щоб у разі необхідності вони були доступні 
після завершення робіт.
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• Для підтвердження дійсності гарантійних умов“Енсто Фінланд Ой”(Ensto Finland Oу) вимагається 
належне вимірювання опору контуру нагрівального кабеля (Ri) та опору ізоляції (Re), а також 
заповнений належним чином акт монтажу обладнання.

• При установці Ensto опалювальних кабелів у вогкі місця, вимагається частково полагодити/ 
дефрагментувати водну ізоляцію, що використовується, у випадку можливого дефекту.

• Гарантійний термін для нагрівального кабеля FinnMat виробницва компанії Ensto складає 10 
років від дати придбання, але не довше, ніж 11 років від дати виготовлення. Дату виготовлення 
вказано на етикетці. Для отримання інформації стосовно гарантійних умов, див. карту продукції 
на веб-сайті www.ensto.com

АСПЕКТИ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
• Картонна упаковка цього виробу придатна для вторинної переробки.

• Коли завершується термін експлуатації системи нагріву підлоги, кабелі, трубопроводи та 
електронні компоненти повинні бути утилізовані належним чином відповідно до місцевих 
нормативних документів щодо утилізації.

МОНТАЖ
Демонтуйте, за необхідності, стару підлогу. Вирівняйте нерівну поверхню перед монтажем. Нанесіть 
грунтувальну рідину для забезпечення необхідного зчеплення нагрівального мата і нового шару 
бетону. Ретельно вичистіть підлогу.

Виконуйте монтаж FinnMat згідно з малюнками на стор 2 - 5:

1. Нанесіть на план нагрівальний мат з розмірами та розташуванням. Ретельно позначте на 
схемі місця розташування з’єднання “холодного” кінця кабеля, протилежного кінця та датчиків. 
Зберігайте це креслення разом з електричними схемами.

2. Проробіть паз глибиною приблизно 10мм для трубки датчика термостата. Можна також 
використати гнучку пластикову трубку, яка продовжується жорсткою пластиковою трубкою до 
монтажної коробки. Для гнучкої пластикової трубки глибина пазу повинна становити приблизно 
10мм. Верхня поверхня пластикової трубки не повинна встановлюватися вище рівня верхньої 
поверхні кабеля. Вигин трубки повинен бути настільки плавним, щоб у випадку необхідності 
датчик можна було видалити (див. також малюнок 4).

3. Забезпечте герметичність захисної трубки датчика, використовуючи для цього заглушку.

4. Підлога повинна бути вирівняна та ретельно вичищена від каміння та інших гострих предметів, 
які можуть пошкодити нагрівальний кабель. Розстеліть нагрівальний мат на підлозі клейкою 
стороною до підлоги. Клей запобігає зміщенню мата під час заливки. Затягніть холодний кінець 
кабелю в гнучку пластикову трубку. Протягніть змонтовану пластикову трубку до монтажної 
коробки. З’єднувальний кабель не повинен торкатися нагрівального кабеля або перетинати 
його. Помістіть датчик термостата в центр петлі, забезпечивши, що кабель датчика не перетинає 
та не торкається нагрівального кабелю.

5. Якщо є необхідність різати нагрівальний мат, переконайтеся, що не буде пошкоджено 
нагрівальний кабель.

6. Водостоки, зливні труби і т. ін. потрібно обійти, як показано на малюнку. Якщо кабель від’єднаний 
від сітки, вільний кабель потрібно надійно прикріпитися до підлоги, наприклад, алюмінієвою 
стрічкою.

7. Виміряйте опір контуру нагрівального кабелю (Ri) та опір ізоляції (Re) перед заливкою. Повторіть 
ці виміри після заливки. Запишіть ці результати замірів та іншу інформацію до таблиці замірів 
у цій інструкції.

8. Вкрийте нагрівальний мат самовирівнюючою сумішшю для опалюваних підлог, забезпечивши, 
що кабель, з’єднання холодного кабеля та трубка датчика повністю вкриті розчином. Повітряних 
проміжків між нагрівальним кабелем та самовирівнюючою сумішшю не повинно залишатись. 
Після того, як самовирівнююча суміш висохне, підлогу можна застелити паркетом, корковим або 
синтетичним килимовим покриттям), або підлоговою плиткою.
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9. У приміщеннях з підвищеною вологістю (напр., ванна кімната) укладайте нагрівальний мат 
та виконуйте гідроізоляцію відповідно до малюнку 8. Якщо ви монтуєте нагрівальний мат у 
приміщенні, де немає потреби у гідроізоляції, пропустіть етапи 6, 7 та 8. На ринку доступний 
матеріал, який поєднує в собі рідку еластичну гідроізоляційну мембрану 7 та армуючу сітку У 
цьому випадку достатньо накладання одного шару. Метод виконання гідроізоляції, показаний 
на малюнку 8, заснований на вимогах “Закону Фінляндії про цивільне будівництво”. Гідроізоляція 
повинна встановлюватись згідно національних стандартів.

1 = Бетонна плита 
2 = Грунтовка
3 = Самовирівнююча суміш
4 = Нагрівальний мат FinnMat
5 = Самовирівнююча суміш для теплих підлог 
6 = Грунтовка
7 = Рідка еластична мембрана для гідроізоляції (якщо необхідно) 
8 = Армуюча сітка
9 = Плиточний клей 
10 = Керамічна плитка

10. Електрична схема нагрівального кабеля FinnMat та термостата. Підключіть до системи 
термостат, обладнаний датчиком температури підлоги та підходить для керування підігрівом 
підлоги. Підключіть до лінії електроживлення автоматичний вимикач з номінальним струмом 
спрацювання не вище 30 мА.

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ
Товар сертифікований і відповідає вимогам нормативних документів.

ЗАВОДИ-ВИРОБНИКИ:

”Ensto Finland Oy” (“Енсто Фінланд Ой”)
Ensio Miettisen katu, P.O.BOX 77 (Енсіо Мієттісен, п/я 77) 
06101 Porvoo, Finland (06101 Порвоо, Фінляндія)

Ensto Ensek AS (Енсто Енсек АС)
EE76606 , Естонія, м.Кейла, Палдіскі ш., 35/4А

Elektra SJ (Електра СЖ)
Польща, 
г. Ожарув-Мазовецкий, ул. 
Казимир Каминский, 4
PL-05-850

ІМПОРТЕР В УКРАЇНІ:
ПРАТ «Енсто Україна» 
вул. Полярна, 12-А 
Київ, 04201
Україна
тел. (044)581 37 92
факс (044)581 37 94
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ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Шановний покупець!
Ви придбали продукцію фінського електротехнічного концерну ENSTO – електричний на-
грівальний кабель TASSU/ThinKit/FinnKit, нагрівальний мат ThinMat/FinnMat/eWoodMat, 
комплект для обігріву труб Plug’n Heat, які призначені для улаштування систем опалю-
вання підлоги та обігріву труб.

1. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
Здійснюється кваліфікованими фахівцями - електриками з дотриманням вимог проек-
тування та правильним підключенням відповідно до експлуатаційної інструкції, яка до-
дається.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВЯЗАННЯ
Згідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів» та Порядку гарантійного 
ремонту (обслуговування) чи гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 506.

Нагрівальний кабель TASSU/ThinKit/FinnKit, нагрівальний мат ThinMat/FinnMat/
eWoodMat, комплект для обігріву труб Plug’n Heat мають необхідні сертифікати відповід-
ності –UA 1.001.002142-12, UA 1.001.004311-13, UA 1.001.009019-15 при умовах виконання 
споживачем правил, які викладені в експлуатаційних документах.

Гарантійний термін  зберігання необмежений. Гарантійний термін експлуатації товару 
10 років.

ENSTO зобов’язується виправити недоліки нагрівального кабелю TASSU/ThinKit/FinnKit, 
нагрівального мату ThinMat/FinnMat/eWoodMat, комплекту для обігріву труб Plug’n Heat, 
якщо дії по усуненню недоліків не призвели до успіху, то ENSTO надасть новий товар 
безкоштовно для покупця, без компенсації будь-яких інших витрат, пов’язаних з усунен-
ням недоліків і заміною нагрівального кабелю TASSU/ThinKit/FinnKit, нагрівального мату 
ThinMat/FinnMat/eWoodMat, комплекту для обігріву труб Plug’n Heat.

Гарантія не розповсюджується на недоліки нагрівальних кабелів, встановлених 
некваліфікованими фахівцями-електриками, викликані неправильним проектуванням, 
неправильним використанням, неправильним під- ключенням, механічним пошкоджен-
ням або будь-яким іншим пошкодженням в процесі використання. В таких випадках об-
стеження і усунення неправності буде проводитися уповноваженими партнерами ENSTO 
за окрему грошову оплату.

Гарантія передбачає тільки заміну деталей і вузлів, що вийшли з ладу з вини виробника.

ENSTO гарантує для нагрівального кабелю TASSU/ThinKit/FinnKit, нагрівального мату 
ThinMat/FinnMat/eWoodMat, комплекту для обігріву труб Plug’n Heat термін служби (при-
датності) товару десять років.

Термін служби (придатності) товару закінчується у разі:
• внесення у конструкцію товару змін та здійснення доробок, а також 

використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених 
нормативними документами;

• використання не за призначенням;
• пошкодження споживачем;
• порушення споживачем правил експлуатації товару.
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Компанія не несе ніякої відповідальності за сумісність товару споживачем з будь якою 
іншою продукцією будь якого типу.

Дана гарантія не покриває ймовірних збитків від втрати доходів або прибутку, втрати 
даних та інших прямих або побічних втрат пов’язаних із несправністю нагрівального 
кабелю ENSTO знімає із себе відповідальність за ймовірну шкоду, прямо або побічно на-
несену нашою продукцією людям, домашнім тваринам чи майну у випадках, якщо це 
трапилося у разі невиконання правил встановлення та експлуатації виробу, дій спожи-
вача або третіх осіб.

Ця гарантія є доповненням до конституційних та інших прав споживачів і ні в якій мірі 
не обмежує їх.

3. У РАЗІ ПОЛОМКИ СЛІД ДІЯТИ ТАК:
До прибуття фахівця, уповноваженого партнера ENSTO забороняється демонтувати на-
грівальний кабель та сітку, інакше ENSTO не несе гарантійних зобов’язань.

УВАГА! Перевірте правильність вказаного серійного номеру та моделі виробу в цьому 
гарантійному талоні. Гарантійній талон дійсний тільки при наявності правильно та чіт-
ко вказаних: моделі, дати продажу, чітких печаток фірми продавця, підпису покупця, а 
також якщо нагрівальний кабель встановлений сертифікованим монтажником і дефект 
обстежений уповноваженим партнером компанії ENSTO. При порушенні цих умов, а та-
кож у разі, коли дані, вказані в гарантійному талоні змінені, витерті або переписані, талон 
признається недійсним.

З питань гарантійного ремонту Вам необхідно звертатися до офіційного дистриб’ютора 
ENSTO або в представництво ENSTO в Україні за адресою:

ПРАТ “Енсто Україна”,
вул. Полярна, 12-А, 
Київ, 04201
Україна
тел. +38 044 581 37 92 факс +38 044 581 37 94
Код ЄДРПОУ 33191829
www.ensto.ua

Виробник товару:
ENSTO Finland Oy, 
Ensio Miettisen katu 2, 
P.O.Box 77, 
06101, Porvoo, Finland
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Виробник: ENSTO
Юридична адреса: Ensio Miettisen katu 2, 06100 Porvoo, Finland
Ідентифікаційний код: 1481990-6

Гарантійний талон №  

Найменування товару

Марка

Заводський номер див. на упаковці

Дата виготовлення див. на упаковці

Дата продажу

Ціна виробу вказана в розрахунковому документі

Продавець   Юридична адреса  
Відповідальна особа продавця 

П. І. Б.  (підпис)

ПЕЧАТКА ИРОБНИКА

Підпис покупця
З умовами гарантійного обслуговування та з правилами експлуатації оз- 
найомлений, комплектність виробу перевірено, претензій до зовнішньо- 
го вигляду не маю.

П. І. Б.  (підпис)

ПЕЧАТКА ПРОДАВЦЯ

Відомості про встановлення

Дата встановлення системи

Назва організації, яка проводила встановлення 

Найменування організації – проектувальниика 

Система використання для обігріву (тип приміщення)

Загальною площею м²

Система встановлена на площі м²

Використовувалися вимірювальні прилади :

Мультіметр

Мегометр

До заливки бетоном Після заливки бетоном

Дата вимірювань: Дата вимірювань:

Номінальний
опір 

RN (Ом)

Опір петлі

RL (Ом)

Опір ізоляції 

RE (МОм)

Опір петлі 

RL (Ом)

Опір ізоляції 

RE (МОм)

Опір ізоляції
оболонки

RS (МОм)

Фахівець, який проводив встановлення (ПІБ) Замовник



Схема укладання нагрівального кабелю, сітки вказанням місця розташування датчика 
температури, терморегулятора, кінцевої і з’єднувальної муфт

Заповнюється сервісною службою

Відривний талон № 
На гарантійний ремонт протягом 10 років гарантійного терміну 
експлуатації

Виробник товару: 
ENSTO Finland Oy, 
Ensio Miettisen katu 2, P.O.Box 77, 
06101,Porvoo, Finland

Найменування товару ПЕЧАТКА ПРОДАВЦЯ

Марка

Заводський №

Дата виготовлення

Дата продажу

Продавець (найменування та 
юридична адреса)

Ко
рі

не
ць

 в
ід

ри
вн

ог
о 

та
ло

ну



Облік робіт з гарантійного ремонту

Дата 
звернення

Опис 
недоліків

Зміст 
виконаних 
робіт, замінені 
комплектуючі

ПІБ та підпис 
виконавця

Гарантійний 
термін експлу- 
атації продов- 
жено

Печатка

Виконавець: 

Номер гарантійного обліку: 

Причина ремонту:

Дата ремонту: 

Перелік робіт:

ПІБ відповідальної особи та підпис: 

ПІБ та підпис покупця, що 
підтверджує виконання 
гарантійного ремонту:

Дата: 

Печатка виконавця:Ко
рі

не
ць

 в
ід

ри
вн

ог
о 

та
ло

ну
 н

а 
га

ра
нт
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FinnMat 160
Voltage / Jännite / Кернеу / Напряжение / Напруга: 230V / 50Hz (230 В / 50 Гц)
Effekt / Teho / Қуат / Мощность/Потужнiсть: 160 W/m² (160 Вт/м²)

Type Size Length Width Resistance Power Tolerance

Tyyppi Koko Pituus Leveys Resistanssi Teho Toleranssi

Typi Төсеніштің 
өлшемі Ұзындығы Ені Кедергі Қуат Ауытқу

Тип Размер мата Длина Ширина Сопротивление Мощность Отклонение

Тип Розмір мату Довжина Ширина Опір Потужність Відхилення

m², м² m, м m, м Ω, Om W, Вт %

EFHFM160.05 0,5 1,0 0,5 661.3 80

±10EFHFM160.1 1,0 2,0 0,5 330.6 160

EFHFM160.15 1,5 3,0 0,5 220.4 240

EFHFM160.2 2,0 4,0 0,5 165.3 320

+5…-10

EFHFM160.25 2,0 5,0 0,5 132.3 400

EFHFM160.3 3,0 6,0 0,5 110.2 480

EFHFM160.4 4,0 8,0 0,5 82.66 640

EFHFM160.5 5,0 10,0 0,5 66.13 800

EFHFM160.6 6,0 12,0 0,5 55.10 960

EFHFM160.7 7,0 14,0 0,5 47.23 1120

EFHFM160.8 8,0 16,0 0,5 41.33 1280

EFHFM160.9 9,0 18,0 0,5 36.74 1440

EFHFM160.10 10,0 20,0 0,5 33.06 1600

EFHFM160.12 12,0 24,0 0,5 27.55 1920
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Type Size Length Width Resistance Power Tolerance

Tyyppi Koko Pituus Leveys Resistanssi Teho Toleranssi

Typi Төсеніштің 
өлшемі Ұзындығы Ені Кедергі Қуат Ауытқу

Тип Размер мата Длина Ширина Сопротивление Мощность Отклонение

Тип Розмір мату Довжина Ширина Опір Потужність Відхилення

m², м² m, м m, м Ω, Om W, Вт %

EFHFM160.05+T 0,5 1,0 0,5 661.3 80

±10EFHFM160.1+T 1,0 2,0 0,5 330.6 160

EFHFM160.15+T 1,5 3,0 0,5 220.4 240

EFHFM160.2+T 2,0 4,0 0,5 165.3 320

+5…-10

EFHFM160.25+T 2,5 5,0 0,5 132.3 400

EFHFM160.3+T 3,0 6,0 0,5 110.2 480

EFHFM160.4+T 4,0 8,0 0,5 82.66 640

EFHFM160.5+T 5,0 10,0 0,5 66.13 800

EFHFM160.6+T 6,0 12,0 0,5 55.10 960

EFHFM160.7+T 7,0 14,0 0,5 47.23 1120

EFHFM160.8+T 8,0 16,0 0,5 41.33 1280

EFHFM160.9+T 9,0 18,0 0,5 36.74 1440

EFHFM160.10+T 10,0 20,0 0,5 33.06 1600

EFHFM160.12+T 12,0 24,0 0,5 27.55 1920

FinnMat 160
Voltage / Jännite / Кернеу / Напряжение / Напруга: 230V / 50Hz (230 В / 50 Гц)
Effekt / Teho / Қуат / Мощность/Потужнiсть: 160 W/m² (160 Вт/м²)
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