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Ogólne zasady i warunki 

Ten produkt nadaje się tylko do dobrze izolowanych przestrzeni lub do okazjonalnego użytku. 

• Kabel grzewczy może być używany tylko jako część konstrukcji budowlanych. Kabel 

grzewczy przeznaczony jest do montażu w mokrych procesach budowlanych (beton, klej i 

„samopoziomujące” materiały uszczelniające na bazie cementu, spełniające wymagania 

dotyczące elastyczności termicznej - podczas aplikacji należy przestrzegać zaleceń 

producenta materiałów budowlanych). Podczas użytkowania kabel grzewczy musi być w 

pełni i równomiernie zatopiony w wyżej wymienionych materiałach, nie można doprowadzić 

do powstania pęcherzyków powietrza. 

• Kabel może być montowana tylko w sposób omówiony w rozdziale 2, podpunkt B. Część 

grzewcza kabla nie może być skracana, w razie potrzeby można skrócić tylko kabel zasilający.  

Połączenie przewodu zasilającego z przewodem grzejnym (mufa na przewodzie) nie może 

być układane po łuku (tylko w linii prostej). Kable grzewcze nie mogą się stykać ani 

krzyżować. Minimalna odległość między przewodami wynosi 30 mm. W przypadku 

uszkodzenia przewodów grzejnych lub zasilających, muszą one zostać wymienione lub 

naprawione przez producenta, jego serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach. Nie 

używaj gwoździ ani śrub do mocowania kabli! 

• Podczas instalowania kabli średnica zagięcia kabla musi być co najmniej osiem razy większa 

niż średnica kabla. 

• Kabel grzewczy musi być zasilany prądem za pośrednictwem wyłącznika 

różnicowoprądowego o znamionowym prądzie zadziałania IΔn≤30mA. Zalecamy, aby każdy 

element / obwód grzewczy był wyposażony w oddzielny wyłącznik różnicowoprądowy. 

• Ze względów bezpieczeństwa nie wolno montować kabli grzewczych w ścianach. 

• Kable grzewcze można przechowywać w temperaturze od + 10°C do + 35°C i układać w 

temperaturze od + 5°C do + 30°C. Podczas eksploatacji nie mogą być narażone na działanie 

temperatur przekraczających 70°C. 

• Podczas wyjmowania z opakowania, rozkładania i montażu kabla, należy zachować 

szczególną ostrożność, aby nie doprowadzić do jego mechanicznego uszkodzenia. Przed 

wylaniem materiału budowlanego należy raz jeszcze dokładnie sprawdzić kabel w 

poszukiwaniu ewentualnych uszkodzeń.  

• Kabli grzewczych nie wolno układać na nierównych powierzchniach. 

• W przypadku układania kabla na powierzchni większej niż 20m2, lub gdy przekątna tej 

powierzchni jest większa niż 7m ,należy uwzględnić wydłużenie materiałów 

fundamentowych. Kabel grzejny nie może krzyżować się z dylatacjami posadzki. 

Nienagrzewające się przewody przyłączeniowe znajdujące się na dylatacjach należy ułożyć 

luźno w rurze ochronnej. Wszystkie montowane elementy (przewód zasilający, sonda 

czujnika podłogowego)  należy umieścić w rurach instalacyjnych (peszel). 

• Aby umożliwić rozszerzanie się na obrzeżach pomieszczenia między listwami 

przypodłogowymi a płytkami podłogowymi, należy zastosować profil dylatacyjny lub 

wypełnić przestrzenie silikonowym cementem uszczelniającym. Odległość między kablem 

grzejnym a ścianą nie może być mniejsza niż 50 mm. 
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• Kabli grzewczych nie wolno umieszczać pod wanną, prysznicem, toaletą itp., pod meblami 

uniemożliwiającymi cyrkulację powietrza (meble powinny być na nóżkach min. 4 cm) oraz 

pod wszelkimi elementami budowlanymi takimi jak ścianki działowe, futryny drzwiowe itp. 

Maksymalny opór cieplny pomiędzy częścią grzewczą a pomieszczeniem może wynosić R = 

0,15 m2K/W. 

• Instalacja musi umożliwiać odłączenie kabli lub kabla na obu biegunach. Minimalna 

odległość rozłączonych styków musi wynosić 3,5 mm. 

• Etykieta na kablu zasilającym kabla grzewczego zawiera numer seryjny i datę produkcji. 

Druga etykieta wskazuje na model, całkowitą moc kabla, a także napięcie zasilania, opór 

elektryczny oraz klasę IP. 

• Przed i po ułożeniu kabla należy zmierzyć rezystancję obwodu grzewczego. Zmierzone 

wartości powinny być równe. Należy zapisać zmierzone wartości w Karcie Kontrolnej. 

• Przed i po ułożeniu kabla należy zmierzyć rezystancję izolacji pomiędzy przewodem 

grzewczym a oplotem ochronnym. Ta zmierzona wartość nie może być mniejsza niż 0,5 MΩ. 

Należy zapisać zmierzone wartości w Karcie Kontrolnej. 

• Przed rozpoczęciem montażu kabla grzewczego należy sprawdzić, czy dane na etykiecie są 

zgodne z zamówionym produktem. 

• W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy niezwłocznie zgłosić je producentowi lub 

dostawcy i całkowicie przerwać prace. 

• W Karcie Kontrolnej należy narysować schemat ułożenia kabli grzewczych, wskazując 

dokładną odległość połączeń przewodu zasilającego i części grzejnej od ścian budynku. 

Zapisz numer seryjny i numer produkcyjny kabla grzewczego, które są podane na etykiecie 

na przewodzie zasilającym, a następnie włóż / przyklej tę etykietę do skrzynki połączeniowej. 

• Instalator musi poinformować innych dostawców budowlanych o urządzeniu grzewczym 

zainstalowanym w podłodze i związanym z tym ryzyku. 

• Etykietę z informacją o instalacji grzewczej należy na stałe przechowywać w rozdzielnicy 

instalacji grzewczej i przekazać każdemu nowemu właścicielowi lub najemcy. 

• Podczas montażu kabli, muszą być spełnione wymagania normy EN 50559. 

• Produkt został wyprodukowany zgodnie z normą EN 60335-2-96 / IEC 60335-2-96 i musi 

być zainstalowany zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. 

• Kable grzewcze można zamontować w łazience nawet w strefie 0 pod warunkiem, że 

połączenie kabla grzewczego z zasilającym i końcówka przewodu grzewczego będą 

umieszczone poza tą strefą. Jeśli część kabla grzewczego rozciąga się pod strefą 0, kabel 

grzewczy należy podłączyć do osobnego obwodu zasilającego za pomocą wyłącznika 

różnicowoprądowego o prądzie wyzwalającym 10 mA. 

• Niewystarczająca warstwa izolacji termicznej pod systemem grzewczym może powodować 

znaczne straty ciepła (ciepło przemieszczające się w dół). Zalecana izolacja termiczna to 70–

80 mm z ekstrudowanego polistyrenu lub podobnych materiałów termoizolacyjnych. W 

przypadku przebudowy, gdzie nie ma miejsca na montaż izolacji termicznej na wystarczającą 

głębokość na istniejących płytkach, zalecamy montaż płyt izolacyjnych do ogrzewania 

podłogowego o grubości od 4 mm do 10 mm, aby przyspieszyć nagrzewanie się powierzchni 

i zmniejszyć straty ciepła. Płyty te układa się jako pierwsze, przyklejamy je bezpośrednio do 

zagruntowanego podłoża, a kable grzewcze układa się bezpośrednio na jej powierzchni. 
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• Instalator musi poinstruować użytkownika w zakresie instalacji ogrzewania podłogi. Fakt ten 

jest określony na etykiecie dołączonej do produktu i musi być przyklejona do tablicy 

rozdzielczej: ta etykieta informuje również czytelników, że wykonywanie otworów jest 

zabronione, podobnie jak przykrycie podłogi meblami lub instalacjami bez pozostawienia co 

najmniej 4 cm odstępu między podłogą a powierzchnią podłogi. 

 

1. Opis i połączenie 

• Kable grzewcze należy podłączyć do sieci elektrycznej 230 V, 50 Hz. Stopień ochrony: IP67. 

• Kable grzewcze mają oplot ochronny. Oplot ochronny kabla spełnia wymagania stawiane 

metalowej siatce lub metalowej osłonie i zapewnia zwiększoną ochronę w miejscach, w 

których jest to wymagane (łazienka, pralnia, itp.). Oplot ochronny podłącza się do przewodu 

PE lub do uziemienia ochronnego. 

ZALECANE I MAKSYMALNE MOCY 

Pokrycie podłogi 

/ pomieszczenie 

Rekomendowana 

moc grzewcza na 

metr kwadratowy 

W/m2 

Maksymalna 

moc grzewcza na 

metr kwadratowy 

W/ m2 

Rekomendowana 

moc grzewcza na 

metr bieżący 

W/m 

Uwagi 

Płytki 80 – 120 200 10 Temperatura 

powierzchni 

podłogi w 

pomieszczeniach 

długotrwale 

użytkowanych 

nie może 

przekraczać 

27°C. 

Płytki / Łazienka 120 – 160 250 15-18 

Płytki / Łazienka 160 - 200 300 18 
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2. Zastosowanie jak ogrzewanie podłogowe akumulacyjne lub 
półakumulacyjne. 

a) Dobór mocy i wielkości 

• Jeśli ogrzewanie podłogowe ma działać jako podstawowy system grzewczy konieczne jest 

dobranie odpowiedniej mocy, która wynika z wartości strat cieplnych budynku. Moc dla 

akumulacyjnego systemu grzewczego powinna odpowiadać 3-krotności obliczonej straty 

ciepła budynku i powiększona o 10 do 30%. W przypadku systemu częściowo 

akumulacyjnego, moc powinna odpowiadać obliczonej stracie ciepła pomnożonej przez 1,1-

1,3.  Jeśli system o tak wyliczonej mocy nie może być zainstalowany w posadzce, konieczne 

będzie zastosowanie dodatkowych urządzeń grzewczych (np. Grzejniki elektryczne 

hybrydowe – promiennikowo-konwekcyjne). 

• Maksymalna moc w przeliczeniu na metr kwadratowy ułożenia kabla grzewczego to 200 W. 

b) Instalacja w betonie 

• Najpierw przeczytaj punkt 1 Opis i połączenie. 

• Aby umożliwić rozszerzanie się na obrzeżach pomieszczenia między listwami 

przypodłogowymi a podłogą, należy zastosować profil dylatacyjny lub wypełnić przestrzenie 

silikonowym cementem uszczelniającym.  

Odległość między kablem grzewczym a ścianą nie może być mniejsza niż 50 mm. 

• Mieszanka betonowa musi być tak zwarta, aby warstwa nie zawierała pęcherzyków powietrza, 

zagłębień itp. oraz zapewniała pełny kontakt z przewodem grzejnym. Zagęszczanie należy 

wykonywać ostrożnie ręcznie, aby zapobiec uszkodzeniu kabla. W żadnym wypadku nie 

wolno używać wibratorów zanurzeniowych. Mieszanka betonowa musi zawierać tzw. 

plastyfikatory. 

• Podczas betonowania należy pamiętać, że w przypadku przerwy w pracy dłuższej niż 60 minut 

betonowane powierzchnie nie łączą się w pełni. Dlatego w przypadku dłuższej przerwy 

konieczne jest wykonanie adhezyjnego mostka łączącego (np. poprzez penetrację lub w inny 

sposób). 

• Niewystarczająca warstwa termoizolacyjna poniżej układu grzewczego może powodować 

znaczne straty ciepła (ciepło przemieszczające się w dół). Zalecana izolacja termiczna to 80 

mm polistyrenu ekstrudowanego lub podobnych materiałów do izolacji termicznej. W 

przypadku przebudowy, gdzie nie ma miejsca na montaż izolacji termicznej na wystarczającą 

głębokość na istniejących płytach, zalecamy montaż płyt izolacyjnych do ogrzewania 

podłogowego o grubości od 4 mm do 10 mm w celu przyspieszenia ogrzewania powierzchni 

i zmniejszenie strat ciepła. Płyty te układa się jako pierwsze, przyklejamy je bezpośrednio do 

zagruntowanego podłoża, a matę grzewczą układa się bezpośrednio na jej powierzchni. 

• Szczegółowe opisy zastosowań poszczególnych materiałów można znaleźć w instrukcjach 

montażu zalecanych materiałów. 

PROCEDURA 

• Podłoże hydroizolowane należy przykryć warstwą termoizolacyjną, a następnie tę warstwę 

pokryć 4 cm warstwą betonu. 

• Pozwól betonowi całkowicie stwardnieć. 
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• Oczyść obszar betonu, usunąć wszelkie ostre przedmioty i pokryć go odpowiednim środkiem 

gruntującym. 

• Ułóż kabel grzewczy w wzór „otwartej pętli”.  

• Przytwierdź kabel tak, by nie przesuwał się podczas kolejnych prac.  

• W przypadku wilgotnych pomieszczeń należy podłączyć kabel grzewczy do uziemienia. 

• Zmierz wartości obwodu grzewczego oraz rezystancję izolacji i zapisz obie wartości w Karcie 

Gwarancyjnej. 

• Przykryj kabel warstwą betonu do wymaganej wysokości. Po zakończeniu betonowania 

należy ponownie zmierzyć wartości rezystancji i zapisać je w karcie gwarancyjnej. 

• Przed uruchomieniem ogrzewania poczekaj aż beton zwiąże się w pełni (4-6 tygodni) 

• Materiały użyte do wykańczania powierzchni podłogi (klej do płytek, wykładziny, parkietu 

itp.) muszą być zatwierdzone przez ich producentów do stosowania na podłogach narażonych 

na naprężenia termiczne. 

 

System ogrzewania akumulacyjnego 

1) Wykończenie podłogi (płytki ceramiczne, gres) 

2) Peszel z podłogowym czujnikiem temperatury 

3) Warstwa akumulacyjna betonu (120-140mm) 

4) Kabel grzewczy 

5) Akumulacyjna warstwa betonu (120-140mm) 

6) Siatka zbrojeniowa stalowa 

7) Izolacja termiczna min. 80mm 

8) Płyta betonowa (strop, posadzka konstrukcyjna, itp.) 

 

System ogrzewania pół-akumulacyjnego 

1) Wykończenie podłogi (płytki ceramiczne, gres) 

2) Peszel z podłogowym czujnikiem temperatury 

3) Warstwa akumulacyjna betonu (80-100mm) 

4) Siatka zbrojeniowa stalowa 

5) Kabel grzewczy  

6) Izolacja termiczna min. 80mm 

7) Płyta betonowa (strop, posadzka konstrukcyjna, itp.) 

 

c) Regulacja temperatury 

• Do regulacji temperatury pomieszczeń ogrzewanych za pomocą mat grzewczych należy 

stosować termostaty z programowaniem tygodniowym oraz sondą temperatury podłogi. 

• Sonda podłogowa musi być zainstalowana w ogrzewanej części podłogi, w odległości co 

najmniej 30 cm od krawędzi nieogrzewanego obszaru. 

• Umieścić podłogową sondę termostatu jak najbliżej powierzchni podłogi. Sondę umieszcza 

się w rurce montażowej, której koniec należy zablokować, aby zapobiec przedostawaniu się 

materiałów budowlanych. 
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• W przypadku zastosowania jako ogrzewanie bezpośrednie, rurkę montażową z sondą 

umieszcza się pomiędzy pętlami przewodu grzejnego, w środku pętli. Rurka montażowa nie 

może dotykać ani krzyżować się z kablem grzewczym! 

• Promień zagięcia przewodu między ścianą a podłogą należy tak dobrać, aby w razie potrzeby 

można było wymienić sondę! Zalecany minimalny promień gięcia to ok. 6 cm. 

• Termostat musi być ustawiony na tryb: Pomieszczenie + ograniczenie temperatury podłogi 

lub Kontrola temperatury podłogi. 

 

• Ustawienie maksymalnej dopuszczalnej temperatury podłogi (jeśli arkusz danych 

zastosowanego pokrycia nie podaje niższej wartości): 

 27 ° C - pomieszczenia użytkowane częściej 

 35 ° C - pomieszczenia użytkowane rzadziej, z posadzką 

3. Przygotowanie ogrzewania podłogowego  

• Ogrzewanie będzie w pełni operacyjne po utwardzeniu się elementów konstrukcyjnych 

podłogi (około 4-6 tygodni). 

• Pierwszego dnia korzystania z ogrzewania należy ustawić temperaturę podłogi na identyczną 

jak panująca w pomieszczeniu (max. 18°C) 

• Przez kolejne dni należy stale podnosić temperaturę podłogi – codziennie o 2°C, aż do 

uzyskania 28°C.  

• Temperaturę 28°C należy utrzymywać przez 3 dni. 

• Następnie każdego dnia należy zmniejszać temperaturę o 5° dziennie, aż do uzyskania 

temperatury początkowej. 

• Po tym procesie temperaturę podłogi można ustawić wedle swoich potrzeb. 

4. Gwarancja 

Red Snake Sp. z o.o. udziela gwarancji na kable grzewcze na okres 2 lat od daty zakupu pod 

warunkiem okazania przez klienta w momencie zgłoszenia usterki:  

- dowodu zakupu (paragon/faktura), 

- prawidłowo wypełnionej Karty Kontrolnej,  

- planu ułożenia kabli grzewczych, 

 

Red Snake Sp. z o.o. udziela również rozszerzonej gwarancji na kable RED SNAKE+ tylko przy 

zastosowaniu kabla do ogrzewania podłogowego na okres: 

- dożywotnia gwarancja - w przypadku zastosowania do użytku domowego, 

- 10 lat od daty zakupu - w każdym innym przypadku, 

pod warunkiem przesłania przez klienta skanu  

- dowodu zakupu (paragon/faktura), 

- prawidłowo wypełnionej Karty Kontrolnej,  

- planu ułożenia kabli grzewczych,  

- zdjęcia z montażu, zdjęcia wykonane w trakcie wykonywania wylewki betonowej oraz 

zdjęcia okładziny wykończeniowej  

na adres e-mailowy realizacje@redsnake.pl w terminie do 30 dni od montażu ale nie później niż do 

6 miesięcy od zakupu. Zwrotnie otrzymają państwo maila z Certyfikatem Gwarancyjnym, 

potwierdzającym rozszerzenie gwarancji. 

mailto:realizacje@redsnake.pl
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5. Warunki gwarancji 

1. Do uzyskania pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wymagane są: 

a. Wykonania montażu oraz podłączeń elektrycznych zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. 

b. Podłączenie kabli do termostatu oraz termostatu do sieci elektrycznej wykonane przez 

instalatora posiadającego uprawnienia elektryczne SEP.  

c. Poprawnie wykonane i zapisane w Karcie Kontrolnej pomiary, o których mowa w niniejszej 

instrukcji. 

d. Przedstawienie poprawnie wypełnionej Karty kontrolnej oraz Planu ułożenia kabli 

grzewczych, wraz z umiejscowieniem termostatu i przewodu zasilającego. Na planie należy 

zaznaczyć w którym miejscu położona jest mufa łącząca kabel zasilający z kablem 

grzewczym. 

e. Dowód zakupu produktu. 

f. W przypadku gwarancji rozszerzonej (10 lat) lub dożywotniej – wymagane jest okazanie 

Certyfikatu Gwarancyjnego. 

2. Gwarancja dożywotnia udzielana jest na cały okres użytkowania okładziny podłogowej 

zainstalowanej z użyciem systemu ogrzewania kablami grzewczymi RED SNAKE+ („okładzina 

podłogowa” oznacza warstwę materiału budowlanego, w której osadzony jest kabel grzewczy; 

alternatywnie kabel grzewczy jest nierozłącznie połączony z tą warstwą lub materiałem).  

Dożywotniej gwarancji nie można przenieść na innego właściciela i można ją zastosować pod 

następującymi warunkami: 

a. Spełnione zostały wszystkie warunki korzystania z gwarancji z punktu 1. 

b. Zgłoszenia do rejestracji dożywotniej gwarancji dokonano w terminie do 30 dni od montażu 

ale nie później niż 6 miesięcy od zakupu kabli grzewczych. 

c. Kable do zastosowań wewnętrznych są używane w budynkach mieszkalnych. 

d. Ogrzewanie podłogowe musi być sterowane termostatem z sondą podłogową. 

e. Maksymalna moc kabla grzewczego wynosi 18W/m, maksymalna moc w przeliczeniu na 

metr kwadratowy 200W. 

f. W przypadku niespełnienia warunków gwarancji dożywotniej, ale spełnieniu warunków 

korzystania z gwarancji punkt 1 z wyłączeniem podpunktu f - obowiązuje 2 letnia gwarancja. 

3. Gwarancja traci ważność w przypadku dokonywania napraw instalacji grzewczej przez osoby 

inne niż montażystów autoryzowanych lub zaakceptowanych przez firmę Red Snake Sp. z o.o. 

4. Rozszerzona gwarancja traci ważność w przypadku: wymiany okładziny wykończeniowej 

podłogi, zmiany właściciela lokalu, użycia termostatu bez sondy podłogowej, przekroczenia 

mocy podanej w punkcie 2, podpunkt e. 

5. W przypadku wadliwego działania produktu Red Snake Sp. z o.o. zobowiązuje się do 

dostarczenia Klientowi nowego, pozbawionego wad, produktu.  

6. Gwarancja nie obejmuje: 

a. Instalacji wykonanych przez osoby nie posiadające uprawnień elektrycznych SEP. 

b. Wad spowodowanych przez nieprawidłowe zaprojektowanie 

c. Wad spowodowanych przez niewłaściwe użycie 

d. Uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwe zamontowanie 

e. Uszkodzeń spowodowanych przez instalatorów 

f. Uszkodzeń mechanicznych kabla grzewczego 

g. Uszkodzeń w transporcie 

h. Nieprawidłowego montażu 
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Naprawa / wymiana produktu będzie w pełni podlegać opłacie, jeżeli szkoda wynika z 

któregokolwiek z powyższych powodów. 

7. Red Snake Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe szkody lub straty wynikające z 

wad produktu. Gwarancja jest wyłącznie gwarancją materialną, tj. polega na wymianie 

wadliwego produktu na nowy, pozbawiony wad i  nie obejmuje kosztów tej wymiany (tzn. 

robocizny, wymiany wylewki budowlanej, okładziny końcowej wykończeniowej itp.). 

8. Gwarancja traci ważność, gdy dane w karcie kontrolnej nie są wpisane lub są wpisane 

niepoprawnie. 

9. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 

uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 

 

 

 

Red Snake Sp. z o.o. 

ul. Rapackiego 1c/1 

71-467 Szczecin  

biuro@redsnake.pl, www.redsnake.pl 
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Red Snake Sp. z o.o. 

ul. Rapackiego 1c/1 

71-467 Szczecin  

realizacje@redsnake.pl, www.redsnake.pl 

KARTA KONTROLNA 

Rodzaj testu 
Przed rozpoczęciem 

montażu 

Przed ułożeniem 

wykończenia podłogi 

Po ułożeniu 

wykończenia podłogi 

Rezystancja kabla 

grzewczego (Ohm) 
   

Rezystancja izolacji 

(MOhm) 
   

Pomiar prądu upływu 

(mA) 
   

Data wykonania testu    

Dane maty grzewczej 

Model  

Wymiar i moc  

Numer seryjny  

Data produkcji  

Data sprzedaży  

Budowa podłogi, materiały wraz z grubością w kolejności od wykończenia: 

1. 5. 

2. 6. 

3. 7. 

4. 8. 

Dane instalatora 

Imię i Nazwisko / Firma 
 

Numer uprawnień 

elektrycznych 

 

Data 
 

Podpis instalatora / 

pieczątka 

 

Uwaga: Upewnij się, że ta karta kontrolna jest wypełniona i podpisana przez autoryzowanego 

elektryka i bezpiecznie przechowywana wraz z planem piętra. 
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PLAN UŁOŻENIA KABLI GRZEWCZYCH 
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Plan ułożenia maty musi zawierać: 

- Szkic pomieszczenia wraz z wymiarami 

- Szkic rozmieszczenia maty wraz z odległościami od ściany i stałej zabudowy 

- Miejsce umieszczenia przewodu zasilającego 

- Miejsce montażu termostatu 

- Miejsce zamontowania czujnika temperatury 

- Miejsce położenia mufy łączącej kabel zasilający z kablem grzewczym. 


