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FONTOS INFORMÁCIÓ!

1. A telepítési útmutató tartalmaz minden olyan főbb műszaki feltételt, melyek alapján a fűtésrend-
szer kivitelezhető

2. 2. Hiányos előkészítés esetén a fűtésrendszer nem kivitelezhető!

3. 3. Amennyiben az előkészítési munkálatokkal kapcsolatban kérdése lenne vagy valamilyen okból 
akadályba ütköznek, nem megvalósíthatóak, keresse bizalommal szakembereinket az alább látha-
tó elérhetőségeken.

i

CALEO Hungary Kft. Magyarország

Bemutatóterem, márkabolt és szaküzlet
H-1173 Budapest, Pesti út 237.
Home Center C épület

Ügyfélszolgálat: +36 (1) 490 0490
E-mail:  info@caleo.hu
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• Az elektromos kiállásokat a helyiség falán, a termosztátok tervezett helyéig kell 
kiépíteni. A termosztátokhoz általánosan 3×1,5 mm2, 13 A-t meghaladó ter-
helés esetén 3×2,5 mm2 keresztmetszetű rézvezetékkel álljon ki! A további 
bekötéseket a CALEO szakemberei végzik.

• A szükséges elektromos kapacitást biztosítsa a fűtendő helyiségekhez a 
CALEO által megadott információk alapján! A fűtéskörönkénti áramfelvételt 
a CALEO által küldött árajánlat mellékletében találja. (Amennyiben áraján-
latunk nem tartalmazza az áramfelvételi adatokat kérem jelezze az árajánlatot 
készítő szakember felé!)

• A falba süllyesztett termosztátok helyét úgy jelölje ki, hogy az közvetlenül nyí-
lászáró mellé lehetőleg ne kerüljön, illetve ügyeljen arra, hogy a későbbi búto-
rozás során a termosztátok ne kerüljenek takarásba!

• A termosztátokhoz általánosan 65 mm-es belső átmérőjű, minimum 55 mm 
mélységű, nem sorolható szerelvénydoboz szükséges. 

• Amennyiben az ajánlatban szereplő, egy fűtéskörre eső teljesítmény 15 A-t 
meghaladó, úgy a teljesítménykapcsoló relé beszerelése érdekében a ter-
mosztát kötődobozán túl a 100x100mm-es, falba süllyesztett kötődoboz 
elhelyezése is szükséges. A teljesítménykapcsoló relé beszerelését a CALEO 
szakemberei végzik. A kötődoboz elhelyezése nem szükséges, amennyiben 
a fűtési áramkörön a kismegszakító mellett sínre szerelhető relé kiépíté-
se megoldható.

• A termosztáttól elektromos vezetékekhez alkalmas, 1x25mm (fűtés) és  
1x16mm (szenzor) belső átmérőjű védőcső szerelése szükséges a fűtés sze-
relési szintjéig. A fűtést vezérlő termosztát padlószenzora az utólagos beépít-
hetőség és szerelhetőség érdekében teljes hosszában védőcsőben legyen.

Elektromos telepítési követelmények

Az egyes helyiségek, valamint a rendszer áramfelvételének kiszámítását a CALEO elvégzi és feltün-
teti az Önnek kiküldött ajánlati összesítőben. Kérjük, időben győződjön meg arról, hogy a szükséges 
elektromos kapacitás rendelkezésre áll-e! Ha az elektromos kapacitás kevésnek bizonyul, kérjen 
hálózatbővítést szolgáltatójától. A tervezés és az esetleges hálózatbővítés során vegye figyelembe a 
terület egyéb elektromos fogyasztóinak elektromos igényét is.

Hol ideális a termosztát elhelyezése?

Fűtési rendszereink jellemzője az egyenletes hőmérséklet. BVF-CALEO rendszerek esetében a  
helyiség minden pontja azonos hőmérsékleten van, nem alakulnak ki a hőleadótól (pl.: radiátor) 
távoli hideg pontok. A termosztát elhelyezése opcionális, két szempontot azonban érdemes figye-
lembe venni:

• A termoztát ne kerüljön közvetlenül homlokzati nyílászáró mellé (ablak, bejárati ajtó).
• Kezelő magasságban legyen 140-170cm magasságban.

Az alábbi elektromos előkészületek szükségesek 
ü û

Ellenőrző lista
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Elektromos 
betáp

min. 25 cm

1.

2.

Padlószenzor
  60 cm

Telepítés előtti útmutató

CALEO EFFICIENT
hőtároló padlófűtési rendszer

1. Biztosítsa az elektromos kiállásokat fűtéskörönként (részletek az elektromos 
telepítési követelményeknél)!

2. Győződjön meg arról, hogy az elhelyezett lépésálló hőszigetelés egyenletes, 
sík felületet képez!

3. A kivitelezés előtt győződjön meg arról, hogy a padlózat mentes portól, szeny-
nyeződéstől, azon éles, hegyes tárgyak, kövek nincsenek!

4. A fűtésrendszer csak teljesen száraz aljzatra telepíthető!

5. A helyiséget a kivitelezés idejére szabaddá kell tenni, abban építőanyagok,  
szerszámok stb. nem lehetnek.

6. A helyiségnek huzat- és beázásmentesnek kell lennie.

7. A kivitelezés kizárólag +5°C helyiség-hőmérséklet mellett kezdhető meg. 
Amennyiben nem tudja biztosítani a helyiség temperálását, vegye fel a kapcso-
latot szakembereinkkel a kivitelezés megkezdése előtt. 

1. A fűtőbeton (esztrich) ajánlott vastagságával kapcsolatban kérje szakembereink 
tanácsát! 

2. Amennyiben az aljzatképzés nem a CALEO által ajánlott Baumit önterülő esztrich-el 
történik, azt nem a CALEO szakemberei kivitelezik, hívja fel a kivitelező figyelmét  
a körültekintő munkavégzésre!

A fogadó aljzat és a helyszín előkészítése

Aljzatképzés CALEO Efficient padlófűtési rendszeren

ü û
Ellenőrző lista

BEKÖTÉSI VÁZRAJZ

A termosztáttól elektromos vezetékekhez alkalmas, 1x25mm (fűtés) és 
1x16mm (szenzor) belső átmérőjű védőcső (padlófűtés esetén a fenti 
ábra szerint süllyesztve) szerelése szükséges a padló vagy a  mennyezet 
szerelési szintjéig a fűtésrendszer típusától függően.

Padlófűtés esetén a padlószenzor cserélhetősége érdekében a fenti ábra szerinti  
védőcső kialakítása szükséges. A padlóba süllyesztett védőcső kialakításának 
elmulasztása a padlószenzor-garancia elvesztésével jár.

A külső rögzítő csavarok 
vízszintesen helyezkedjenek el!

2. | 65 mm belső átmérőjű  
szerelvénydoboz

A 65 mm belső átmérőjű, minimum 55 mm 
mély, nem sorolható szerelvénydobozt az 
elektromos betáp kábelével szerelve akként 
helyezze el, hogy a külső rögzítő csavarok 
vízszintesen helyezkedjenek el! A gégecső-
ben történő elektromos szerelést szakembere-
ink végzik el.

1. | 100×100 mm, falba süllyesztett 
kötődoboz (csak indokolt esetben)

Amennyiben az ajánlatban szereplő, egy fűtés-
körre eső teljesítmény 15 Ampert meghaladó, 
úgy a teljesítménykapcsoló relé beszerelé-
se érdekében a termosztát kötődobozán túl 
a 100×100 mm-es kötődoboz elhelyezése is 
szükséges. A teljesítménykapcsoló relé besze-
relését a CALEO szakemberei végzik. 

Kiegyenlített, száraz, pormentes aljzat 
(padlófűtés esetén)

55
 m

m

d 65 mm
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Telepítés előtti útmutató

CALEO REG
padlófűtési rendszer

1. Biztosítsa az elektromos kiállásokat fűtéskörönként (részletek az elektromos 
telepítési követelményeknél)!

2. A fűtőfilmes rendszer telepítése előtt a padlózat előkészítése során aljzatki-
egyenlítővel történő padlókiegyenlítés javasolt.

3. A kivitelezés előtt győződjön meg arról, hogy a padlózat mentes portól, szeny-
nyeződéstől, azon éles, hegyes tárgyak, kövek nincsenek!

4. A fűtésrendszer csak teljesen száraz aljzatra telepíthető!

5. A helyiséget a kivitelezés idejére szabaddá kell tenni, abban bútorok, egyéb be-
rendezési tárgyak nem lehetnek.

6. Amennyiben a fűtésrendszer meglévő burkolatra kerül, úgy kizárólag annak 
pormentességéről kell gondoskodni.

7. A helyiségnek huzat- és beázásmentesnek kell lennie.

8. A kivitelezés kizárólag +5°C helyiség-hőmérséklet mellett kezdhető meg. 
Amennyiben nem tudja biztosítani a helyiség temperálását, vegye fel a kapcso-
latot szakembereinkkel a kivitelezés megkezdése előtt. 

1. A kivitelezés előtt győződjön meg arról, hogy a padlózat mentes portól, szeny-
nyeződéstől, azon éles, hegyes tárgyak, kövek nincsenek!

2. Amennyiben a fogadó aljzat (esztrich/beton) nem pormentes úgy javasolt 
a kiegyenlített aljzatot mélyalapozóval és tapadóhíddal felületkezelni, hogy a 
fűtőelem az aljzatra tudjon  tapadni a burkolás megkezdéséig.

3. A fűtésrendszer csak teljesen száraz aljzatra telepíthető!

4. Amennyiben a fűtésrendszer meglévő burkolatra kerül, úgy kizárólag annak 
pormentességéről és egyenletességéről kell gondoskodni.

A fogadó aljzat előkészítése úsztatott padlóburkolatokhoz

A fogadó aljzat előkészítése ragasztott padlóburkolathoz

ü û
Ellenőrző lista

Telepítés előtti útmutató

CALEO DIRECT
fal- és mennyezetfűtési rendszer

1. Biztosítsa az elektromos kiállásokat fűtéskörönként (részletek az elektromos 
telepítési követelményeknél)!

2. A helyiséget a kivitelezés idejére szabaddá kell tenni, abban bútorok, egyéb be-
rendezési tárgyak nem lehetnek. A helyiségnek létrázhatónak kell lennie.

3. A helyiségnek huzat- és beázásmentesnek kell lennie.

4. A kivitelezés kizárólag +5°C helyiség-hőmérséklet mellett kezdhető meg. 
Amennyiben nem tudja biztosítani a helyiség temperálását, vegye fel a kapcso-
latot szakembereinkkel a kivitelezés megkezdése előtt. 

1. A tartóprofilokat párhuzamosan, szabvány 40 cm-es osztással vagy indokolt 
esetben 52–55 cm szabad térközzel futtassa (kérdezze szakembereinket)!

2. A gipszkarton burkolólapok felhelyezése a fűtésrendszer telepítésével párhu-
zamosan történik.

3. A helyiséget a kivitelezés idejére szabaddá kell tenni, abban bútorok, egyéb be-
rendezési tárgyak nem lehetnek! A helyiségnek létrázhatónak kell lennie.

4. Amennyiben az álmennyezet tartalmazni fog gépészeti elemeket, világí-
tást, stb., annak tervezett helyéről tájékoztassák a CALEO szakembereit, vagy 
a munkavégzés megkezdése előtt a kivitelezőket!

A helyszín előkészítése fal- és mennyezetfűtési rendszerhez 
(Gipszkarton szerkezet kialakításához)

A fűtésrendszer előkészítése gipszkarton szerkezetben 
(Amennyiben az álmennyezet szerelését nem a CALEO szakemberei végzik)

ü û
Ellenőrző lista



CALEO
assistance

Prémium terméktámogatási modul

 ü Hibaelhárítás megkezdése a bejelentést 
követő 2 munkanapon belül.

 ü Termosztát/vezérlés csere, helyszínen a 
termék garanciális ideje alatt.

 ü Burkolat csere esetén helyszíni vizsgálat 
és újbóli üzembe helyezés, jótállás vesztés 
nélkül.

 ü Elemi kár esetén, felülvizsgálat,  
szakvélemény készítése a biztosító részére.

 ü Személyreszabott terméktámogatás.
 ü Rendszer felülvizsgálat az ingatlan 

tulajdonos váltásakor.
 ü +5 év jótállás a fűtési rendszer beépített 

fűtőelemeire.
 ü +1 év jótállás a beépített termosztátokra.

A terméktámogatási modul egyszeri költsége 80,000 Ft+Áfa. Megrendelése márkaboltunkban, vagy on-line megrendelő felületünkön keresz-
tül történehet. A megendelést követően egy „ASSISTANCE kártyát” küldünk Önnek, mely egy egyedi azonosítót tartalmaz. Szolgáltatásunk 
általános szerződési feltételeit, a BVF-CALEO által kiadott árajánlatok tartalmazzák. A CALEO Assistance opcionálisan választható premium 
szolgáltatás, a normál jótállás és garancia feltételeit nem érinti.

KIVÁLTHATÓ A VÁSÁRLÁSKOR VAGY A TERMÉK JÓTÁLLÁSI IDŐTARTAMÁN BELÜL BÁRMIKOR


