
CALEO premium küttekile

Caleo infrapuna küttesüsteem
paigaldus

BVF digitaalne
termostaat

XPS 5 MM 
alusmatt



Paigaldamiseks on vaja:

-Küttekilet,
- Alusvaip fooliumiga
-Kaabel 1,5mm (topelt 
Isolatsiooniga)
-Isolatsiooni teipi
-Küttekile klambreid
-Termostaati
-Toos 68mm
- Voolukaabel 2,5x3
- Veekindel kile must
- Alumiiniumteip 
(MacGyveri oma)
- Kaablitangid
- Elektriku kruvikeeraja



Paigalda matt hõbedane pool ülespoole



Paigalda küttekiled ribad üksteise kõrvuti ning must pool ülesse poole



Ä ärtest jätta pisut ruumi 5cm-10cm



Paigalda küttekile klambrid nurkadesse



Paigalda küttekile klambrid nurkadesse



Paigalda küttekile klambrid nurkadesse. Ü ks klamber ülemisse vasakusse nurka
Teine klamber alla paremasse nurka.   



Kasuta klambri kokkupigistamiseks tööriista. 



Veendu et klamber on korralikult kinni ning ei liigu



Eemalda kaablilt isolatsioon



Ü henda kaabel klambritega.



Pigista klambri silm kokku nii, et kaabel jääb selle alla ja on fikseeritud



Ü henda kõik kiled omavahel



Peale ühendamist isoleeri kõik neli nurka mastiksteibiga



Pigist korralikult kaabli ümber



Lõika välja alusmatt, kus on kaabel



või klamber



Sensori paigaldus

Kui võimalik tuleks eeltööna paigaldada põranda sisse kõri,
Kõri ots kinni teipida ning sensor peaks jääma küttekile alla – kile keskele



Sensori paigaldus

Kui eeltööna pole kõri paigaldatud, siis tuleks pisut aluspinda süvistada,
Et sensor ei jääks alusmatist kõrgem ning seejärel teibiga fikseerida.



Teibi kõik kinni, et kaablid ei liiguks paigast



Kontrolli takistust
130wm2 küttekile võimsus – 1m 65w
Nt 19m – 1250w
1250w=220x220/r
R= 38,9   Lubatud kõikumine +/- 5 %



Termostaat ühendada vastavalt juhendile



Termostaadil on kaks sensorit. Automaaselt on seadistatud mõlemad ehk termostaat
Mõõdab korraga nii õhu kui põranda temperatuuri.

Sensori muutmiseks vajutage termostaat sisse, siis välja ning all hoida ... Ja + nuppu ~10 sek.
Seejärel ... Nuppu vajutada 3 korda ning sealt on võimalik sensorit muuta.
Samuti soovitame muuta seadet nr 20 – nr 4 peale, mis optimiseerib
termostaadi põrandakütte jaoks.



Kõige peale asetage must  veekindel kile ja teipige kinni.
Rohkem alusvaipa parketi jaoks vaja ei ole. 
Kile peale võib panna otse sobiva põrandakatte



Nautige sooja põrandat


