MAGNUM Foil beltéri fűtőfólia
A fa-, parketta és laminált padlók egyre szélesebb körben alkalmazott padlóburkolat
megoldások. Ezen, maximum 22 mm vastagságú melegburkolatok fűtésére kínál
megoldást, az újonnan kifejlesztett, csúcsminőségű MAGNUM Foil fűtőfólia.
Közvetlenül a fa padlóburkolat vagy laminált padló alá telepíthető. Rendkívül vékony
fűtőberendezés (mindössze 3 mm), vezérlése digitális termosztáttal és padlószenzorral
történik, így a felfűtés a teljes felületen egyenletesen jelentkezik. A fa burkolat
minőségének megőrzése érdekében a padló hőmérséklet maximuma a termosztát és a
szenzor által szabályozott (jellemzően max. 28 °C).
FONTOS. Mivel a fa és fa tartalmú padló burkoló termékek alapvetően rossz hővezetők,
a fűtőfólia fölé minden esetben padlófűtésre kialakított burkolati elemeket vásároljon.
Bár a fajlagos áruk valamivel magasabb, mint a sima parketta lapoké vagy laminált
parkettáké, azonban a padlófűtés és energia felhasználás hatékonyságának érdekében
érdemes az erre a célra kialakított burkolatok választása.
A MAGNUM saját fejlesztésű termosztátjai számolnak a szükséges felfűtési idővel,
programozásuk könnyű, és az egyéni hőigényekre szabható. A fűtőfóliát célszerű egy 6
mm vastag, polisztirol hőszigetelőlapra (MAGNUM Isofoam) fektetni, mely extra hő- és
zajszigetelést biztosít.
A MAGNUM Foil méretezése és kivitelezése egyszerű. Biztonságos, kényelmes,
használata egyszerű: a MAGNUM Foil a legjobb választás, ha meleg burkolatú
felületekben gondolkodik, legyen szó lakó vagy irodaépületek fűtéséről!

A MAGNUM Foil komplett egységben szállított:
• Fóliatekercs 5, 10 vagy 15 m2 felületre (120 W/m2)
• MAGNUM X-treme Control érintőképernyős digitális termosztát (a fűtőfóliával szállított
termosztát egyénileg is kiválasztható)
• Hőmérséklet érzékelő és flexibilis cső az érzékelőhöz
• Szigetelőszalag
• Csatlakozókapcsok
• Jól áttekinthető telepítési útmutató
• Nyomáselosztó és krimpelő fogó
Külön rendelhető (a fűtött felület méretétől függően):
• MAGNUM Isofoam, polisztirol szigetelőlap, 6 m² / csomag
• Vízzáró fólia
Garancia:
10 év garancia a MAGNUM Foil fűtőfólia elektromechanikai
működésére és 2 év garancia a termosztátra, valamint a padló
hőmérséklet érzékelőre.
A MAGNUM Foil fűtőfólia az elektromos hálózatra csatlakozik (230V). Kivitelezéséhez
szakember közreműködése erősen javasolt!
A fűtőfólia alá minden esetben MAGNUM polisztirol szigetelő lap (MAGNUM Isofoam, 6
mm), míg a fűtőfólia fölé, vízzáró fólia (0,1 mm) használata szükséges!

Rendszer vizsgálata
Az aktuális európai szabványok alapján: SEMKO, CE jelölés, (kisfeszültségű
villamossági termékekre vonatkozó direktívák: 73/23/EEC és 93/68/EEC/ EN
60335-2-96:2002+A1).

https://magnumfutes.hu/term%c3%a9kek/58-1-belt%c3%89ri+elektromos+f%c5%b0t%c3%89s/p-226-magnum+magnum+foil+belt%c3%a9ri+f%c5%b1t%c5%91f%c3%b3lia+
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