
MATY GRZEJNE / 
ZESTAWY OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

pod panele



Panele podłogowe należą do grupy materiałów słabo 
akumulujących ciepło i są z natury zimne w dotyku. 
Charakteryzują się również niską odpornością na znaczne 
i szybkie wahania temperatury. Z tych powodów ogrzewanie 
podłóg panelowych jest zadaniem wymagającym specjalnego 
rozwiązania, a wyklucza się stosowanie tradycyjnych systemów 
ogrzewania wysokotemperaturowego. Właściwe rozwiązanie 
polega na równomiernym, powolnym podniesieniu temperatury 
na powierzchni podłogi. Regulację temperatury w pomieszczeniu 
zapewnia elektroniczny regulator temperatury. Czujnik 
regulatora, zainstalowany w płaszczyźnie maty grzejnej mierzy 
temperaturę podłogi. Mata jest włączana lub wyłączana przez 
regulator zgodnie z żądaną, ustawioną temperaturą. Wybór 
regulatora z możliwością programowania zdecydowanie 
zmniejsza zużycie energii elektrycznej. Regulator automatycznie 
wyłącza cały system w przypadku zaniku napięcia, uszkodzenia 
przewodów czujnika, czy też zwarcia w obwodzie czujnika.
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Nigdy nie można przecinać przewodu grzejnego, przecinać 
można jedynie aluminiową siatkę. Przewody grzejne nie mogą 
się dotykać. Nigdy nie można skracać maty, jedynie przewód 
zasilający może zostać skrócony, jeżeli jest to koniecznie. Nigdy 
nie należy spłaszczać mufy połączeniowej.
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Z narzędzi będą potrzebne: miernik elektryczny, induktor, 
nożyczki (nacinanie maty), nóż uniwersalny, miarka, komplet 
wkrętaków (montaż regulatora, podłączenie przewodów).

Przykład instalacji maty 
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Mata grzejna nie może być instalowana  
w bezpośrednim kontakcie z podłożem 
cementowym lub betonowym. Zawsze musi 
zostać ułożona miękka izolacja lub podkład 
pod matę grzewczą. W przypadku maty 
WARMTEC AL kładziemy piankę wytłumiającą. 
Sprawdź dokładnie podłoże i upewnij się, że 
jest czyste, bez ostrych krawędzi, wystających 
gwoździ i innych materiałów, które mogą 
uszkodzić matę grzejną. Dokładnie wyczyść i 
odkurz podłogę i usuń kurz i zanieczyszczenia z 
podłogi, które mogą uszkodzić kabel grzejny. 
Upewnij się, że podłoże jest bezpieczne i 
stabilne. Ostrożnie wypełnij wszystkie 
pęknięcia.

Prace montażowe rozpoczynamy od 
wykonania w zaprojektowanym miejscu 
otworu pod podtynkową puszkę 
instalacyjną, kanału w ścianie i podłodze 
dla rurek ochronnych podłogowego 
czujnika temperatury i przewodów 
zasilania maty grzejnej. Głębokość kanału 
musi wynosić tyle, aby w trakcie 
układania paneli nadmiar grubości rurki 
czujnika był schowany pod spód paneli. 
Montujemy puszkę i rurki ochronne.
Możemy zainstalować dodatkową 
pośrednią puszkę przy podłodze. Do rurki 
ochronnej wprowadzamy czujnik 
podłogowy (do samego końca). 4

Odpowiednio przygotowaną powierzchnię 
podłogi wyłóż pianką wytłumiającą. W 
miejscu czujnika podłogowego, podkład z 
pianki należy ostrożnie naciąć. 

Patrz docelowy przekrój podłogi na 
stronie 10.
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Po ułożeniu na podłodze warstwy z pianki 
wytłumiającej narysuj szkic układu na 
podłodze pokoju, w tym obrys wszystkich 
mebli, które są jeszcze nie zainstalowane. 
Rozwiń kilka pierwszych metrów AL. 
Początek przewodu zasilającego musi być 
umieszczony w odległości maksymalnie 2,5 
m od termostatu.
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Przygotowujemy się do montażu systemu. 
Rozpakowujemy poszczególne elementy, 
sprawdzamy czy są kompletne i 
nieuszkodzone. 
Mata grzejna w pierwszej kolejności 
podlega ocenie wizualnej.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia 
mechanicznego produkt trzeba 
niezwłocznie reklamować.
To samo dotyczy regulatora temperatury, 
czujnika i pozostałych 
akcesorii przeznaczonych do montażu.



W miejscu gdzie znajduje się czujnik 
nacinamy podkład maty, nie uszkadzając 
przewodu grzejnego. Nadmiar podkładu 
w s u w a m y  p o d  r u r k ę  c z u j n i k a  
podłogowego.

Matę grzejną możemy konfigurować zgodnie 
z kształtem ogrzewanej powierzchni 
nacinając nożyczkami jej folię.

Ekranem ochronnym w macie jest folia. Jeżeli 
zostanie ona przecięta w celu ułożenia 
odpowiedniego kształtu maty należy 
pamiętać o połączeniu jej za pomocą taśmy 
przewodzącej aby zachować ciągłość 
ochrony. (patrz punkt 17) 
 
Przewody zasilające należy układać między 
matą, a ścianą pomieszczenia. Nie wolno 
prowadzić  przewodów zas i la jących 
pomiędzy poszczególnymi pasami maty 
grzejnej. Może to spowodować zetknięcie się 
żył grzejnych z przewodem zasilającym,  
następnie jego przepalenie. 

Poniżej przedstawiono przykłady konfiguracji 
maty:

Uwaga: Nie można w trakcie tej czynności 
doprowadzić do uszkodzenia przewodu 
grzejnego maty! Mat grzejnych nie 
skracamy!
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Aby zapewnić równomierne rozprowadzenie temperatury oraz 
zapobiec przemieszczaniu się mat przy montażu paneli, na pasach 
mat należy ułożyć łączniki aluminiowe, a następnie maty połączyć 
taśmą aluminiową.
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Przed przystąpieniem do układania 
paneli włącz matę grzewczą, aby 
sprawdzić, czy działa. Ciepło powinno 
być zauważalne na powierzchni maty 
grzewczej w ciągu kilku minut. Jeśli jest 
wszystko w porządku możesz przystąpić 
do ułożenia paneli. Dbaj o to aby nie 
uszkodzić mat grzewczych. Nie wbijaj 
gwoździ ani śrub w podłogę ani nie 
przycinaj paneli podłogowych na górze 
grzejnika. Nie chodzimy bezpośrednio 
po podłożu z zainstalowaną matą. 
Należy stosować zabezpieczenie np.:z 
płyt sytoduru, styropianu, arkuszy 
grubej tektury, bądź samych paneli. 19
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Po ułożeniu nawierzchni wykonujemy
trzeci pomiar rezystancji maty grzejnej.
Jeżeli pomiary są zgodne z poprzednimi 
wynikami, możemy przystąpić do 
wykonania połączeń elektrycznych i 
montażu regulatora temperatury.

Trzeci pomiar również należy wpisać do 
karty gwarancyjnej.

20

Łączniki aluminiowe

Taśma aluminiowa
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Rezystancja izolacji przewodu grzejnego maty zmierzona przyrządem o napięciu znamionowym 1000V (np. megaomomierz) nie powinna być 
mniejsza od 10 MΩ. Wyniki należy wpisać do karty gwarancyjnej. Po ułożeniu paneli, pomiary należy powtórzyć, a wyniki porównać, aby 
przekonać się czy w trakcie wykonywania posadzki mata nie została uszkodzona.

7
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Przewody zasilające matę

Omomierz

Megaomomierz



V_1.00

Dobierając długość maty grzejnej (szerokość maty jest stała i wynosi 50 cm) lub kilku mat, jeżeli wymaga tego wielkość pomieszczenia, należy 
rozplanować jej (ich) ułożenie na powierzchni całego pomieszczenia lub na wybranych fragmentach. Nie wolno układać maty w miejscach 
planowanej stałej zabudowy pomieszczenia (szafy itp.). Macie grzejnej można nadać pożądany kształt poprzez cięcie siatki (nie można 
przeciąć przewodu grzejnego) i obracaniu maty w odpowiednim kierunku. 
Pamiętaj o położeniu łączników aluminiowych i połączeniu pasów maty taśmą aluminiową przewodzącej. 

W miejscach gdzie nie można ułożyć maty grzejnej - przewód maty można odłączyć od folii lub ciąć folię na wąskie paski, tak aby umożliwić 
dowolny sposób układania przewodu. Należy zachować odległość między przewodami taką jaka na macie grzejnej oraz należy zwrócić 
szczególną uwagę na to, by nie uszkodzić przewodu grzejnego. Użyj taśmy aluminiowej przewodzącej, aby zabezpieczyć odłączony od siatki 
przewód grzejny.

Taśma aluminiowa
przewodząca, 
naklejona na 
przewód grzejny 
odłączony od folii.

8



V_1.00

Co należy zrobić jeżeli konfigurowanie maty grzejnej wymaga jej ułożenia w kilku
rzędach lub dopasowania do elementów stałej zabudowy? W takim przypadku
nacinamy folię konstrukcyjną maty. Ta metoda pozwala na dowolne 
kształtowanie maty, adekwatnie z opracowanym projektem. Ta czynność musi 
być wykonywana precyzyjnie. Nie można doprowadzić do uszkodzenia przewodu
grzejnego maty.

Po nacięciu folii konstrukcyjnej maty i jej przełożeniu układamy następny rząd
równolegle do pierwszego. Postępując zgodnie z przedstawioną metodą
montażu układamy matę grzejną na całej przewidzianej do instalacji powierzchni.
Po jej rozłożeniu możemy porównać stan obecny z projektem. W przypadku
rozbieżności możemy na tym etapie wykonać korekty ( mata jest nie przyklejona
do podłoża ). Przykłady różnych wariantów dostosowywania maty do kształtu
zaprojektowanej powierzchni zostały przedstawione na stronie 5 i 6 instrukcji. Po
ostatecznym ułożeniu maty na powierzchni podłogi wykonujemy pomiar. 
Poszczególne pasy maty należy połączyć poprzez położenie łączników 
aluminiowych oraz przyklejenie taśmy aluminiowej przewodzącej. Taśmę należy 
nakleić tak, aby w miarę możliwości zakryć odkryte przewody grzejne znajdujące 
się po bokach maty.

9

nacinanie folii konstrukcyjnej
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Po ułożeniu maty na ogrzewanej powierzchni i sprawdzeniu rezystancji maty, 
przystępujemy do układania paneli. Na tym etapie należy zwrócić uwagę na to, 
aby nie ugniatać stopami przewodów grzejnych. Można wykorzystać luzem 
położone, pojedyncze panele. Po ułożeniu paneli, podłogę należy przykryć oraz 
zakryć kanał w ścianie, w którym zostały poprowadzone przewody: zasilające i 
czujnika. Dopiero po podłączeniu do instalacji oraz regulatora i sprawdzeniu 
poprawności działania systemu grzejnego, można przystąpić do montażu listw 
wykończeniowych.

Następnie możemy przystąpić do wykonania połączeń elektrycznych i montażu regulatora 
temperatury.
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panele podłogowe

pianka wytłumiająca

płaszczyzna podłogi

mata grzejna
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Mata grzejna WARMTEC AL-10 352,7 (Ω)

235,1 (Ω)

176,3 (Ω)

141,1 (Ω)

117,6 (Ω)

100,8 (Ω)

88,2 (Ω)

78,4 (Ω)

70,5 (Ω)

58,8 (Ω)

50,4 (Ω)

44,1 (Ω)

39,2 (Ω)

35,3 (Ω)

29,4 (Ω)

150 W

225 W

300 W

375 W

450 W

525 W

600 W

675 W

750 W

900 W

1050 W

1200 W

1350 W

1500 W

1800 W

Mata grzejna WARMTEC AL-15

Mata grzejna WARMTEC AL-20

Mata grzejna WARMTEC AL-25

Mata grzejna WARMTEC AL-30

Mata grzejna WARMTEC AL-40

Mata grzejna WARMTEC AL-35

Mata grzejna WARMTEC AL-45

Mata grzejna WARMTEC AL-50

Mata grzejna WARMTEC AL-60

Mata grzejna WARMTEC AL-70

Mata grzejna WARMTEC AL-80

Mata grzejna WARMTEC AL-90

Mata grzejna WARMTEC AL-100

Mata grzejna WARMTEC AL-120
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Rezystancja mat grzejnych WARMTEC AL




