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TERMOFOL TF-OHMAT 

Instrukcja montażu

Installation manual  
in different languages
www.termofol.com/
doc/

Uwaga: Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj instrukcję!
Note: Please read the instructions before starting the installation! 
Hinweis: Bitte lesen Sie die Anleitung, bevor Sie mit der Installation beginnen!

Installationsanleitung



ZASTOSOWANIE

Produkt firmy Termofol jakim są maty grzewcze TF-OHMAT dedykowany jest do sto-
sowania zewnętrznego. Przeznaczone są do podgrzewania chodników , podjazdów, 
parkingów, tarasów w celu ochrony przed śniegiem i lodem. Dobrze dobrane maty 
grzewcze to definitywny koniec z zimowym odśnieżaniem oraz bezpieczeństwo dzię-
ki suchej nawierzchni.

Stosuje się je pod:
• kostką brukową,
• płytami chodnikowymi,
• wylewką betonową,
• asfaltem.

Maty grzejne TF-OHMAT w zależności od rodzaju nawierzchni montuje się:
• bezpośrednio w betonie (w przypadku wylewki betonowej),
• w warstwie piasku bądź suchego betonu ( w przypadku nawierzchni z kostki  
   brukowej, asfaltu lub płyt chodnikowych.

1. Powłoka z ciepłoodpornego PVC
2. Folia aluminiowa
3. Izolacja XLPE
4. Wielodrutowa żyła grzejna
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Konstrukcja przewodu maty grzewczej TF-OHMAT



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model
Powierzchnia

[m²]
Długość 

[m]
Średnica

[mm]
Moc 

[W/m²]
Moc

maty [W]
Napięcie 
 pracy [V]

TF-OHMAT/300/300/1.0 1 2 6.0-6.5 mm 300 300 AC230V

TF-OHMAT/300/450/1.5 1.5 3 6.0-6.5 mm 300 450 AC230V

TF-OHMAT/300/600/2.0 2 4 6.0-6.5 mm 300 600 AC230V

TF-OHMAT/300/900/3.0 3 6 6.0-6.5 mm 300 900 AC230V

TF-OHMAT/300/1200/4.0 4 8 6.0-6.5 mm 300 1200 AC230V

TF-OHMAT/300/1500/5.0 5 10 6.0-6.5 mm 300 1500 AC230V

TF-OHMAT/300/1800/6.0 6 12 6.0-6.5 mm 300 1800 AC230V

TF-OHMAT/300/2100/7.0 7 14 6.0-6.5 mm 300 2100 AC230V

TF-OHMAT/300/2400/8.0 8 16 6.0-6.5 mm 300 2400 AC230V

TF-OHMAT/300/3000/10.0 10 20 6.0-6.5 mm 300 3000 AC230V

TF-OHMAT/300/3600/12.0 12 24 6.0-6.5 mm 300 3600 AC230V

TF-OHMAT/300/4200/14.0 14 28 6.0-6.5 mm 300 4200 AC230V

TF-OHMAT/300/4800/16.0 16 32 6.0-6.5 mm 300 4800 AC230V
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1. Przewód zasilający „zimny”,
2. Przewód grzejny,
3. Mufa łącząca przewód grzejny  
     z przewodem zasilającym,
4. Tabliczka znamionowa.
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     INFORMACJA:

Mata grzewcza TF-OHMAT wykonana jest na napięcie znamionowe 
230V/50 Hz.                                                                               
Odchył mocy maty grzewczej może wynosić od -10% do +5% wartości 
mocy maty podanej na tabliczce znamionowej.

5 907599 615675

IPX 7

TF-OHMAT/300/600/2.0

300W/m2 230V 600W 2 metry

TERMO-FOL Sp. z o.o. ul. J. Marcika 4A, lok. II/5 30-443 Kraków

CODE:

GRAFIKA SAMOPRZYLEPNEJ TABLICZKI ZNAMIONOWEJ

Na tabliczce znamionowej znajduje się ideogram:

Przewód grzejny zasilany 
jednostronnie



     INFORMACJA:

ZABRANIA SIĘ przecinania przewodu grzejnego. Dozwolone jest 
przecinanie taśmy łączącej przewód, w celu formowania kształtu 
maty grzewczej.
ZABRANIA SIĘ skracania przewodu grzewczego. Dozwolone jest skra-
canie przewodu zasilającego.
ZABRANIA SIĘ układania maty grzewczej, jeśli temperatura otocze-
nia spadnie poniżej -5 °C.
ZABRANIA SIĘ poddawania maty grzewczej nadmiernemu napręża-
niu i naciąganiu oraz uderzeniom ostrymi narzędziami.
ZABRANIA SIĘ zgniatania „zimnego złącza”.
ZABRANIA SIĘ napraw maty grzewczej we własnym zakresie. Ewen-
tualne uszkodzenia należy zgłosić wykwalifikowanemu instalatoro-
wi posiadającemu uprawnienia wydane przez firmę TERMOFOL.
ZABRANIA SIĘ stosowania do montażu śrub oraz gwoździ. Montaż 
należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.

     INFORMACJA:

Przyłączenie przewodu do sieci elektrycznej należy zlecić wykwalifi-
kowanemu instalatorowi z ważnymi uprawnieniami elektrycznymi.

NARZĘDZIA I MATERIAŁY                                                                                      
niezbędne do wykonania montażu maty grzewczej:

• mata grzewcza TF- OHMAT              
• regulator temperatury i wilgotności
• rurka ochronna (peszel) długości 1,5m
• rurka ochronna (peszel) długości 2,5m
• omomierz
• megaomomierz

INFORMACJE PODSTAWOWE                                                                                     
Długość maty grzewczej należy dobrać do wymiarów powierzchni ogrzewanej. 
Kształt maty możemy korygować poprzez nacinanie taśm montażowych. Czynność 
tą należy wykonywać ostrożnie, aby nie uszkodzić przewodu. Dzięki naciętej taśmie, 
matę możemy obracać w odpowiednim kierunku.



Po rozłożeniu maty grzewczej, przewody maty należy przymocować do podłoża, aby 
nie wystąpiło przesunięcie przewodów oraz aby odległości między przewodami były 
niezmienne.

STEROWANIE                                                                                     
System grzewczy składający się z mat grzewczych TF-OHMAT powinien zawierać 
regulator. Dzięki temu, że regulator zawiera czujnik temperatury i wilgotności ma 
możliwość „rozpoznawania” warunków atmosferycznych. Skutkuje to uruchamia-
niem systemu grzewczego tylko gdy jest to konieczne, czyli podczas opadów śniegu 
i marznącego deszczu.

Obciążalność regulatora Termofol TF-M1 wynosi 16 A. Całkowita moc zamontowa-
nych przewodów grzewczych nie może przekraczać 3,6 kW. Przedstawiony regulator 
w zestawie zawiera czujnik temperatury i wilgoci z tuleją montażową.



Obciążalność regulatora Termofol TF-M2 wynosi 3x 16 A. Wykorzystywany jest w 
dużych instalacjach. Przedstawiony regulator zawiera czujnik temperatury i wilgoci z 
tuleją montażową. Istnieje możliwość podłączenia do sterownika drugiego czujnika 
temperatury i wilgoci. Dzięki temu istnieje możliwość kontroli i ochrony przeciwo-
blodzeniowej dwóch obszarów.

Obciążalność regulatora Termofol TF-M3 wynosi 2x 16A. Wykorzystywany jest w 
dużych instalacjach. Przedstawiony regulator daje możliwość zdalnego sterowania 
systemem grzewczym przy użyciu przeglądarki internetowej. Ponadto urządzenie 
informuje o stanie pracy oraz o błędach. Istnieje możliwość podłączenia do sterow-
nika drugiego czujnika temperatury i wilgoci. Dzięki temu istnieje możliwość kontroli 
i ochrony przeciwoblodzeniowej dwóch obszarów.

MONTAŻ                                                                           

Rozłożenie maty grzewczej należy rozpocząć od strony przewodu zasilającego, pa-
miętając o tym, że przewód zasilający musi „dosięgnąć” do tablicy zasilającej. W 
przypadku niewystarczającej długości kabla zasilającego, dopuszczalne jest jego 
przedłużenie za pomocą mufy termokurczliwej, powodującej szczelne połączenie.

CZĘŚĆ I – układanie maty grzewczej



Montaż można wykonać w:
• warstwie piasku, na którą w dalszym etapie prac zostanie ułożona kostka bruko-
wa, płyty betonowe lub asfalt,
• bezpośrednio w betonie.

Montaż pod nawierzchnie wykonane z kostki brukowej, płyt betonowych oraz 
asfaltu
Schemat prac:
• pokryć utwardzony podkład warstwą piasku lub suchego betonu o grubości mini-
mum 3 cm. Dla asfaltu grubość powinna być nie mniejsza niż 5cm. Warstwę piasku 
lub suchego betonu należy zagęścić,
• rozłożyć na warstwie zagęszczonego piasku lub suchego betonu maty grzewcze 
TF-OHMAT,
• pokryć maty grzejne warstwą piasku lub suchego betonu, aby mata była całkowi-
cie „zatopiona”,
• wykonać nawierzchnię zewnętrzną.

podkład utwardzony

Czujnik temperatury  
i wilgoci w tulei  

montażowej

Kostka brukowa  
lub płyty

podsypka piaskowo-
-cementowa min. 3cm

mata grzejna

Ilustracja przedstawiająca przykład ułożenia mat grzewczych TF-OHMAT  
w podjeździe do garażu

Przekrój podjazdu lub chodnika wykonanego z kostki brukowej lub płyt



W celu ochrony podjazdu przed lodem i śniegiem wystarczające jest ogrzanie tylko pasów jezd-
nych, a nie całej powierzchni podjazdu. Przekłada się to na obniżenie kosztów inwestycyjnych 
i eksploatacyjnych. Należy pamiętać, aby czujnik temperatury i wilgotności był umieszczony w 
obrębie powierzchni ogrzewanej, natomiast nie powinien być umieszczony w torze jazdy. Wią-
zało by się to z nawożeniem śniegu przez koła samochodu, co mogłoby spowodować zbędne 
załączanie systemu grzewczego. Niezbędne jest również ogrzanie kratki ściekowej (odwadnia-
jącej) w celu odprowadzenia wody, która powstała z roztopionego śniegu lub lodu.  W tym celu 
zalecamy zastosować samoregulujący przewód grzejny TERMOFOL TF-KGSR. Przewód należy 
umiejscowić na dnie koryta, a koniec przewodu  umieścić w kanalizacji na głębokości od 0.5 
do 1 [m].

Ogrzewanie odwodnienia liniowego

Zamontowany obwód grzewczy należy podłączyć do źródła zasilania w rozdzielni elektrycznej, 
tak aby był włączany w chwili włączenia pozostałych obwodów grzewczych.

Montaż w nawierzchni betonowej
Schemat prac:
• wyrównać utwardzony podkład
• rozłożyć maty grzewcze TERMOFOL TF-OHMAT

Czujnik temperatury  
i wilgoci w tulei  

montażowej

Warstwa 
betonu

Mata grzewcza  
Termofol TF-OHMAT

podkład utwardzony

Przekrój drogi, podjazdu z nawierzchnią betonową

1

3

2

1. Podjazd,
2. Przewód grzejny,
3. Garaż.



L Brązowy  
lub czarny

NNiebieski

POMIAR REZYSTANCJI 
ŻYŁY GRZEJNEJ

1

2

     INFORMACJA:

Odchył wartości zmierzonej rezystancji powinien mieścić się w grani-
cy -5%, +10% względem wartości podanej na tabliczce znamionowej. 
Rezystancję izolacji przewodu grzewczego maty należy zmierzyć me-
gaomomierzem o napięciu znamionowym 1000V przez minimum 30 
sekund. Zmierzona wartość powinna być większa bądź równa 50 MΩ

Wykonując nawierzchnie betonowe należy pamiętać o wykonaniu dylatacji. Na-
wierzchnie betonowe niezbrojone muszą być dylatowane na pola, których po-
wierzchnia nie może przekraczać 9 m2. Natomiast pole zbrojonej płyty betonowej 
nie może przekraczać 35 m2. Długość mat grzewczych powinna być tak dobrana, by 
mata nie przechodziła przez szczeliny dylatacyjne. Dopuszczalne jest, aby przewody 
zasilające „zimne” przechodziły przez szczeliny dylatacyjne. Jednak należy je w takiej 
sytuacji umieścić w metalowej rurce ochronnej, której długość wynosi około 0,5 m.

• w Karcie Gwarancyjnej wkleić samoprzylepną tabliczkę znamionową. Znajduje się 
ona na przewodzie maty grzewczej,
• w Karcie Gwarancyjnej naszkicować ułożenie maty grzewczej,
• do tablicy rozdzielczej wprowadzić przewód zasilający maty grzewczej,
• jeśli przewód grzewczy nie będzie podłączony od razu do instalacji elektrycznej, 
należy zabezpieczyć przewód zasilający przewodu grzewczego przed wnikaniem wil-
goci,
• wykonać pomiary:
1. rezystancji żyły przewodu grzewczego maty,
2. rezystancji izolacji.

CZĘŚĆ II – Prace po rozłożeniu maty grzewczej

Otrzymane wyniki należy wpisać do Karty Gwarancyjnej. Pomiary należy powtórzyć po wy-
konaniu nawierzchni zewnętrznej, aby upewnić się, że podczas prac nie doszło do uszkodze-
nia przewodu.

1. Przewody zasilające
2. Omomierz



L Brązowy  
lub czarny

PEŻółto 
zielony

POMIAR REZYSTANCJI 
IZOLACJI

2

1. Przewody zasilające
2. Megaomomierz

1

• Należy wybrać miejsce w którym zainstalowany zostanie czujnik temperatury i wilgoci. Ma 
być to miejsce, w którym wilgoć i niska temperatura będą utrzymywały się najdłużej (np. za-
cienione miejsce).

CZĘŚĆ III – Wstępne prace instalacji czujnika temperatury i wilgoci

     INFORMACJA:

Przed wylaniem betonu lub asfaltu, miejsce w którym będzie umiej-
scowiony czujnik należy wypełnić formą, która po zastygnięciu (zwią-
zaniu) nawierzchni zewnętrznej zostanie usunięta. Do tego może 
posłużyć prostopadłościenny drewniany klocek o podstawie 10x10 
[cm] i wysokości nie mniejszej niż docelowa grubość nawierzchni ze-
wnętrznej.

• Rurkę ochronną należy poprowadzić od skrzynki rozdzielczej do zaplanowanego miejsca 
położenia czujnika. Rurka ochronna wyposażona w „pilot” po wykonaniu wylewki posłuży do 
wprowadzenia przewodu czujnika.

Jeśli czujnik znajduje się w dużej odległości od skrzynki rozdzielczej lub w przypadku zała-
mań rurki ochronnej powinno się:
a) Użyć hermetyczną puszkę elektryczną,
b) Zamontować rurkę ochronną z parowym przewodem sygnalizacyjnym, minimum 3-paro-
wy. (przewód sygnalizacyjny z przewodem czujnika należy połączyć przy użyciu mufy termo-
kurczliwej).

     INFORMACJA:

Jeśli rurka ochronna będzie zatopiona w asfalcie, powinna być wyko-
nana z metalu odpornego na działanie wysokiej temperatury.



a) W przypadku nawierzchni asfaltowej:
Miejsce, w którym będzie umiejscowiony czujnik należy wypełnić formą w kształ-
cie prostopadłościanu o wymiarach podstawy 10x10 [cm] i wysokości co najmniej 
wynoszącej grubość planowanej warstwy asfaltowej. Po wykonaniu nawierzchni as-
faltowej, formę należy wyjąć i zamontować tuleję montażową. „Luźne” miejsce mię-
dzy asfaltem a tuleją wypełnić betonem bądź wylewanym na zimno asfaltem. Tuleję 
należy wypoziomować. Powinna ona znajdować się 5 mm niżej niż poziom asfaltu.

b) W przypadku nawierzchni wykonanej z kostki brukowej lub betonu:
Należy postępować analogicznie jak w przypadku wykonywania nawierzchni asfal-
towej. Tuleję montażową również należy zamocować tak, aby znajdowała się 5 mm 
poniżej poziomu nawierzchni zewnętrznej. Dzięki temu na zainstalowanym w dal-
szym etapie prac czujniku temperatury i wilgoci, woda będzie mogła się zatrzymać.

Część IV – Wykonanie nawierzchni

Instalację czujnika temperatury i wilgoci należy wykonać po zakończonym procesie 
wykonywania nawierzchni zewnętrznej. Za pomocą wcześniej zamontowanej rurki 
ochronnej z „pilotem” wprowadzić przewód czujnika. Ważne jest, aby pod czujni-
kiem znajdował się około 30 cm odcinek przewodu (na zapas). Dzięki temu możliwa 
będzie ewentualna wymiana czujnika.

Część V – Montaż czujnika temperatury i wilgoci

Przykład instalacji czujnika temperatry i wilgoci w nawierzchni

2

1 3

4 5

1. Rurka ochronna,
2. Materiał wypełniający np. beton,
3. Nawierzchnia,
4. Podkład utwardzony pod nawierzchnię,
5. Przewód czujnika ułożony z 30 cm  
    zapasem



     INFORMACJA:

Mata grzewcza powinna być podłączona do instalacji elektrycznej 
wyłącznie przez osobę posiadającą ważne uprawnienia elektryczne.

Postępując według schematu przedstawionym w instrukcji regulatora należy wyko-
nać podłączenie w regulatorze przewodów:
a) sieci elektrycznej,
b) zasilających maty grzewczej,
c) czujnika temperatury i wilgoci.

CZĘŚĆ VI – Montaż regulatora

Instalacja elektryczna jednofazowa
Schemat podłączenia maty grzewczej TF-OHMAT i czujnika temperatury  

i wilgoci z regulatorem Termofol TF-M1

szary
różowy

żółty
biały

brązowy
zielony



Instalacja elektryczna trójfazowa
Schemat podłączenia maty grzewczej TF-OHMAT i czujnika temperatury  

i wilgoci z regulatorem Termofol TF-M2

GWARANCJA                                                                 
Firma TERMOFOL udziela 10 lat ( od daty zakupu) gwarancji na produkt TF-OHMAT.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA                                                       

Instalacja elektryczna zasilająca przewód grzejny powinna być wyposażona w wy-
łącznik różnicowoprądowy o czułości mniejszej bądź równej 30 mA.

szary
różowy

żółty
biały

brązowy
zielony

Instalacja
3-fazowa

przewód czunika

przewód grzejny



WARUNKI GWARANCJI                                                                  

1. Do przyznania gwarancji wymaga się:

• Wykonania montażu zgodnego z niniejszą instrukcją, poprzez osobę wykwalifiko-
waną, posiadającą uprawnienia elektryczne,
• Okazania dowodu zakupu maty grzewczej,
• Poprawnie wypełnionej Karty Gwarancyjnej. 

2. Gwarancja nie podlega ważności w przypadku montażu przez osobę nieupraw-
nioną przez firmę TERMOFOL. 

3. Gwarancja nie obejmuje awarii systemu spowodowanego: 

• Uszkodzeniami mechanicznymi, 
• Montażem maty grzewczej niezgodnym z zamieszczoną instrukcją, 
• Niewłaściwym zasilaniem, 
• Brakiem odpowiednich zabezpieczeń różnicowoprądowych i nadmiarowo-prądo-
wych. 

4. W ramach gwarancji firma TERMOFOL zobowiązuje się do wymiany wadliwego 
produktu.

     INFORMACJA:

Reklamację należy złożyć wraz z dowodem zakupu oraz wypełnio-
ną Kartą Gwarancyjną w punkcie zakupu lub bezpośrednio w firmie 
TERMOFOL.

Klient powinien zachować Kartę Gwarancyjną przez okres gwarancji, czyli przez 10 
lat. Czas gwarancji obowiązuje od daty zakupu. 



MIEJSCE INSTALACJI

DANE INSTALATORA

Nazwa firmy

Imię i Nazwisko

Adres (ulica, nr)

Kod Miejscowość

NIP Telefon

Pieczątka instalatora

Rezystancja żyły  
i izolacji maty:

po ułożeniu maty 
ale przed wykona-
niem nawierzchni

         Ω

MΩ                        

Po wykonaniu 
nawierzchni

           Ω

MΩ

Data

Podpis instalatora



     INFORMACJA:

Rezystancja izolacji przewodu grzejnego maty mierzona megaomo-
mierzem o napięciu znamionowym 1000V powinna być nie mniejsza 
niż 50 MΩ. Dopuszczalny jest odchył wartości rezystancji żyły grzej-
nej maty względem wartości na tabliczce znamionowej w granicy 
-5% do +10%.

Szkic ułożenia maty grzewczej oraz przewodu 
zasilającego do tablicy rozdzielczej

Obowiązkiem instalatora jest dostarczenie dokumentacji powykonawczej użytkownikowi.



www.termofol.pl

biuro@termofol.pl

+48 (12) 376 86 00

Termofol Sp. z o.o.
ul. J. Marcika 4A, lok. 
II/5 30-443 Kraków
NIP: 6762485192

UWAGA!

W tym miejscu należy przykleić samoprzy-
lepną tabliczkę znamionową, która znajduje 
się na produkcie. Czynność należy wykonać 
przed zamontowaniem ogrzewania.

Miejsce na ewentualne uwagi:

PRODUCENT INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH





HEIZMATTE
TERMOFOL TF-OHMAT 

Installation manual  
in different languages
www.termofol.com/
doc/

Hinweis: Bitte lesen Sie die Anleitung, bevor Sie mit der Installation beginnen!

Installationsanleitung



ANWENDUNG

Das Termofol-Produkt, d. h. die TF-OHMAT-Heizmatten, ist für die äußerliche An-
wendung bestimmt. Sie wurden entwickelt, um Bürgersteige, Einfahrten, Parkplätze 
und Terrassen zu beheizen, um sie vor Schnee und Eis zu schützen. Ausgewählte 
Heizmatten machen Schluss mit der winterlichen Schneeräumung und Sicherheit 
durch eine trockene Oberfläche.

Sie werden verwendet für:
• Pflaster,
• Pflastersteine,
• Betonestrich,
• Asphalt.

Je nach Oberflächenbeschaffenheit werden TF-OHMAT Heizmatten verbaut:
• direkt im Beton (bei Betonestrich),
• in einer Sandschicht oder trockenem Beton (bei gepflasterten Flächen).
   Pflaster, Asphalt oder Gehwegplatten.

1. Beschichtung aus hitzebeständigem PVC
2. Aluminiumfolie
3. XLPE-Isolierung
4. Mehradriger Heizkern

1234

Der Aufbau des TF-OHMAT Heizmattenkabels



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell
Fläche

[m²]
Länge 

[m]
Durchmesser

[mm]
Leistung
[W/m²]

Matten-
leistung 

[W]

Betriebss-
pannung 

[V]

TF-OHMAT/300/300/1.0 1 2 6.0-6.5 mm 300 300 AC230V

TF-OHMAT/300/450/1.5 1.5 3 6.0-6.5 mm 300 450 AC230V

TF-OHMAT/300/600/2.0 2 4 6.0-6.5 mm 300 600 AC230V

TF-OHMAT/300/900/3.0 3 6 6.0-6.5 mm 300 900 AC230V

TF-OHMAT/300/1200/4.0 4 8 6.0-6.5 mm 300 1200 AC230V

TF-OHMAT/300/1500/5.0 5 10 6.0-6.5 mm 300 1500 AC230V

TF-OHMAT/300/1800/6.0 6 12 6.0-6.5 mm 300 1800 AC230V

TF-OHMAT/300/2100/7.0 7 14 6.0-6.5 mm 300 2100 AC230V

TF-OHMAT/300/2400/8.0 8 16 6.0-6.5 mm 300 2400 AC230V

TF-OHMAT/300/3000/10.0 10 20 6.0-6.5 mm 300 3000 AC230V

TF-OHMAT/300/3600/12.0 12 24 6.0-6.5 mm 300 3600 AC230V

TF-OHMAT/300/4200/14.0 14 28 6.0-6.5 mm 300 4200 AC230V

TF-OHMAT/300/4800/16.0 16 32 6.0-6.5 mm 300 4800 AC230V

1
2

3

1. „Kaltes” Netzkabel,
2. Heizkabel,
3. Eine Muffe, die das Heizkabel  
    mit dem Stromkabel verbindet,
4. Typenschild.
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     INFORMATION:

Die TF-OHMAT Heizmatte ist für eine Nennspannung von 230V / 50 
Hz ausgelegt.
                                                                               
Die Abweichung der Heizmattenleistung darf -10 % bis + 5 % der auf 
dem Typenschild angegebenen Leistung der Heizmatte betragen.

5 907599 615675

IPX 7

TF-OHMAT/300/600/2.0

300W/m2 230V 600W 2 metry

TERMO-FOL Sp. z o.o. ul. J. Marcika 4A, lok. II/5 30-443 Kraków

CODE:

GRAFIKEN DES SELBSTKLEBENDEN TYPENSCHILDS

Auf dem Typenschild befindet sich ein Ideogramm:

Einseitig gespeistes Heizkabel



     INFORMATION:

Es ist NICHT ERLAUBT, das Heizkabel zu schneiden. Es ist erlaubt, 
das Band, das die Leitung verbindet, zu schneiden, um die Form der 
Heizmatte zu bilden.
Das Heizkabel darf NICHT gekürzt werden. Das Netzkabel darf 
gekürzt werden.
Es ist VERBOTEN, die Heizmatte zu installieren, wenn die Umgebun-
gstemperatur unter -5 °C fällt.
Setzen Sie die Heizmatte NICHT übermäßiger Belastung, Dehnung 
oder Stößen mit scharfen Werkzeugen aus.
Es ist NICHT ERLAUBT, die „Kaltstelle“ zu zerquetschen.
ES IST VERBOTEN, die Heizmatte selbst zu reparieren. Jegliche 
Schäden sollten einem qualifizierten, von TERMOFOL lizenzierten 
Installateur gemeldet werden.
Die Verwendung von Schrauben oder Nägeln zur Befestigung ist 
NICHT ERLAUBT. Die Installation sollte gemäß den Anweisungen 
des Herstellers durchgeführt werden.

     INFORMATION:

Das Anschließen des Kabels an das Stromnetz sollte von einem 
qualifizierten Installateur mit gültigen Stromlizenzen durchgeführt 
werden.

WERKZEUGE UND MATERIALIEN                                                                                      
Notwendig für die Installation der Heizmatte:

• TF-OHMAT Heizmatte
• Temperatur- und Feuchtigkeitsregler
• 1,5 m langes Schutzrohr (Conduit)
• ein 2,5 m langes Schutzrohr (Leitung).
• Ohmmeter
• Megaohmmeter

GRUNDINFORMATION                                                                                     
Die Länge der Heizmatte sollte entsprechend den Abmessungen der beheizten 
Fläche gewählt werden. Die Form der Matte kann durch Zuschneiden von Montage-
bändern korrigiert werden. Dieser Vorgang sollte sorgfältig durchgeführt werden, 
um das Kabel nicht zu beschädigen. Dank des geschnittenen Bandes kann die Matte 
in die richtige Richtung gedreht werden.



Nach dem Entfalten der Heizmatte sollten die Kabel der Matte am Boden befestigt 
werden, damit die Kabel nicht verschoben werden und die Abstände zwischen den 
Kabeln unverändert bleiben.

KONTROLLE                                                                                   
Ein Heizsystem bestehend aus TF-OHMAT Heizmatten sollte eine Steuerung enthal-
ten. Da der Controller über einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor verfügt, ist 
er in der Lage, Wetterbedingungen zu „erkennen“. Dadurch wird die Heizung nur 
dann aktiviert, wenn es notwendig ist, also bei Schneefall und Eisregen.

Die Belastbarkeit des Reglers Termofol TF-M1 beträgt 16 A. Die Gesamtleistung der 
installierten Heizkabel darf 3,6 kW nicht überschreiten. Der vorgestellte Regler im 
Set beinhaltet einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor mit Montagehülse.



Die Belastbarkeit des Reglers Termofol TF-M2 beträgt 3x 16 A. Er wird in großen 
Anlagen eingesetzt. Der abgebildete Regler beinhaltet einen Temperatur- und Fe-
uchtigkeitssensor mit Montagehülse. Es ist möglich, einen zweiten Temperatur- und 
Feuchtigkeitssensor an den Controller anzuschließen. Dadurch ist es möglich, zwei 
Bereiche zu steuern und abzutauen.

Die Belastbarkeit des Termofol TF-M3 Reglers beträgt 2x 16A. Es wird in großen 
Installationen verwendet. Der vorgestellte Regler ermöglicht die Fernsteuerung 
der Heizungsanlage über einen Webbrowser. Außerdem informiert das Gerät über 
den Betriebszustand und Fehler. Es ist möglich, einen zweiten Temperatur- und Fe-
uchtigkeitssensor an den Controller anzuschließen. Dadurch ist es möglich, zwei 
Bereiche zu steuern und abzutauen.

INSTALLATION                                                                           

Beginnen Sie mit dem Verlegen der Heizmatte auf der Seite des Netzkabels und 
denken Sie daran, dass das Netzkabel die Leistungsplatine „erreichen” muss. Bei un-
zureichender Länge des Netzkabels ist es zulässig, es mit einem Schrumpfschlauch 
zu verlängern, der eine dichte Verbindung gewährleistet.

TEIL I - Verlegung der Heizmatte



Die Installation kann erfolgen in:
• eine Sandschicht, auf der später Pflastersteine, Betonplatten oder Asphalt verlegt 
werden,
• direkt in Beton.

Einbau unter Flächen aus Pflastersteinen, Betonplatten und Asphalt
Arbeitsschema:
• Bedecken Sie den ausgehärteten Untergrund mit einer mindestens 3 cm dicken 
Sand- oder Trockenbetonschicht. Bei Asphalt sollte die Dicke 5 cm nicht unterschre-
iten. Die Schicht aus Sand oder trockenem Beton sollte verdichtet werden,
• Legen Sie die Heizmatten TF-OHMAT auf die Schicht aus verdichtetem Sand oder 
trockenem Beton,
• Decken Sie die Heizmatten mit einer Schicht aus Sand oder trockenem Beton ab, 
so dass die Matte vollständig „überflutet“ wird,
• den Außenbelag herstellen.

gehärtete Grundierung

Temperatursensor
und Feuchtigkeit im 

Ärmel
Montage

Pflasterung
oder Platten

Sand- und Zementbet-
tung, min. 3cm

Heizmatte

Abbildung zeigt ein Beispiel für die Platzierung von TF-OHMAT-Heizmatten  
in der Einfahrt zur Garage

Querschnitt einer Einfahrt oder eines Bürgersteigs aus Kopfsteinpflaster oder Platten



Um die Auffahrt vor Eis und Schnee zu schützen, reicht es aus, nur die Fahrspuren zu beheizen, 
nicht die gesamte Auffahrtsfläche. Dies führt zu geringeren Investitions- und Betriebskosten. 
Es sollte daran erinnert werden, dass der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor innerhalb des 
beheizten Bereichs platziert werden sollte, aber nicht in der Schiene platziert werden sollte. 
Dabei würde der Schnee durch die Räder des Autos gedüngt, was zu einer unnötigen Aktivie-
rung der Heizung führen könnte. Es ist auch notwendig, den Entwässerungsrost zu beheizen, 
um das durch geschmolzenen Schnee oder Eis gebildete Wasser abzuleiten. Hierfür empfeh-
len wir die Verwendung des selbstregulierenden Heizkabels TERMOFOL TF-KGSR. Die Leitung 
sollte am Boden des Trogs verlegt werden, und das Ende der Leitung sollte in der Kanalisation 
in einer Tiefe von 0,5 bis 1 [m] verlegt werden.

Beheizung der Linienentwässerung

Der installierte Heizkreis sollte an die Stromquelle im Elektroschaltschrank angeschlossen 
werden, damit er eingeschaltet wird, wenn die anderen Heizkreise eingeschaltet werden.

Installation in einer Betonoberfläche

Arbeitsschema:
• den ausgehärteten Untergrund ausgleichen
• Entfalten Sie die TERMOFOL TF-OHMAT Heizmatten

Temperatursensor
und Feuchtigkeit im 

Ärmel
Montage

Schicht
Beton

Heizmatte
Termofol TF-OHMAT

gehärtete Grundierung

Straßenquerschnitt, Auffahrt mit Betonbelag

1

3

2

1. Auffahrt,
2. Heizkabel,
3. Garage.



L Braun
oder schwarz

NBlau

MESSUNG DES WIDER-
STANDS DES HEIZKERNS

1

2

     INFORMATION:

Die Abweichung des gemessenen Widerstandswertes sollte innerhalb der 
Grenzen von -5 %, + 10 % gegenüber dem auf dem Typenschild angege-
benen Wert liegen. Der Isolationswiderstand des Heizkabels der Matte 
sollte mindestens 30 Sekunden lang mit einem Megaohmmeter mit einer 
Nennspannung von 1000 V gemessen werden. Der gemessene Wert sollte 
größer oder gleich 50 MΩ sein

Denken Sie bei der Herstellung von Betondecken daran, Dehnungsfugen anzubrin-
gen. Unbewehrte Betondecken müssen zu Feldern erweitert werden, deren Fläche 
9 m2 nicht überschreiten darf. Die Fläche der Stahlbetonplatte darf jedoch 35 m2 
nicht überschreiten. Die Länge der Heizmatten sollte so gewählt werden, dass die 
Matte nicht durch die Dehnungsfugen geht. Die Durchführung der „kalten“ Leistun-
gskabel durch die Dehnungsfugen ist zulässig. In diesem Fall sollten sie jedoch in ein 
Metallschutzrohr gelegt werden, dessen Länge etwa 0,5 m beträgt.

• Kleben Sie das selbstklebende Typenschild in die Garantiekarte. Es befindet sich auf dem 
Heizmattendraht,
• skizzieren Sie die Anordnung der Heizmatte in der Garantiekarte,
• Netzkabel der Heizmatte in die Schalttafel einstecken,
• wenn das Heizkabel nicht sofort an das elektrische System angeschlossen wird, das An-
schlusskabel des Heizkabels vor dem Eindringen von Feuchtigkeit schützen,
• Maße nehmen:
1.Widerstand des Mattenheizkabelkerns,
2. Isolationswiderstand.

TEIL II - Funktioniert nach dem Aufklappen der Heizmatte

Die erzielten Ergebnisse sollten in die Garantiekarte eingetragen werden. Die Messungen 
sollten nach der Ausführung des Außenbelags wiederholt werden, um sicherzustellen, dass 
das Kabel während der Arbeiten nicht beschädigt wird.

1. Stromkabel
2. Ohmmeter



L Braun
oder schwarz

PEGelbgrün

MESSUNG DES  
ISOLATIONSWIDERSTANDS

2

1. Stromkabel
2. Megaohmmeter

1

• Wählen Sie einen Ort, an dem der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor installiert werden 
soll. Dies sollte der Ort sein, an dem Feuchtigkeit und niedrige Temperatur am längsten an-
halten (z. B. ein schattiger Ort).

TEIL III – Vorarbeiten für die Installation 
von Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren

     INFORMATION:

Vor dem Gießen von Beton oder Asphalt sollte der Ort, an dem sich 
der Sensor befinden wird, mit einer Form gefüllt werden, die nach 
dem Erstarren (Abbinden) der Außenfläche entfernt wird. Hierfür 
kann ein rechteckiger Holzklotz mit einer Grundfläche von 10x10 
[cm] und einer Höhe nicht kleiner als die Zieldicke des Außenbelags 
verwendet werden.

• Führen Sie das Schutzrohr vom Verteilerkasten zum vorgesehenen Standort des Sensors. 
Zum Einführen des Sensorkabels nach der Estrichherstellung wird ein mit einem „Pilot“ aus-
gestattetes Schutzrohr verwendet.

Bei großer Entfernung des Sensors vom Anschlusskasten oder bei Knicken im Schutzschla-
uch sollten Sie:
a) Verwenden Sie einen hermetischen Schaltkasten,
b) Installieren Sie einen Schutzschlauch mit einem Signaldampfkabel, mindestens 3 Paare. 
(Das Signalkabel sollte mit einem Schrumpfschlauch mit dem Sensorkabel verbunden wer-
den).

     INFORMATION:

Wenn das Schutzrohr in Asphalt eingebettet ist, sollte es aus hitze-
beständigem Metall bestehen.



a) Im Falle einer Asphaltoberfläche:
Der Ort, an dem der Sensor platziert werden soll, sollte mit einer Quaderform mit 
den Grundabmessungen 10x10 [cm] und einer Höhe mindestens gleich der Dicke 
der geplanten Asphaltschicht ausgefüllt werden. Nachdem die Asphaltoberfläche 
hergestellt wurde, sollte die Form entfernt und die Montagehülse installiert werden. 
Der „lose“ Raum zwischen Asphalt und Hülse sollte mit Beton oder Kaltgussasphalt 
ausgefüllt werden. Die Hülse sollte nivelliert werden. Sie sollte 5 mm niedriger sein 
als die Asphaltebene.

b) Bei einer Oberfläche aus Kopfsteinpflaster oder Beton:
Gehen Sie dabei genauso vor wie beim Asphaltbelag. Die Montagehülse sollte eben-
falls so befestigt werden, dass sie 5 mm unter dem Niveau der Außenfläche liegt. 
Dadurch kann das Wasser im später installierten Temperatur- und Feuchtigkeits-
sensor verbleiben.

Teil IV – Ausführung der Oberfläche

Die Installation des Temperatur- und Feuchtigkeitssensors sollte nach Abschluss 
des Außeneinbauprozesses erfolgen. Führen Sie das Sensorkabel unter Verwen-
dung des zuvor installierten Schutzschlauchs mit der „Fernbedienung” ein. Es ist 
wichtig, dass unter dem Sensor ca. 30 cm Kabel liegen (Reserve). Dadurch ist es 
möglich, den Sensor auszutauschen.

Teil V – Installation des Temperatur- und Feuchtigkeitssensors

Beispiel für die Installation von Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren in der Fahrbahn

2

1 3

4 5

1. Schutzrohr,
2. Füllmaterial, z.B. Beton,
3. Oberfläche,
4. Die gehärtete Basis unter der Oberfläche,
5. Sensorkabel verlegt von 30 cm Lager



     INFORMATION:

Die Heizmatte sollte nur von einer Person mit gültiger elektrischer 
Qualifikation an das elektrische System angeschlossen werden.

Schließen Sie die Kabel im Regler gemäß dem Diagramm im Handbuch des Reglers 
an:
a) Stromnetz,
b) Lieferung von Heizmatten,
c) einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor.

TEIL VI – Reglerbaugruppe

Einphasige Elektroinstallation
Anschlussplan der Heizmatte TF-OHMAT und des Temperatursensors

und Luftfeuchtigkeit mit dem Regler Termofol TF-M1

grau
rosa
gelb

Weiß
braun

grün



Dreiphasige Elektroinstallation
Anschlussplan der Heizmatte TF-OHMAT und des Temperatursensors

und Luftfeuchtigkeit mit dem Regler Termofol TF-M2

GARANTIE                                                               

Die Firma TERMOFOL gewährt 10 Jahre Garantie (ab Kaufdatum) auf das Produkt 
TF-OHMAT.

SCHUTZ GEGEN STROMSCHLAG                                                       

Die elektrische Installation, die das Heizkabel versorgt, sollte mit einem Fehler-
stromschutzschalter mit einer Empfindlichkeit von weniger als oder gleich 30 mA 
ausgestattet sein.

grau
rosa
gelb

Weiß
braun
grün

Installation
3-phasig

Sensorkabel

Heizkabel



GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Zur Gewährung einer Garantie ist erforderlich:

• Montage gemäß dieser Anleitung durch eine Elektrofachkraft durchführen,
• Vorlage des Kaufbelegs der Heizmatte,
• Eine korrekt ausgefüllte Garantiekarte.

2. Die Garantie gilt nicht im Falle der Installation durch eine nicht von TERMOFOL 
autorisierte Person.

3. Die Garantie deckt keine Systemausfälle ab, die verursacht werden durch:

• mechanischer Schaden,
• Montage der Heizmatte entgegen der mitgelieferten Anleitung,
• unzureichende Stromversorgung,
• Mangel an angemessenem Fehlerstrom- und Überstromschutz.

4. Im Rahmen der Garantie verpflichtet sich TERMOFOL, das defekte Produkt zu 
ersetzen.

     INFORMATION:

Die Reklamation ist zusammen mit dem Kaufbeleg und der au-
sgefüllten Garantiekarte bei der Verkaufsstelle oder direkt bei 
TERMOFOL einzureichen.

Der Kunde sollte die Garantiekarte für die Garantiezeit, also 10 Jahre, aufbewahren. 
Die Garantiezeit gilt ab Kaufdatum.



INSTALLATIONSORT

INSTALLATEURDATEN

Ader- und Isolationswider-
stand des Heizkabels:

nach Verlegung des 
Heizkabels, aber 

vor Herstellung des 
Estrichs

         Ω

MΩ                        

Nach Herstellung 
des Estrichs

           Ω

MΩ

Name der Firma

Vorname  
und Nachname

Adresse  
(Straße, Nr.)

Code Stadt

Steuer  
ID

Telefon

Datum

Signatur des Installateurs

Stempel des Installateurs



     INFORMATION:

Der Isolationswiderstand des Mattenheizkabels, gemessen mit einem 
Megaohmmeter bei einer Nennspannung von 1000 V, sollte 50 MΩ nicht 
unterschreiten. Die Abweichung des Widerstandswertes des Mattenhe-
izkerns vom Wert auf dem Typenschild ist im Bereich von -5 % bis + 10 % 
zulässig.

Skizze der Anordnung der Heizmatte und des 
Netzkabels zum Schaltschrank

Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, dem Benutzer die As-Built-Dokumentation zur Verfügung 
zu stellen.



www.termofol.com

biuro@termofol.pl

+48 (12) 376 86 00

Termofol Sp. z o.o.
ul. J. Marcika 4A, lok. II/5 
30-443 Kraków
NIP: 6762485192

AUFMERKSAMKEIT!
Kleben Sie hier das selbstklebende Typen-
schild auf das Produkt. Der Vorgang muss 
vor der Installation der Heizung durch-
geführt werden.

Platz für Kommentare:

HERSTELLER INNOVATIVER HEIZSYSTEME




