
Veria Quickmat 1C 100/150W/m²

Manual de instalare - RO



R
oo

m
 :

D
at

e 
: 

0,
5 

m



Fig. 2Fig. 1

Fig. 4b Fig. 5

Fig. 8a Fig. 8b

23

6 cм

50 cм



Fig. 3 Fig. 4a

Fig. 6

Fig. 10Fig. 9

Fig. 7



43

Veria Quickmat este un covor de încălzire monofilar care, datorită înălţimii reduse 
de montare (aprox. 2,5 mm), este potrivit în special pentru renovarea podelelor 
existente. 

Stratul de bază/de sub podea va determina puterea instalata pe metru patrat pentru 
covorul Veria Quickmat. Urmaţi instrucţiunile din tabelul de mia jos.

Reţineţi: covorul de încălzire trebuie să fie conectat la alimentarea electrică de către 
un electrician autorizat.

Reţineţi: cablul galben nu trebuie sub nicio formă tăiat.
Covorul/cablul de încălzire nu trebuie niciodată aşezat în strat dublu sau suprapus.

Zone de aplicare Ieşire max. per m²
Temperatura max. a 

suprafeţei
Termostat

Strat de bază a podelei din lemn 
peste care se aşează un covor, vinil sau 
parchet

100 W/m² 27 °C
Termostat cu senzor de podea şi 
temperatură max. de 35 de grade

Strat de bază al podelei din lemn peste 
care se aşează dale

100 W/m² 27 °C
Termostat cu senzor de podea şi 
temperatură max. de 35 de grade

Podele de beton peste care se aşează 
un covor, vinil sau parchet 

100 W/m² 27 °C
Termostat cu senzor de podea şi 
temperatură max. de 35 de grade

Podele de beton peste care se aşează 
dale

150 W/m² Niciuna
Termostat cu senzor de podea şi 
temperatură max. de 45 de grade

Produsul trebuie să fie utilizat pentru a încălzi direct podeaua.

Covorul de încălzire trebuie să fie încorporat.

Conexiune:

Fază:

Nul:

Împământare:

Tensiune:                        230 V

l x L:                                Consultaţi eticheta

Temperatură max.:         120 °C

Certificat de:                   Semko

Specificaţii de produs - Veria Quickmat 100/150 W/m²
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Felicitări pentru achiziţionarea noului produs Veria!
Dacă respectaţi instrucţiunile de instalare de mai jos, vi se garantează un rezultat de înaltă performanţă şi o utilizare fără probleme pe o 
perioadă îndelungată.

1  Introducere
A.  Instrumente necesare: Ciocan, daltă, creion, ruletă, cutter, multimetru, megohmetru şi broşura şi planul cu aceste instrucţiuni.
B.  Plan: Desenaţi camera pe hârtia grafică (fig. 2). Reţineţi că trebuie să desenaţi toată mobila/dulapurile fixe etc. şi locaţia termostatului/

alimentării electrice. Covorul de încălzire nu trebuie să fie instalat sub elemente fixe pe podea, cum ar fi dulapuri, căzi de baie, toalete 
etc. Produsul Veria Quickmat trebuie să aibă o dimensiune în m² mai mică decât suprafaţa disponibilă de podea. Întreaga suprafaţă 
„suplimentară” de podea (fără încălzire în podea) se întinde de-a lungul pereţilor. Desenaţi covorul Veria Quickmat (l: 48 cm) cu un 
spaţiu liber de 2 cm între liniile de pe plan. Reţineţi că plasa adezivă de sub cablul de încălzire poate fi tăiată prin schimbarea direcţiei 
pe plan (fig. 3).

C.  Transferaţi planul cu marcajele sale pe podea, astfel încât să ştiţi exact unde veţi începe şi unde veţi termina.

2  Testarea produsului Veria Quickmat
Înainte de a aşeza covorul cu cabluri, trebuie să verificaţi funcţionarea corectă a covorului de încălzire. Valoarea rezistivă este măsurată cu 
ajutorul unui multimetru între secţiunea albastră şi cea neagră (fig. 4a). Verificaţi dacă valoarea măsurată se potriveşte cu valoarea de pe 
etichetă între cablurile de alimentare. Valoarea afişată trebuie să fie cuprinsă între -5% – +10% din valoarea ohmică dată. Notaţi valoarea 
măsurată pe certificatul de garanţie. 
Apoi, măsuraţi valoarea izolaţiei cu un megohmetru, măsurând între învelişul de protecţie (circuitele exterioare ale conectorului) şi secţiunea 
albastră şi cea neagră (fig. 4b). Valoarea măsurată trebuie să fie peste 10 MΩ. În acest caz, bifaţi câmpul de pe certificatul de garanţie.

3  Pregătirea şi curăţarea
Alimentarea electrică şi senzorul de podea
Începeţi prin a tăia/săpa un canal în perete şi în podea de la punctul de conectare. Se montează în această canal un tub separat pentru 
senzorul de podea al termostatului şi pentru cablurile electrice ale covorului de încălzire (fig. 5). Asiguraţi-vă dimensiunea canalului pentru 
senzorul de podea se întinde pe cel puţin 50 cm înspre cameră şi că senzorul este amplasat între două cabluri de încălzire. Curba tubului 
trebuie să aibă o rază de minimum 6 cm.

Înainte de a monta covorul cu cabluri, trebuie să pregătiţi suprafaţa podelei (fig. 6)
A. Asiguraţi-vă că elementele slăbite şi muchiile ascuţite sunt îndepărtate şi că podeaua este aspirată şi spălată.
B. Pentru o lipire mai bună a covorului de încălzire, se recomandă amorsarea podelei înainte de instalare. 

Aceasta trebuie efectuată după terminarea curăţirii. 

4  Montarea
Montarea covorului
Începeţi prin a îndepărta folia protectoare de plastic de pe covor. Începeţi să îl desfăşuraţi (cu partea auto-adezivă îndreptată către podea), 
consultând planul. 
Amplasaţi începutul covorului aproape de instalaţia electrică/locaţia dorită a termostatului (fig. 7). Reţineţi: conexiunile dintre cablul de 
încălzire de culoare galbenă şi cablurile electrice trebuie încorporate. 

Desfăşuraţi covorul de încălzire în cameră, consultând planul. Când daţi de un obstacol (pereţi, dulapuri, toalete sau alte obiecte 
asemănătoare), tăiaţi plasa de adeziv (nu cablul de încălzire!) şi continuaţi într-o nouă direcţie (fig. 8a - 8b). Dacă un cablu nu este 
montat la circuite, acesta poate fi lipit pe stratul de bază cu un pistol de lipit.

5  Test la jumătatea montării
După amplasarea covorului, măsuraţi din nou valoarea rezistivă în covor (fig. 4a - 4b). Utilizaţi aceeaşi procedură ca în secţiunea 2, apoi 
notaţi valorile pe certificatul de garanţie.

Instrucţiuni de instalare

RO
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6  Umplerea/măsurarea finală
După amplasarea dorită a covorului, apăsaţi-l pe podea pentru a asigura o lipire optimă. Treceţi cele 2 cabluri electrice (albastru şi negru) 
înapoi la punctul de conectare al termostatului. Apoi, acoperiţi covorul de încălzire cu un strat de compus flexibil autonivelant sau cu un 
adeziv flexibil pentru dale (fig. 9). 

La amplasarea ulterioară a unei podele cu dale, numai cablul de încălzire trebuie acoperit, în timp ce podelele din lemn, materialele plas-
tice stratificate, carpetele, vinilul etc. necesită un strat de umplere de cel puţin 5 mm pe partea superioară a cablului de încălzire (fig. 10). 
Se recomandă ca acest compus autonivelant sau adezivul pentru dale să fie lăsat să se întărească conform instrucţiunilor producătorului 
înainte de amplasarea părţii superioare a podelei (dale, podea din lemn, material plastic stratificat etc.). 
După montare, măsuraţi din nou valoarea rezistivă a covorului (fig. 4a - 4b). Utilizaţi aceeaşi procedură ca în secţiunea 2, apoi notaţi 
valorile pe certificatul de garanţie.

7  Finisarea
După finalizarea lucrării, podeaua trebuie să fie întărită complet înainte de conectarea încălzirii în podea şi a termostatului. Acest proces 
durează, de obicei, între 8 şi 10 zile, însă trebuie să consultaţi instrucţiunile producătorului. Pentru a conecta termostatul, consultaţi 
instrucţiunile de instalare a termostatului.

Reţineţi: produsul Veria Quickmat trebuie să fie alimentat printr-un dispozitiv de curent rezidual (RCD) care are un curent rezidual 
nominal de funcţionare ce nu depăşeşte 30 mA.

Produsul Veria Quickmat poate fi utilizat cu următoarele termostate:

Veria Control B35/45 Veria Control T45 Veria Control W35/45

Veria vă urează să aveţi parte de un confort sporit cu noile podele încălzite!

Garanţie de 12 ani pentru Veria Quickmat şi Veria Flexicable
Produsele Veria au fost create pentru a fi utilizate fără probleme pe o perioadă îndelungată. Dacă sunt instalate 

corect, conform instrucţiunilor de instalare, atunci oferim o garanţie de 12 ani pentru Veria Quickmat şi Veria 

Flexicable. Se oferă o garanţie de 2 ani pentru alte produse Veria. 

Garanţia acoperă produsele care par a fi defecte din cauza fabricării, construcţiei sau a defecţiunilor de material.

Totuşi, garanţia se anulează dacă:
• Produsul nu a fost instalat conform instrucţiunilor de instalare

• Nu a fost conectat de un electrician autorizat

• Defecţiunea este datorată podelei necorespunzătoare/de calitate slabă

Garanţia depinde şi de completarea corectă a certificatului de garanţie care însoţeşte produsul. Certificatul de garanţie trebuie să fie păstrat 

de proprietar şi trebuie arătat în cazul unei reclamaţii.

În situaţia puţin probabilă în care trebuie să utilizaţi garanţia, vom repara produsul sau vom furniza gratuit un nou produs de schimb. 

Garanţia nu acoperă niciun cost indirect sau suplimentar, cum ar fi costurile legate de localizarea defecţiunii, de îndepărtarea produsului, 

de repararea podelei etc. 

În cazul unei revendicări a garanţiei, produsul va fi trimis la Veria, aşa cum s-a convenit anterior, cu o etichetă de urmărire ataşată, în care 

se specifică natura defecţiunii. Dacă investigaţia noastră arată că produsul nu este defect, acesta va fi returnat. Dacă se găsesc defecţiuni, 

Veria va returna produsul reparat sau va furniza un nou produs Veria şi va retrage părţile care au fost scoase sau produsul Veria defect. 

Nicio reclamaţie suplimentară nu poate fi făcută împotriva Veria în cadrul acestei garanţii.

 years12
Warranty

by Veria
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Certificat de garanţie

O garanţie de 12 ani este oferită prin urmare pentru:

Nume:

Adresă:

Telefon:

Cod poştal şi localitate:

Reţineţi!
Garanţia de la Veria este valabilă numai dacă următoarele detalii au fost completate corect. 

Consultaţi condiţiile de mai jos. Certificatul de garanţie trebuie păstrat de cumpărător.

Covor de încălzire amplasat de: Data:

Conectat de: Data:

Veria Quickmat Rezultat

Rezistenţă a izolaţiei 
Înainte de încorporare Peste 10 MΩ

După acoperirea podelei Peste 10 MΩ

Rezistenţă a cablului de încălzire

Înainte de amplasare =                Ω

Înainte de încorporarea în mortar =                Ω

După încorporarea în mortar =                Ω

Lungime covor:

Număr articol: (consultaţi eticheta):

Ştampila instalatorilor: 
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VERIA 
Ulvehavevej 61 
7100 Vejle, 
Danemarca 

E-mail: mail@veria.dk
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