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ETAP I‐ PRZYGOTOWANIE BUDYNKU DO WYKONANIA MONTAŻU SYSTEMU GRZEWCZEGO 
Dream Heat

Budynek, w którym planowany jest montaż systemu grzewczego Dream Heat musi spełniać następujące 
wymagania:

1. Budynek zamknięty z zamontowaną stolarką okienną i drzwiową.

2. Na czas montażu w budynku należy zapewnić temperaturę powyżej 0oC, wilgotność względna
powietrza nie może przekraczać 55%. Wszystkie elementy wentylacji muszą być zamontowane i
uruchomione. Ekipa monterska musi mieć zapewniony dostęp do energii elektrycznej w budynku.
Prace przygotowawcze dla montażu systemu grzewczego Dream Heat:

3. Przygotowanie podłoża:

a) Montaż ogrzewania podłogowego pod wylewką betonową/anhydrytową:

‐ Styropian musi być ułożony na całej powierzchni podłogi, bez możliwości przemieszczania w pionie i w 
poziomie. Różnice poziomów pomiędzy poszczególnymi płytami nie mogą przekraczać 2mm. Szczeliny 
pomiędzy płytami muszą być wypełnione pianą poliuretanową.

b) Montaż ogrzewania podłogowego pod podłogę pływającą (panele podłogowe):

‐Podłoże musi być stabilne, równe i pozbawione wszelkich zanieczyszczeń i obiektów ruchomych.

c) Montaż ogrzewania sufitowego pod płytę gipsowo‐kartonową:
‐Montaż płyt gipsowo‐kartonowych musi być wykonany przy zastosowaniu stelaży aluminiowych lub
drewnianych.
‐Montaż stelaży płyt gipsowo‐kartonowych musi być wykonany w rozstawie w osiach profili co 40cm.
‐W miejscu łączeń płyt gipsowo‐kartonowych należy zastosować dodatkowy profil poprzeczny (montaż
folii grzewczej na łączeniu poprzecznym płyt może spowodować pęknięcie spoiny).
‐Jeżeli w przegrodzie ma być zamontowana folia paroizolacyjna, można to wykonać dopiero po montażu
folii grzewczych. Folia paroizolacyjna musi mieć atest wytrzymałości temperaturowej powyżej 100oC.
‐Strop nad folią grzewczą musi mieć wykonaną izolację termiczną.
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2. Przygotowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej dla systemu grzewczego Dream Heat polegające na:
a) Montażu puszki elektroinstalacyjnej dla każdej strefy grzewczej o średnicy ∅ 60mm i głębokości minimum 
80mm lub kieszeni bocznej, na wysokości 120‐140cm od poziomu posadzki.
Zalecenia:
- Montaż puszki elektroinstalacyjnej około 10cm obok włącznika oświetlenia,
- unikanie montażu puszki w miejscu nasłonecznionym i narażonym na przeciąg.

b) Doprowadzeniu do puszki elektroinstalacyjnej przewodów zasilających:

‐Ogrzewanie sufitowe małej mocy jednofazowe: do 3600W (16A) czyli do 8m2 folii grzewczej 400W/m2:
• Do puszki należy doprowadzić przewód zasilający YDY 3x2,5mm2 z tablicy rozdzielczej.
• Od puszki do sufitu należy poprowadzić rurkę ochronną (peszel) ∅16.
• Każdy obwód należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo‐prądowym klasy B.

‐Ogrzewanie podłogowe małej mocy jednofazowe: do 3600W (16A) czyli do 15m2 folii grzewczej 220W/m2:
• Do puszki należy doprowadzić przewód zasilający YDY 3x2,5mm2 z tablicy rozdzielczej.
• Od puszki do podłogi należy poprowadzić dwie rurki ochronne (peszel) ∅16. Jedną na przewody od 
ogrzewania i drugą na czujnik temperatury.
• Każdy obwód należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo‐prądowym klasy B.

‐Ogrzewanie dużej mocy trójfazowe: powyżej 3600W (16A) do 10800W (3x16A) czyli od 8m2 do 24m2 folii 
grzewczej 400W/m2 lub od 15m2 do 45m2 folii grzewczej 220W/m2:
• Do puszki doprowadzić z tablicy rozdzielczej przewód zasilający 5x2,5mm2 YDY oraz przewód sterujący 
YLY2x1,5mm.2
• Od puszki do podłogi lub sufitu poprowadzić cztery rurki ochronne (peszel) ∅16. Trzy na przewody od 
ogrzewania (po jednej na każdą fazę) oraz jedną na czujnik temperatury.
• Obwód zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo‐prądowym 3xB16 oraz zamontować stycznik 3x16A.

ETAP II‐ ODBIÓR SYSTEMU GRZEWCZEGO Dream Heat

Montaż systemu grzewczego Dream Heat należy potwierdzić częściowym lub końcowym protokołem odbioru 
montażu.
Końcowy protokół montażu powinien być podpisany przez Wykonawcę i Inwestora w
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momencie, gdy elementy grzewcze zostały zamontowane oraz strony są w stanie potwierdzić ich prawidłowe 
działanie.
Końcowy protokół odbioru zostaje podpisany po uruchomieniu i potwierdzeniu prawidłowego działania 
wszystkich elementów systemu grzewczego Dream Heat.
UWAGI:

Moc systemu grzewczego Dream Heat jest dobierana na podstawie charakterystyki energetycznej budynku. 
Odpowiada ona zapotrzebowaniu na ciepło w budynku, według dostarczonego projektu, w którym zostały 
zakończone prace budowlane. Osuszanie budynku z wilgoci budowlanej powinno się odbyć za pomocą sprzętu 
budowlanego, np. nagrzewnic lub osuszaczy. Osuszanie budynku za pomocą systemu
grzewczego Dream Heat może spowodować nadmierne zużycie energii, nieodpowiadające wartościom 
wskazanym w charakterystyce energetycznej.
Regulacja systemu grzewczego odbywa się w dniu montażu sterowników. Cena montażu obejmuje jednorazową 
regulację. W przypadku ingerencji osób trzecich w ustawienia regulatorów temperatury, ponowna wizyta 
instalatora będzie odpłatna. Konsultacje telefoniczne dotyczące konfiguracji sterowników z doradcą 
technicznym Dream Heat lub certyfikowanym instalatorem są bezpłatne.
Niezastosowanie się do w/w wytycznych może uniemożliwić wykonanie prac montażowych lub wymusić 
wykonanie dodatkowych prac, za które Wykonawca ma prawo obciążyć inwestora dodatkowymi kosztami. 
REKOMENDACJE:

‐Montaż podlicznika energii elektrycznej na potrzeby samego ogrzewania.

‐Przeprowadzenie audytu energetycznego za pomocą profesjonalnego termowizjera. 

……………………………………………………          ……………………………………………………………..
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