
Monta¿ kana³u grzewczego, przy³¹czy oraz samego wymiennika powinien byæ wykonany przez fachowca 
o odpowiednich kwalifikacjach.
Warstwy pod³o¿a obok i pod wann¹ kana³u grzewczego powinny stanowiæ kontynuacjê warstw posadzki  patrz 
rysunek poni¿ej.

–

OPIS MONTA¯U ZESTAWU
OGRZEWANIA POD£OGOWEGO KANA£OWEGO

Ka¿da wanna zestawu ogrzewania kana³owego wyposa¿ona jest w cztery regulatory wysokoœci, znajduj¹ce siê 
w naro¿nikach jej dna. Maj¹ one za zadanie u³atwiæ precyzyjne zgranie górnej krawêdzi obramowania z ostatecznym 
poziomem posadzki, a tak¿e jej wypoziomowanie.

1. Zaplanowaæ i wyznaczyæ miejsce monta¿u zestawu ogrzewania 
kana³owego. Zestaw sytuuje siê równolegle do œciany (przeszklenia).
Odleg³oœæ od niej jest spraw¹ indywidualn¹ u¿ytkownika. Jeœli œciana 
zewnêtrzna jest dobrze ocieplona, zestaw kana³owy mo¿e 
bezpoœrednio do niej przylegaæ. Przewa¿nie zestaw montowany jest 
równolegle, przyœciennie w odleg³oœci od 0 do 30 cm od przeszklenia. 
Zas³ony, firany nie mog¹ byæ przeszkod¹ dla swobodnej cyrkulacji 
powietrza w kanale.
2. Wykonaæ wnêkê w posadzce o wymiarach dostosowanych do 
swobodnego wstawienia w ni¹ planowanego zestawu kana³owego z za-
chowaniem zasad sztuki budowlanej.
3. Gruboœæ warstwy ocieplenia pod wann¹ i obok niej powinna byæ 
dostosowana do technologii wykonania posadzki oraz jakoœci ocieplenia 
obiektu. Warstwa ocieplenia ma tak¿e za zadanie kompensowanie 
dyskretnych zmian wymiarów wanny pod wp³ywem wystêpuj¹cych 
ró¿nic temperatury.

4. Wstawic wanne kanalu w uprzednio przygotowany otwór montazowy. 
5. Skontrolowac równoleglosc, odleglosc zestawu od sciany.
6. Za pomoca imbusowych srub regulacyjnych wyrównac, 
wypoziomowac wanne kanalu.

7. Za pomoc¹ kotew lub œrub z ko³kami rozporowymi umocowaæ wannê 
kana³u na sta³e do pod³o¿a. Puste przestrzenie pod wann¹ mo¿na 
wype³niæ piank¹ poliuretanow¹ lub wylewk¹ samopoziomuj¹c¹. 
8. Wprowadziæ do wanny stosowne akcesoria hydrauliczne.
9. W przypadku systemu kana³owego z wentylatorem wprowadziæ do 
wanny zasilanie elektryczne.
10 . Za³o¿yæ rozpórki monta¿owe.



WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE MONTA¯U GRZEJNIKÓW  REGULUS-system CANAL VENT

STEROWANIE – WARIANT III
Schemat pod³¹czenia sterownika SALUS z puszk¹ steruj¹c¹ ROGK03/230V

UWAGA! Do jednej puszki steruj¹cej ROGK03/230 V
 mo¿na pod³¹czyæ maksymalnie 3 silniki wentylatora.

11. Po wykonaniu wszystkich pod³¹czeñ (hydraulicznych, elektrycznych), na 
czas wykonywania koñcowej wylewki, wannê a szczególnie obramowanie 
wanny nale¿y  zabezpieczyæ przed odkszta³ceniem – przede wszystkim 
zmian¹ wymiaru jego œwiat³a. Niezabezpieczenie obramowania wanny mo¿e 
skutkowaæ niewspó³miernoœci¹ wymiaru podestu wzglêdem wymiaru 
obramowania i odrzuceniem ewentualnych roszczeñ reklamacyjnych z tego 
tytu³u. Nale¿y zastosowaæ fabryczne rozpórki monta¿owe do³¹czone do 
ka¿dego zestawu lub wed³ug wymiaru ich szerokoœci doci¹æ p³ytê o gruboœci 
20 mm zakrywaj¹c¹ ca³kowicie pole obramowania.
12. Elementem przenosz¹cym obci¹¿enie podestu na pod³o¿e jest 
obramowanie wanny. Musi ono byæ dok³adnie oblane wylewk¹ od do³u oraz 
z boku do wysokoœci uwarunkowanej  rodzajem pokrycia ostatecznego 
posadzki (parkiet, glazura, panele i in.). Nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ 
gruboœæ i wytrzyma³oœæ warstwy wylewki znajduj¹cej siê pod 
obramowaniem, stosownie do planowanego obci¹¿enia w trakcie 
u¿ytkowania.
UWAGA! Profil wanny kana³u nie jest przeznaczony do przenoszenia 
jakichkolwiek obci¹¿eñ.

1. UWAGA! Zestawy REGULUS-system CANAL VENT mo¿na w³¹czaæ 
tylko do instalacji elektrycznej wyposa¿onej w wy³¹cznik ró¿nicowo-
pr¹dowy.
2. Zestaw z wentylatorem nale¿y ustawiæ tak, by wentylator znajdowa³ siê od 
strony zewnêtrznej tj. od przegrody, a wymiennik od strony pomieszczenia.
3. W zale¿noœci od wybranego typu sterowania nale¿y wykonaæ wszystkie 
po³¹czenia elektryczne wg odpowiedniego schematu, a nastêpnie pod³¹czyæ 
Ÿród³o zasilania do sterownika.  
4. Nale¿y zadbaæ, by wokó³ wanny, a tak¿e pod ni¹ nie wystêpowa³a ¿adna 
wolna przestrzeñ, co mo¿e skutkowaæ powstaniem zjawiska rezonansu, 
towarzysz¹cego pracy wentylatora.   

REGULUS-system, 43-300 BIELSKO-BIA£A, ul. GRA¯YÑSKIEGO 51
tel./fax +48 (33) 815-10-25, tel./fax (33) 812-36-69

tel./fax +48 (33) 496 99 99 www.regulus.com.pl, regulus@regulus.com.pl

STEROWANIE – WARIANT
SIEMENS RDG 100T/RDF 600T
Schemat pod³¹czenia sterownika
SIEMENS RDG 100T/RDF 600T

z uk³adem steruj¹cym SP01 (SP06).

UWAGA!

Dla RDG 100: DIP1 pozycja ON.
Do jednego uk³adu steruj¹cego SP01

mo¿na pod³¹czyæ 8 silników wentylatora.

Do jednego uk³adu steruj¹cego SP06
mo¿na pod³¹czyæ maksymalnie 35

silników wentylatora.
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STEROWANIE – WARIANT II
Schemat pod³¹czenia sterownika
 SALUS RT200 z wentylatorem 
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