
Tip dimens, 
cm х cm 

Suprafata 
m² 

 

Puterea,  W  
(la  230 V) 

EFHFM130.1 + T 200 x 48 1 130 
EFHFM130.15 + T 300 x 48 1,5 162,5 
EFHFM130.2 + T 400 x 48 2 260 
EFHFM130.25 + T 500 x 48 2,5 325 
EFHFM130.3 + T 600 x 48 3 390 
EFHFM130.4 + T 800 x 48 4 520 
EFHFM130.5 + T 1000 x 48 5 650 

 

Tip dimens, 
cm х cm 

Suprafata 
m² 

 

Puterea,  W  
(la  230 V) 

EFHFM130.05 100 × 48 0,5 65 
EFHFM130.1 200 × 48 1 130 
EFHFM130.15 300 × 48 1,5 162,5 
EFHFM130.2 400 × 48 2 260 
EFHFM130.25 500 × 48 2,5 325 
EFHFM130.3 600 × 48 3 390 
EFHFM130.4 800 × 48 4 520 
EFHFM130.5 1000 × 48 5 650 
EFHFM130.6 1200 × 48 6 780 
EFHFM130.7 1400 × 48 7 910 
EFHFM130.8 1600 × 48 8 1040 
EFHFM130.9 1800 × 48 9 1170 
EFHFM130.10 2000 × 48 10 1300 
EFHFM130.12 2400 × 48 12 1560 
EFHFM130.14 2800 × 48 
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Tip Lungimea 
cablului, m 

Suprafata 
       m² 

 

Puterea,  W  
(la  230 V) 

EFHFK1.1+T 10 0,7 – 1,0 115 
EFHFK1.7+T 15 1,1 – 1,6 175 
EFHFK2+T 18,5 1,4 – 2,1 230 
EFHFK3+T 29 2,2 – 3,1 345 
EFHFK5+T 38,5 2,9 – 4,3 470 
EFHFK6+T 50 3,8 – 5,5 600 
EFHFK8+T 62 4,7 – 6,8 750 

 

Sistemele ENSTO din seria Finn, sunt proiectate 
reeşind din necesităţile consumatorilor şi acoperă 
totalmente necesitatea încălzirii spaţiilor rezidenţiale. 

 

Puterea relativ mică a secţiilor de încălzire permite 
menţinerea temperaturii optime pentru pardoseala din 
casa dumneavoastră, iar sistemele de control vor permite 
un consum mai mic de energie electrică. Seturile cu 
termostat vă vor economisi banii si timpul. Seturile cu 
marcajul “+T” sunt inzestrate cu termostat ECO 10FJ, şi nu 
necesită accesorii suplimentare. 

 

Ensto FinnMat 
Covoraş subţire pentru podea caldă 
Covoraşele pentru încălzire Ensto au fost proiectate cu scopul de 
a aduce un confort suplimentar ăn casa Dumneavoastră. 
Tehnologiile finlandeze şi şi o experienţă de mai bine de 50 de 
ani, permite asigurarea calităţii şi exploatării durabile şi 
economice. Utilizarea covoraşelor de încălzire pentru realizarea 
podelei calde este una din cele mai simple şi rapide metode de a 
vă face viaţa mai comfortabilă. 

Covoraşele ThinMat, datorită bazei adezive, se monteză 
uşor pe suprafaţa pardoselei, iar folosirea doar a 
adezivilor pentru gresie, fără stratul de şapă de beton, 
permite folosirea podelei calde peste maxim 10 zile după 
montaj.  
Covoraşul de încălzire ThinMat 160 W/m² fără termostat 
se utilizează pentru încăperile cu umiditate ridicată sau 
fără termoizolare termică, cu pardoseala din beton, piatră 
sau gresie. Acest covoraş trebuie complectat cu termostat 
ECO10FJ. 
Exemplu de montaj al covoraşelor FinnMat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Materialul vechi al pardoselii 
2. Amorsă  
3. Mat de încălzire 
4. Senzor de temperatură montat în tub flexibil 
5. Stratul de şapă sau adeziv pentru teracotă 
6. Hidroizolare 
7. Adeziv 
8. Suprafaţa pardoselii 
9. Termostat 

 
 

Caracteristicile FinnMat 
FinnMat- covoraşe pentru încălzire cu puterea de 130 W/m², 
destinate doar pentru încălzirea comfortabilă a locuinţei 
Dumneavoastră. Nu se recomandă utilizarea covoraşelor FinnMat 
pentru încălzirea de bază a locuinţei. 
Maturile FinnMat au la bază cablu cu două fire cu rezistenţă 
permantă cu diametrul de 3,5 mm. 
Maturile sunt echipate cu tub gofrat pentru protecţia senzorului de 
temperatură şi bandă adezivă din aluminiu. 
Maturile pentru încălzire FinnMat pot fi montate în stratul de şapă, 
mastic sau adeziv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Covoraşe pentru încălzire completat cu termostat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Covoraşe pentru încălzire 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensto FinnKit 
Set pentru podea caldă «tot inclus» 
FinKit este proiectat pentru utilizarea în încăperi mici sau cu o 
formă neregulată, cu suprafaţa de la 0,7m² pînă la 6,8m². 
Poate fi utilizat la orice tip de pardoseală, puterea cablului 
fiind aleasă după materialul utilizat.  
În set intră următoarele componente: 

- Cablu subţire pentru încălzire cu lungimea cuprinsă 
între 10 şi 62 m, cu puterea specifică de 12 W/m 

- Termostat cu senzor de temperatură a pardoselii 
ECO10FJ, cu reglajul temperaturii de la 10 la 60°C, 
IP30 

- Bandă adezivă pentru fixarea cablului pe suprafaţa 
pardoselii 

- Tub gofrat de protecţie în care se instalează senzorul 
de temperatură 

 
Exmplu de montare a cablului subţire FinnKit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Materialul vechi al pardoselii 
2. Amorsă  
3. Cablu de încălzire fixat cu banda adezivă 
4. Senzor de temperatură montat în tub gofrat flexibil 
5. Stratul de şapă sau adeziv pentru teracotă 
6. Suprafaţa pardoselii 
7. Termostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulile de pozare cablu FinnKit nu diferă de regulile de pozare 
a cablurilor de puteri tradiţional  mai mari pozate în şapa de 
beton. Cu toate acestea este necesar de ţinut cont de următorii 
factori: 

- Covoraşele pentru încălzire FinnKit pot fi instalate pe 
suprafaţa veche incombustibilă a pardoselei 

- Pe suprafaţa pardoselei matul se fixează cu ajutorul 
benzei adezive din aluminiu, pentru suprafeţe mai 
mari poate fi comod de utilizat banda pentru 
montare XBC1230 

- Adezivul sau şapa trebuie să acopere nu doar cablul 
de încălzire dar şi manşoanele de conectare şi 
terminale 

- Grosimea stratului superior al pardoselii trebuie să fie 
de minim 3mm 

- Senzorul de temperatură se instalează în tubul gofrat 
între doua infăşurări 

- Este interzis conectarea podelei calde pînă la uscarea 
deplină a şapei (cca 14 zile) 

 
Caracteristicile FinnKit 
FinnKit- set pentru sisteme de «Podea Caldă» ce conţine cablul 
pentru încălzire, termostat şi accesorii pentru montaj. Cablul 
pentru încălzire – cu doua fire, cu rezistenţă continuă, 
diametrul 3,5 mm. Poate fi montat în stratul de şapă, mastic 
sau adeziv. 
Raza minimă de îndoire 25mm, puterea recomandată pentru 
condiţii simple: 110-160W/m², pasul de montare standart este 
de 7,5-11cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Tip                                        Descriere  

ECO10FJ Termostat, 10 а, Jussi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alegerea podelei caldei 
Podeaua caldă aleasă şi instalată corect este capabilă sa 
asigure comfortul termic în casa dumneavoastră pe întreaga 
durată de exploatare a pardoselei. La alegerea podelei calde 
este necesar de ţinut cont de următorii factori: 

- Scopul instalării «podelei calde» în cazul 
dumneavoastră, podeaua caldă poate fi utilizată ca 
sursa principală de încălzire, ceea ce presupune 
alegerea puterii în funcţie de pierderile de căldură 
caracteristice încăperii respective, sau în calitate de 
sursă suplimentară de încălzire ce presupune axarea 
pe încălzirea uniformă a suprafeţei pardoselei şi a 
sistemelor de control. 

- De tipul pardoselii. La general toate tipurile de 
podea caldă pot fi folosite la toate tipurile de 
pardoseli daca cablu sau matul este pozat în şapă. 
Dar sunt şi cazuri cînd ridicarea nivelului pardoselei 
cu mai mult de 3 cm nu este posibilă sşi se utilizează 
teracota. În unele cazuri dacă se face alegerea 
corectă a podelei calde, (puterea mai mică de 100 
W/m²), pot fi utilizate şi pardoseli din materiale 
lemnoase. 

- Tipul încăperii. În funcţie de tipul încăperii se 
recomandă alegerea puterii pentru m²: 

1. Baie -de la 130-160W/m² 
2. Dormitor, sufragerie – de la 100 (în cazul 

pardoselei din lemn)-130 W/m² 
3. Bucătărie, antreu – de la 120-160 W/m² 
4. Balcon – de la 150 W/m²  

- Prezenţa termoizolaţiei. Se recomandă utilizarea 
termoizolaţiei la instalarea podelei calde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termostat cu senzor de temperatură a pardoselei 
ECO10FJ 
 

Termostatul este destinat pentru controlul şi reglajul 
sistemelor de podea caldă în încăperi. 

Curentul nominal 10A, sarcina maximă de 2200W. 

Tensiunea nominală de 220/230±10%, 50 Hz. 

Gama de reglare a temperaturii: +10...+60°C. Există 
posibilitatea de limitare a temperaturii maxime permise. 

Temperatura de lucru -20...+30°C. 

IP 30. 

Materialul carcasei – termoplast rezistent. 

Regimul de economisire a energiei: micşorarea temperaturii 
cu 4 °C la aplicarea unui semnal din exterior (timer sau 
întrerupător). 
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