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 לפני התחלת התקנה יש לבדוק שכל הכנות החשמל בוצעו כראוי,כולל מפסק דו קוטבי, כולל
 הפרדה למעגלי חימום וכו….

  ראה קישור להכנות חשמל
 

 THERMODUL טרמודול- מרכיבי המערכת

 תיאור ויזואלי של חלקי המערכת

 אלמנט הריהוט הזה מורכב מאלומיניום. גופי החימום מגיעים מאחורי פנל מכסה בעל 
 כיסוי עליון הזמין בצבעים (לרוב צבע לבן SL , אך גם בצבעי RAL 9010 , צבעי ברונזה

 כהים, ואופציה לעיצובים מותאמים אישית). כל פנל מורכב על 2 מוטות תמיכה קטנים
 מאלומיניום (כנים/ תופסנים) המוברגים על הקיר ומאפשרים לפנלים להתחבר לשקע

 החשמל. על קירות בהם לא מותקנים פנלים, מותקן פנל פולימרי לבן המשלים את מראה
 החדר.

  

 NE/A- ליבת חימום כפולה PAG של טרמודול THERMODUL , פנל המורכב
 מאלומיניום, מכיל נגדים משוריינים. בעל הספק של W400  - באורך של 2000 מ"מ עם

(230V - 50 Hz) מעבר לכבל 

 NE/B- ליבת חימום טרמודול THERMODUL , פנל המורכב מאלומיניום, מכיל נגדים 
(230V - 50 Hz) באורך 1500 מ"מ עם מעבר לכבל – W300 משוריינים. בעל הספק של 

 NE/C- ליבת חימום טרמודול THERMODUL , פנל המורכב מאלומיניום, מכיל נגדים 
(230V - 50 Hz) באורך 1000 מ"מ עם מעבר לכבל – W200 משוריינים. בעל הספק של 

 NE/D- ליבת חימום טרמודול THERMODUL , פנל המורכב מאלומיניום, מכיל נגדים 
(230V - 50 Hz) באורך 500 מ"מ עם מעבר לכבל – W140 משוריינים. בעל הספק של 

 PVCפינה חיצונית מ -OA 

 PVCפינה פנימית מ -OI 

https://docs.google.com/presentation/d/1OeDGYTnxUaSMRJDRa2HbEDXwc7AymJC5wuCA4i3T98w/edit?usp=sharing


 PVCסיומת לקיר פתוח מ -OS 

  CU- תעלת אלומיניום למעבר כבל שטוח בידוד כפול . מסופק עם המערכת 

 

  מהדק מהיר 3 מקום תקני (ניתן להזמין בחברה )

 

  כבל שטוח 3X25 מסופק עם המערכת  (בעלות נוספת )

  מדבקה
 "אסור לכסות את

  הפתחים"
 

 מדבקה PVC עמידה בחום  " אסור לכסות את הפתחים " במקום גלוי(מסופק עם
 המערכת בעלות נוספת ) ,

 

 מדבקה  PVC עמידה בחום להדבקה על הפנל עם שם היצרן  מסופק עם המערכת

 



 

  
 הוראות התקנה:

 מקמו פינה או סיומת (OI/OS) בקצה
 של הקיר. בערך 10 ס"מ ממנה,

 מקמו את הכן (OT) וסמנו את
 הנקודה בחור העליון. עשו את אותו

 הדבר בצדו השני של הקיר. סמנו על
 הקיר באמצעות גיר או עיפרון קו ישר

 לאורך הקיר בגובה החורים
 שסימנתם.

 קדחו את החורים שסימנתם בעזרת
מקדחה 6 מ"מ . הכניסו את אטמי ה-

 PVC והבריגו באופן חלקי בורג של
  4X4.5 המסופק עם המערכת.

 בדקו בעזרת הקו שסימנתם ששני
  הברגים נמצאים באותו הגובה.

 כאשר מדובר בקיר שאורכו קצר יותר
 מ2.5 מטר, מקמו את הכנים

 במרווחים של בין 50 ל-60 ס"מ זה
 מזה לאורך הקו המסומן על הקיר.

 (בהרכבת החלק המכסה יש להשאיר
 מרווח של 2-3 ממ לטובת התפשטות

 והתכווצות של האלומיניום).



 כאשר מדובר בקיר שאורכו ארוך יותר
 מ2.5 מטר, סמנו את הנקודה בה שני
 פנלים נפרדים נפגשים לאורך הקיר,

  ומקמו בה את הכן.

 כדי להימנע מבזבוז של חומרים,
 הניחו קודם כל את המוטות השלמים.

 השלימו את הקירות בעזרת שארית
 המוטות החתוכים לפי מידת הקיר

 שנשאר. הקפידו לחתוך את המוטות
 בדיוק המירבי בשביל התוצאות

 הטובות ביותר.

 הבריגו את התופסנים  חזק והדוק אל
 הצדודיות של הפנלים כדי להצמיד

 אותם לקיר.



 השעינו את הסיומת (OS) על הדלת,
  והדקו אותה עם מברג ואטם.

 השחילו את ליבת החימום עם כיסוי
 האלומיניום (בעל נגדים משוריינים)
 בין הכנים. השחלת גופי החימום על

 הכנים צריכה להיעשות במקום
 הספציפי כנראה באיור. הכניסו את
 הפנל בין שני כנים. שימו לב שגופי
 חימום באורך 50-100 ס"מ צריכים

 להשען על 2 כנים, גופי חימום באורך
 150 ס"מ צריכים להישען על 3 כנים,

 וגופי החימום שמגיעים באורך של
 200 ס"מ צריכים להישען על 4 כנים.

 שימו לב שבשביל גוף החימום
 שמותקן בקצה הקיר צריך תופסן

 אחד פחות, משום שתהיה שם פינה
 או סיומת שמתפקדות כתופסן .

 
(400W) גופי חימום של 200 ס"מ 

 ושל 150 ס"מ (300W), יש להשחיל
 תחילה את התופסנים באמצע לפני

 החיבור בקצוות של התופסנים . ורק
 אחרי שהגוף מחובל לתופסנים בשני

 הקצוות יש לקבע את התופסנים
 שבאמצע גוף החימום .



 את גופי החימום משחילים על הכנים
 כך שבקצה גוף החימום יישאר מרווח

 מסוים מעבר לכן. בגופי החימום
 באורך 200 ס"מ, 150 ס"מ ו- 50

 ס"מ, צריך להשאיר 15 ס"מ בקצה.
 בגופי החימום באורך 100 ס"מ צריך

 להשאיר 2 ס"מ בקצה.
 כשמדובר בגוף החימום באורך 200
 ס"מ- מקמו את שני הכנים הנוספים

 הנדרשים לתמיכה בגוף החימום
 במרווחים של 60 ס"מ זה מזה.

 כשמדובר בגוף החימום שאורכו 150
 ס"מ, יש למקם את הכן השלישי

 הדרוש לתמיכה בגוף החימום באמצע
 המוט.

 קדחו עם מקדחה 6 מ"מ גם את חלקו
 התחתון של הכן, והצמידו את הכן

 באופן סופי אל הקיר.

 השאירו מרווח של בערך 10 ס"מ בין
 גוף חימום אחד לשני, בשביל השלמת

 החיבורים האלקטרוניים ביניהם.

 

 



  חיבורי חשמל

 כל חיבורי החשמל חייבים להיות עם בידוד כפול יש להקפיד על הארקות

 הכניסו שרוול- כיווץ עמיד בחום על
  הכבל .

 חיבורי חשמל מקבילים.
  ברגע שכל חיבורי החשמל מחוברים,
 וודאו שכל החוטים מחוברים כשורה,

 וחממו את שרוול הכיווץ על מנת
 לקבע אותו במקום.

 
 דוגמא לחיבור בין שני גופי חימום

 
 במעבר של הכבל בין שני גופי חימום,
 השתמשו ב (CU). הפעילו מעט לחץ
 עם חלק זה של הפנל על תחתית הכן
 המחזיק את גופי החימום, והדקו כך

 שהצד המפוספס צמוד לקיר.
 
 
 
 

 הערה חשובה: ברגע שמסיימים עם
 כל חיבורי החשמל, יש לדאוג שאף

 כבל ואף חוט לא בא במגע ישיר עם
 גוף החימום.

 
 
 
 
 
 
 

 שרוול מתכווץ על כל החוטים עם
 הבידוד היחיד ועל כל המחברים

 



 
 חיבורי הטרמוסטט

 1. חברו טרמוסטט כדי לווסת את
 הטמפרטורה של מערכת החימום

 טרמודול.
CE 64.82. בשביל להשיג את ה 

 בבקשה שקלו:
 להוסיף הגנה לכבלים מעומס יתר

 וממגעי חשמל לא ישירים.
 לעבודה עם תרמוסטטים נוספים

  ואלחוטיים לחץ כאן
 

 

 חיבורי הארקה
 

 

 נקה את הצבע באזור הקדח.
 שים דיסקית משוננת לפני חיבור כבל

  הארקה
 קדח חור של 6 מ"מ על החלק העליון

 של התופסן סמוך לחיבור ההארקה

  

 מחברים את חיבור ההארקה לחוט
 ההארקה למחבר ומבריגים אותו. יש
 לעשות פעולה זו על תופסן אחד לכל

 יחידה משולש עליון.
 עכשיו התופסן והמשולש העליון

 מוארקים.

https://docs.google.com/presentation/d/1qG_nM5xY97qIArKwbyE3yUP5YntGkziI6NmrNtQFtW8/edit?usp=sharing


 במקום שבו הפנל יושב על תופסן,
 קודחים חור של 4 מ"מ בתחתית פנל

 הכיסוי. שמים דיסקית משוננת.
 מבריגים בורג. יש לחזור על הפעולה

 עבור כל יחידת מכסה.
 עכשיו פנל הכיסוי מוארק.

 

   המשך חיבור הפאנל המכסה

 לפני התקנת הפנל המכסה, וודאו
 שוב שכל הכנים נמצאים באותו

 הגובה.

 במידה ואכן יש פערי גובה מסוימים,
 עקמו קלות (ובעדינות) את קצהו של

 הכן שאינו נמצא באותו הגובה עם
 האחרים כלפי מעלה או מטה בהתאם

 לצורך.

  

  



 בשביל קיר שאורכו ארוך יותר מ2.5
 מטר, חברו את חלקו החיצוני של

 הפנל בחלקו העליון של כל כן, ולאחר
 מכן בעזרת הפעלת מעט לחץ

 מלמעלה למטה, גם לחלקו התחתון.
 הקפידו למדוד באופן מדויק, והקפידו
 שהחיבור בין שני פנלים ייעשה בדיוק

 על כן.

 בנקודת החיבור שבין שני פנלים,
 קדחו חור בעזרת מקדחה 4 מ"מ.

 החור צריך להיות בשתי יחידות
  הפנלים, בחלקם התחתון.

 הבריגו שני ברגים. פעולה זו נעשית
 על מנת למנוע תזוזה של הפנל

 המכסה בזמן התרחבות בעקבות
  חימום.

 הדבק את מדבקות האזהרה :
 המדבקה הגדולה עם שם היצרן
  בפינת החדר, כ 5 ס"מ מהפינה

  וכ 3 ס"מ מהרצפה.
  המדבקה הקטנה עם האזהרה

 "לא לכסות את הפתחים",
  בתחתית הפאנל, כ 3 ס"מ מהרצפה

  במקום גלוי ליד דלת הכניסה
 

  אסור לשימוש בחדרי אמבטיה
 

 


