
ECOFILM
FILM FLEXIBIL PENTRU ÎNCÃLZIRE
ÎN PARDOSEALÃ ȘI ÎNCÃLZIRE RADIANTÃ

ECOFILM-MHF

ECOFILM-F

ECOFILM-C

www.del.ro

DELPHI ELECTRIC - încălzire pentru o viaţă



ECOFILM F ECOFILM C
Film flexibil pentru încălzire 
sub parchet laminat sau
pardoseli din lemn

Instalarea filmului flexibil pentru încălzire ECOFILM F608 Instalarea filmului de încălzire ECOFILM C pe grinzi metalice

Sistem de încălzire fără praf, estetic şi confortabil

AVANTAJE

Parchetul tău poate fi cald şi confortabil cu filmul flexibil incălzitor ECOFILM F  Nou!

Film flexibil de încălzire
pentru tavan
(încălzire radiantă)

Set ECOFILM
Kit DIY (do-it-yourself)
pentru instalatori particulari

Setul ECOFILM include

Folie de încălzire electrică ECOFILM F608/55 (F606/55) 

O pereche de discuri izolatoare

Manual de instalare

Beneficii

Exemplu simplificat de aplicare a setului Ecofilm

Secţiune a tavanului
Grinzi din lemn

Secţiune a tavanului

Grinzi metalice

Secţiune a podelei din lemn sau laminate

Structură lemnoasă

Bază din beton

AVANTAJE

Termostat

Termostat

caracteristica temperaturii ideale
caracteristica încălzirii a podelei

caracteristica temperaturii ideale
caracteristica temperaturii radiante prin
prin intermediul tavanului

Insesizabil sub pardoseală
Datorită folosirii unei folii flexibile dar rezistente de doar 0,4 mm 
grosime, instalarea filmului încălzitor direct sub pardoseala de lemn sau 
sub parchet laminat este insesizabilă, fără a modifica înălţimea şi 
aspectului acesteia.

Instalare rapidă şi elegantă
Filmul incălzitor este produs în role de diverse lăţimi: 300 mm lăţime, de 
600 mm lăţime (din care 550 mm reprezintă suprafaţa activă, iar 2 x25 
mm marginile) şi 1000 mm (970 mm suprafaţă activă, 2 x15 margini). 
Datorită structurii şi materialului, folia poate fi tăiată din 10 mm în 10 
mm, obtinând astfel exact lungimea dorită. Fâşiile sunt apoi aşezate 
una lângă alta, şi interconectate în paralel prin cable izolatoare, 
devenind o suprafaţă de încălzire unitară. Fâşiile ECOFILM F nu au voie 
sa fie suprapuse sau să se intersecteze. Parchetul poate fi instalat 
imediat după poziţionarea foliei, iar punerea în funcţiune este instantă, 
fapt apreciat atat de instalatori cât şi de clienţi. Modul de aşezare şi 
design-ul personalizat, fac din acest film cel mai rapid, practic si 
eficient sistem de incălzire pentru pardoseli din lemn, având 
concomitent un preţ foarte atractiv. Costurile de instalare şi "deranjul" 
sunt de asemenea mult reduse, fie că este vorba de o construcţie nouă 
sau de o renovare.

Căldură plăcută şi siguranţă
Datoriă construcţiei sale şi a parametrilor tehnici rezultaţi din aceasta 
(creştere liniară şi distribuţie echilibrată a temperaturii, încălzire 
uniformă, etc.), filmul flexibil ECOFILM F este sistemul ideal de încălzire 
pentru pardoseli de lemn sau parchet laminat. Parametrii tehnici 
garantează încadrarea în limitele recomandate (temperatura maximă a 

0podelei fiind de 27 C). Spre exemplu, sistemele clasice hidraulice de 
încălzire în pardoseală (cu lichid), cauzează variaţii bruşte în umiditatea 
aerului rezultând efecte nedorite pentru pardoselile de lemn sau 
parchet.

Silenţios, discret şi fără miros
Filmul încălzitor ECOFILM F instalat sub pardoseală este complet 
invizibil, inodor şi silentios. Lipsa radiatoarelor crează spaţiu în camere 
şi libertate în designul interior. Folia este din PVC şi nu conţine plumb. În 
comparaţie cu alte sisteme de încălzire, aceasta reprezintă o alternativă 
mult mai eficientă de încălzire a suprafeţelor mari, reducând 
considerabil circulaţia prafului şi uscarea aerului, fiind recomandată 
pentru persoanele suferind de boli articulare sau respiratorii.

Rezistent la şocuri mecanice
Datorită  tehnologiei constructive, ECOFILM functionează şi încălzeşte 
chiar şi în cazul unor unor şocuri mecanice care ar afecta suprafaţa 
activă (ex: gaura cauzată de un cui, de o bormaşină, etc.). Dacă folia 
este perforată în timpul instalării, funcţionarea sa nu este afectată, zona 
de întrerupere fiind sub 2 cm, insesizabilă la suprafaţa parchetului. 
Acesta este un mare avantaj al foliei încălzitoare ECOFILM F, deoarece 
majoritarea sistemelor clasice de încălzire în pardoseală devin practic 
inoperabile în cazul unei perforări.

Durată mare de viaţă şi fiabilitate
Vă oferim garanţie de 10 ani pentru filmul încălzitor flexibil  ECOFILM 
F, însă durata de viaţă este mult mai mare (între 30 şi 50 de ani). Acest 
produs a fost testat conform standardelor Europene.

Confort ridicat şi control precis
Folia ECOFILM F reprezintă un sistem ideal de încălzire a pardoselii 
având o distribuţie uniformă a căldurii pe toată supraţata (chiar şi pe 
suprafeţe foarte mari). În comparaţie cu radiatoarele cu apă fierbinte, 
ECOFILM F este capabil să creeze confortul total la temperaturi de 
operare scăzute şi mai mult, economiseşte spaţiu, îmbunătăţind astfel 
aspectul camerelor. Temperatura este uşor controlată cu ajutorul 
termostatului electronic, spre deosebire de sistemele cu transfer de 
fluide (apă, ulei) care au o inerţie termică mare şi răspuns imprecis. 

0Aceasta se reflectă în reducerea cheluielilor (1 C reducere în 
temperatură scade costurile cu 6%) şi crează un mediu stabil şi 
confortabil.

Concluzii
Avantajele enumerate mai sus au dus ca până în prezent peste 2,5 
milioane m² de pardoseli din Europa sunt încălzite confortabil şi în 
siguraţă cu ECOFILM, acest sistem fiind recomandat cu căldură de 
cei mai mari producători de parchet din lume (PREGO, 
SCANDIFLOOR, ALLOC, KAHRS, JUNKERS, etc. )

Structură lemnoasă
Sistemul de încălzire a podelei

Ecofilm F (densitate a puterii
recomandată: 60W/m²)

este în siguranţă şi sub podele de lemn
şi oferă un nivel echilibrat şi 

confortabil de căldură.

Secţiune a podelei de lemn (laminate)

Design tipic pentru o sufragerie
Filmul flexibil ECOFILM F cu densitate activă a puterii de 80 W/m² 
este pregătit pentru instalarea sub parchet laminat. Elementele de 
încălzire sunt aşezate sub forma unor fâşii (a se vedea schema de 
mai jos).
Atenţie: Elementele de încălzire ale filmului nu trebuie să se 
intersecteze una cu cealaltă şi nu se vor instala sub obiecte fixe ce 
împiedică circulaţia aerului (mobilă, etc.).

Termostat

Obiecte fixe

Prin comparaţie, cablarea ECOFILM F se face în paralel cu ajutorul
accesoriilor (cleşte, conectori, bandă, etc.)

Mod de conectare a setului ECOFILM (fără accesorii)

livrată sub forma unor role de diverse lungimi în conformitate cu cerinţele 
clientului şi planul de aşezare. Filmul flexibil de încălzire este dotat cu 
margini izolate şi conectori.

Profil subţire al foliei
(max. 0.3 mm în grosime)
Folia ECOFILM C instalată sub tavan nu modifică deloc estetica 
acestuia, fiind practic insesizabilă.

pentru a izola terminaţiile din cupru de filmul flexibil de încălzire când este 
necesară scurtarea adiţională a foliei.

La achiziţionarea Setului Ecofilm, nu este necesară comandarea accesorilor 
adiţionale (conectori, benzi, etc.)
Filmul flexibil de încălzire se poate instala uşor, rapid şi fără greşeli dacă veţi 
urmări cu atenţie instrucţiunile aferente, nefiind necesară angajarea unui 
profesionist. Doar conexiunile electrice trebuie executate de către un 
electrician autorizat.
Imediat după ce folia a fost instalată, se poate trece şi la aplicarea podelei ori 
a parchetului laminat.
Setul Ecofilm poate fi utilizat şi ca sursă suplimentară de încălzire.

Suprafaţă totală: 4.3 x 3.1 m
Încălzire sub podea laminată
Sistem recomandat: ECOFILM Set 80 W/m²
Notă: Elementele de încălzire ale foliei nu trebuie să se intersecteze iar 
distanţa minimă dintre ele şi perete ori obiecte fixe să fie de minim 5 cm.
În dotare: 3 fâşii de film de încălzire (cu lăţimea de 1000 mm), având 
lungimea de 3 m, respectiv 2 m şi 2 fâşii (cu lăţimea de 600 mm) cu aceleaşi 
lungimi ca mai sus. Pentru cazul de faţă se recomandă: 2 seturi Eset 80-
3/234, 1 set Eset 80-3/132, 1 set Eset 80-2/156 şi un set Eset 80-2/88 
precum şi un dispozitiv de control al temperaturii.

6) Structura tavan; 5) Grinzi sau profile metalice; 4) Izolaţie termică 
(min 50 mm); 3) Film încălzitor ECOFILM C; 2) Folie impermeabilă; 

1) tavan fals (grosime maximă 16mm)

Termostat
Grinzi

Încălzire radiantă
ECOFILM C funcţionează asemănător Soarelui. Filmul încălzitor, 
poziţionat pe tavan,  emite radiaţii infraroşii descendent, către podea. 
Radiaţiile infrarosii sunt absorbite de obiectele înconjurătoare (pereţi, 
pardoseală, mobilier sau persoanele aflate în camere) apoi această 
energie se transformă în căldură, asemănător energiei solare. Această 
tehnologie modernă asigură încălzirea uniformă a corpurilor. Acesta 
este unul din marile avantaje a încălzirii radiante faţă de încălzirea 
convenţională, unde este încălzit mai întâi aerul din ambient, apoi se 
transferă caldura către corp sau obiecte.

Instalare rapidă şi elegantă
Folia este produsă în role de 600 mm, 500 mm şi 400 mm lăţime (50 mm 
margini neîncălzite). Ca şi ECOFILM F, folia încălzitoare ECOFILM C 
poate fi taiată la fiecare 10 mm, pentru a obţine lungimea dorită. Fâşiile 
astfel obţinute sunt fixate cu marginile neîncălzite de grinzile tavanului 
sau mansardei (distanţa dintre grinzi trebuie să fie proiectată 
corespunzător dimensiunilor ECOFILM C, între 320 şi 580 mm). Partea 
activă trebuie să fie între grinzi (şi nu în contact cu acestea), să nu se 
suprapună sau intersecteze cu alte fâşii de film încălzitor. Fâşiile de film 
sunt apoi conectate prin cable electrice izolate, în paralel, într-o 
suprafaţă de încălzit unitară. O folie impermeabilă acoperă apoi 
întreaga suprafaţa, urmând apoi  tavanul fals (ex. gips-carton) la 
interior.

Silenţios, discret şi fără miros
Filmul încălzitor ECOFILM C instalat sub tavanul fals este complet 
invizibil, inodor şi silenţios. Lipsa radiatoarelor crează spaţiu în camere 
şi libertate în designul interior. Folia este din PVC şi nu conţine plumb. În 
comparaţie cu alte sisteme de încălzire, aceasta reprezintă o alternativă 
mult mai eficientă de încălzire a suprafeţelor mari, reducând 
considerabil circulaţia prafului şi uscarea aerului, fiind recomandată 
pentru persoanele suferind de boli articulare sau respiratorii.

Rezistent la şocuri mecanice
Datorită tehnologiei constructive, ECOFILM funcţionează şi încălzeşte 
chiar şi în cazul unor şocuri mecanice care ar afecta suprafaţa activă 
(ex: gaura cauzată de un cui, de o bormaşină, etc.). Dacă folia este 
perforată în timpul instalării, funcţionarea sa nu este afectată, zona de 
întrerupere fiind sub 2 cm, insesizabilă la suprafaţa tavanului. Acesta 
este un mare avantaj al foliei încălzitoare ECOFILM C, deoarece 
majoritarea sistemelor clasice de încălzire devin practic inoperabile în 
cazul unei perforări accidentale. 

Durată mare de viaţă şi fiabilitate
Vă oferim o garanţie de 10 ani pentru filmul încălzitor flexibil  ECOFILM 
C, însă durata de viaţă este mult mai mare (între 30 şi 50 de ani). Acest 
produs a fost testat conform standardelor Europene. 

Versatil
ECOFILM C se pretează atât la construcţii noi cât şi la renovări. Este 
foarte practic atât în încăperi mai mici, (unde suprafaţa pardoselei este 
prea mică pentru o încălzire totală) la mansarde, cât şi în încăperi mari 
(birouri, magazine, şcoli, grădiniţe, etc.) 

Confort ridicat şi control precis
Folia ECOFILM C reprezintă un sistem ideal de încălzire radiantă în 
tavan având o distribuţie uniformă a căldurii pe toată suprafaţa (chiar şi 
pe suprafeţe foarte mari). Temperatura de operare este controlată 

0precis cu ajutorul unui termostat electronic, situându-se între 35-40  C. 
Pe lângă libertatea în design-ul încăperii şi lipsa radiatoarelor, datorită 
energiei radiante, este posibilă atingerea aceluiaşi confort termic la 
temperaturi mai scăzute decât sistemele clasice, realizând importante 

0economii de energie (o reducere cu 1  C, reprezintă 6% reducere a 
consumului).

5) bază beton; 4) izolaţie termică (IZODEL); 3) film încălzitor 
ECOFILM F; 2) folie protecţie polietilenă; 1) podea (lemn sau 
parchet laminat)



ECOFILM MHF

BENEFICII

Film flexibil încãlzitor

Soluþia idealã pentru dezaburirea oglinzilor

CU FILM FÃRÃ FILM

a)

c)

e)

b)

d)

f)

Detalii tehnice

TERMOSTATE

Accesorii instalare

ECOFILM MHF

ECOFILM F

* m2 2- reprezintã m  de suprafaţă activă

ECOFILM C

destinat oglinzilor

Notă privind siguranţa

temperaturi scăzute, în consecinţă nu poate fi supraîncălzit
sau distrus. 

Filmul flexibil pentru încălzire Ecofilm MHF funcţionează la

Instalare rapidă şi uşoară

 
 

Filmul are un strat de adeziv (acoperit cu hârtie) pentru
aplicarea cu uşurinţă pe spatele unei oglinzi. Filmul poate
fi conectat la un circuit electric pentru a putea fi activat
ori de câte ori lumina este aprinsă.

Costuri de operare scăzute

 
Datorită puterii scăzute al filmului de încălzire, costurile
de operare sunt nesemnificative.

Funcţionalitate fără întreţinere

 
 

Filmul flexibil pentru încălzire ECOFILM MHF, nu necesită
nici un fel de întreţinere. Însă odată instalat, nu poate fi
înlăturat pentru o aplicare ulterioară pe altă oglindă.

Conector Ecofilm

Material protector pentru conector

Bandă Mastic vulcanizată

Bandă izolaţie electrică

Cabluri conectoare

Cleşte pentru cabluri

Ecofilm C şi Ecofilm F

Ecofilm C

Ecofilm F

Ecofilm C şi Ecofilm F

Ecofilm C şi Ecofilm F

Ecofilm C şi Ecofilm F

a

b

c

d

e

f

Obiect                                 Aplicare

Putere      Dimensiune       Voltaj
Tip

Ecofilm MHF 12

Ecofilm MHF 25

Ecofilm MHF 50

Ecofilm MHF 100

(W)               (mm)              (V)
12,5

25

50

100

274x252

274x574

524x519

524x1004

230

230

230

230

Important: În momentul achiziţionării de folii pentru podele
2cu densitate a puterii mare (peste 80W/m ) vă rugăm să ne

contactaţi în privinţa sfaturilor de instalare!

Tip

Tip

Lăţime totală    Lăţime utilă         Putere

Lăţime totală    Lăţime utilă         Putere

2(mm)                 (mm)        (W/m) (W/m )

2(mm)                 (mm)        (W/m) (W/m )

Tipuri adecvate şi utilizate pentru podele din lemn şi parchet laminat

Ecofilm F 606/55
Ecofilm F 608/55
Ecofilm F 1008/55

Ecofilm F 615
Ecofilm F 620

600
600

1000

600
600

550
550
970

500
500

33
44
78

75
100

60
80
80

150
200

Ecofilm C 620
Ecofilm C 614
Ecofilm C 520
Ecofilm C 514
Ecofilm C 420
Ecofilm C 414

600
600
500
500
400
400

500
500
400
400
300
300

200
140
200
140
200
140

Intelligent Electric Solutions

DELPHI
ELECTRIC

S.C. Delphi Electric S.R.L.
Str. Alexandru Ioan Cuza

Nr. 15, 510193, Alba Iulia
România

Tel./Fax: 0258 811 977
Mobil: 0788 396 566
Email: office@del.ro

http://www.del.ro

Pentru controlul temperaturii la interior, atât la încălzire în 
pardoseală cât şi cea radiantă în tavan, se folosesc următoarele 
modele de termostate: 
�Termostate analogice: care menţin valoarea presetată a 
temperaturii în pardoseală şi/sau ambient la valoare presetată 
manual pe o scară gradată.
�Termostate digitale programabile: permit reglajul electronic 
al temperaturii în pardoseală şi/sau ambient, având funcţii de 
programare a temperaturii pe intervale de timp, de-a lungul unei 
întregi săptămâni. Afişajul este digital, putându-se opta şi pentru 
versiuni wireless, sau comandate prin internet.

Menţionăm că gama de termostate este diversificată, firma noastră 
putând face recomandarea optimă în funcţie de aplicaţia şi cerintele 
sistemului de încălzire proiectat.

www.del.ro
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