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The world’s best-selling floor heating brand™

Telepítési utasítás

FONTOS!
Olvassa el az útmutatót a telepítés 
megkezdése előtt! A helytelen 
telepítés a rendszer a fűtőszőnyeg 
sérüléséhez vezethet és a garancia 
megszűnést okozhatja. 

Fűtőfólia WLFH

15 ÉV
SZAVATOSSÁG

15 ÉV
SZAVATOSSÁG

Telepítési 
garancia

TM

www.warmup.co.hu
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FIGYELEM

Ezek a telepítési útmutatók NEM szándékoznak helyettesíteni vagy felülírni a fa padlóborítás 
gyártója által kiadott telepítési útmutatókat. Minden telepítési útmutatónak eleget kell tenni.

Ha bármi ellentmondást tapasztal a Warmup fólia fűtőszőnyeg útmutatásai és a padlózat 
útmutatásai között, lépjen kapcsolatba a Wamup-pal annak tisztázása érdekében, hogy hogyan 

folytassa tovább.

Ezt az utasítást és egyéb hasznos információkat is letölthet honlapunkról:

www.warmup.co.hu

Részletek
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Műszaki információk

WLFH 140W/m²

Típus Terület
(m²)

Fólia 
hossza (m)

Teljesítmény
 (W) 

Ellenállás
 (Ω)

Áramerősség
(A)

WLFH1 1,0 2 140 378 0,61

WLFH1.5 1,5 3 210 252 0,91

WLFH2 2,0 4 280 189 1,22

WLFH3 3,0 6 420 126 1,83

WLFH4 4,0 8 560 94 2,43

WLFH5 5,0 10 700 76 3,04

WLFH6 6,0 12 840 63 3,65

WLFH7 7,0 14 980 54 4,26

WLFH8 8,0 16 1120 47 4,87

WLFH9 9,0 18 1260 42 5,48

WLFH10 10,0 20 1400 38 6,09

WLFH12 12,0 24 1680 31 7,30

Feszültség:
230VAC ~ 50Hz
Fólia szélessége:
500mm
Szigetelés:
ECTFE
Csatlakozó kábel hossza:
3m
Tanúsítványok:

BEAB és CE megfelelőségi 
igazolás

WLFH 80W/m²

Típus Terület
(m²)

Fólia 
hossza (m)

Teljesítmény
 (W) 

Ellenállás
 (Ω)

Áramerősség
(A)

WLFH-80-1 1,0 2 80 661 0,35

WLFH-80-1.5 1,5 3 120 441 0,52

WLFH-80-2 2,0 4 160 331 0,70

WLFH-80-3 3,0 6 240 220 1,04

WLFH-80-4 4,0 8 320 165 1,39

WLFH-80-5 5,0 10 400 132 1,74

WLFH-80-6 6,0 12 480 110 2,09

WLFH-80-7 7,0 14 560 94 2,43

WLFH-80-8 8,0 16 640 83 2,78

WLFH-80-9 9,0 18 720 73 3,13

WLFH-80-10 10,0 20 800 66 3,48
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Bemutatás

A Warmup Fólia rendszer két eres, elkülönített fluor polimer fűtőkábelekkel van gyártva, amiket két réteg 
speciálisan megerősített alumínium fólia közé fogtak be.

Az alumínium fólia és az egységes távolságban elhelyezett fűtőelemek még a hő elosztást is lehetővé teszik. A 
fűtőelemek a tápvezetékhez vannak kötve, ami a szőnyeg egyik sarkánál fut ki.

A fűtőfóliát nem szabad cementragasztóba telepíteni, vagy közvetlenül érintkeztetni cementtel vagy 
betonlappal. A fűtőkészüléket csak az arra megfelelő puha szigetelő anyagra lehet telepíteni.

Ha további szigetelő rétegekre van szüksége, használhatja a Warmup Szigetelő lapot, de szükséges egy puha 
aljzat leterítése a lap tetején.

Ha egy párazáró réteget is elhelyez azt ne a fűtőfólia tetején helyezze el, hanem a szigetelés alatt.

Telepítési példák

1. Fa / Laminált padló

2. Warmup Fólia Fűtő

3. Puha szigetelőanyag

4. Padlóalapzat
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1. Fa / Laminált padló

2. Warmup Fólia Fűtő

3. Aljzat

4. Szigetelő tábla

5. Padlóalapzat
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Szabályok amire 
figyeljünk

Ellenőrizze a padlózatának gyártójával együtt, hogy 
a termékük kompatibilis-e elektromos padlófűtő 
rendszerekkel.
Mindig padlószezoros termosztáttal működtesse 
a fűtőszőnyeget, hogy a padló ne melegedjen a 
falemezek maximális hőmérsékletén túl (általában 
27°C).
Győződjön meg róla, hogy minden földvezeték 
csatlakoztatva van.
Kössön be a fólia fűtőszőnyegből minden csatlakozó 
vezetéket párhuzamosan egy elektromos összekötő 
dobozba.
Minden fólia fűtőrendszerrel rendelkező szobát lásson 
el egy saját termosztát szabályozóval. Ezzel minden 
szobát külön tud szabályozni, s ezzel energiát takarít 
meg azzal, hogy csak a szükséges zónát fűti. Minden 
Warmup termosztátnak maximum 16 amper a 
kapacitása.
Győződjön meg róla, hogy semmilyen éles tárgy nem 
érintkezik a fólia fűtőszerkezettel (például fémszélű lap 
csatlakoztató rendszerek).
Helyezzen el egy puha szigetelőt/aljzatot a 
fűtőszőnyeg alá, hogy megelőzze a bútorzat súlyából 
adódó károsodásokat. Győződjön meg róla, hogy a 
fapadló elkerülhetetlen mozgása nem károsítja majd a 
fóliaszőnyeget.
Ha a fólia fűtőrendszert mint elsődleges fűtőrendszert 
fogja használni, győződjön meg róla, hogy el lett 
végezve egy hőveszteség-számítás és a fűtési 
szükségletek teljesítve vannak.
Győződjön meg róla, hogy a fűtőelemeket 30mA védő 
relé (fi relé) védi.
Biztosítani kell, hogy a kézikönyv hátoldalán található 
ellenőrző listát kitöltötték, és rögzítették a fő fogyasztói 
egységeket és az elektromos vizsgálati jegyzőkönyvet.
Mindig használja a fólia szalagot amikor vágja vagy 
forgatja a szőnyeget, hogy bármilyen rést le tudjon 
vele fedni.

Ne használja a fóliaszőnyeget ragasztott parketta 
esetén, illetve olyan lemezeknél amelyeknek az aljára 
alátétet vagy párnás anyagot helyeztek.
Ne telepítse a fólia fűtőrendszert lépcsőkre.
Ne helyezze el olyan padlózat esetén amelyiken a 
nyirkosság látható nyomai vannak, egyenetlen, vagy 
szőnyeg vagy parketta esetén.
Ne hagyjon szigetelő anyagokat a padló felszínén, 
például babzsák, törülköző vagy vászon.
Ne húzza rá fűtőszőnyegre, és ne hajtogassa össze vagy 
gyűrje meg a fólia fűtőszőnyegeket.
Ne helyezzen el semmilyen nehéz/éles szerszámot 
(vagy bármilyen más potenciálisan károsító tárgyat) a 
fűtőszőnyegekre.
Ne telepítse a szőnyeget ha a szoba hőmérséklete -5°C 
alatt van.
Ne helyezze el a fólia fűtőszőnyegeket sehol máshol, 
csak az épületen belül.
Ne helyezze a fűtőszőnyegeket falak vagy válaszfalak 
alá, vagy nehéz szekrények, faliszekrények vagy fix 
berendezések (WC, mosogató, kád stb.) alá.
Ne helyezze a fűtőszőnyegeket kb. 50mm-nél közelebb 
bármely hővezető épületrészhez, mint például a 
hidegvíz-vezeték.
Ne helyezze a fóliaszőnyegeket 20mm-nél közelebb 
egymáshoz, 50mm-nél közelebb bármilyen falhoz, 
vagy 100mm-nél közelebb a kandallóhoz vagy 
melegvíz-vezetékhez.
Ne helyezze el a fólia fűtőszőnyegeket olyan fapadló 
alá, ami 18mm-nél vastagabb.
Ne helyezzen el a padló felületére semmi olyan tárgyat 
ami meggátolja a légmozgást vagy a hőemelkedést a 
szobában.
Ne helyezzen el elektromos vezetékeket vagy 
vízvezetékeket a fólia fűtőszőnyegekkel együtt a 
padlózat alá.
Ne használjon cellulóz szigetelést.
Ne helyezze a fűtőszőnyeget közvetlen kapcsolatba 
cement vagy beton lapokkal. A fűtőrendszert egy arra 
megfelelő puha szigetelő anyagra kell telepíteni.

CSINÁLJUK NE TEGYE

FIGYELEM!
Ügyelni kell a hő-gátlás megakadályozására. A hő-gátlás akkor lép fel amikor 

egy olyan tárgy van a padlóra helyezve ami meggátolja, hogy a meleg szabadon 
a levegőbe áramoljon. A hő-gátlás károsodást okozhat a padlóban. Hő-gátlást 
okozó tárgyak például gumialjú szőnyegek, szilárd alapú bútorzat, ülőpárna, 

babzsák stb.
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Telepítéshez szükséges eszközök

Mielőtt telepíti az új Warmup Fólia fűtőrendszerét, győződjön meg róla, hogy megvannak a következő kiegészítő 
alkatrészek:

• Személyre szabott telepítési terv (vagy alaprajz)

• Termosztát

• Digitális multiméter

• 30mA védő relé (fi relé)

• Elektromos összekötő doboz

• Elektromos kábeltok

• Szigetelő anyag

A Warmup Fóliaszőnyeget közvetlenül a szigetelés fölé és a laminált fapadló alá kell elhelyezni.

Telepítés előtt mindig győződjön meg róla, hogy a padlóalapzatnak megfelelő hőszigetelése van. Ez kifejezetten 
fontos olyan helyeknél, ahol a fólia fűtőrendszert elsődleges fűtőrendszerként fogják használni. EL KELL végezni 
egy hő-veszteség számítást, hogy meggyőződjön róla, hogy a termék az ön szobájához megfelelő mennyiségű 
hőt fog termelni.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő fűtőfóliát

Kompatibilis padló
Kérjük győződjön meg róla, hogy a laminált padló alkalmas-e elektromos padlófűtés működtetésére. A legtöbb fa 
/ laminált padló kompatibilis a fóliaszőnyegekkel, de nem tanácsoljuk 18mm-nél vastagabb fapadló használatát.

Az olyan fapadló, aminek az összekapcsoló rendszere fémszalagokat használ, NEM kompatibilis, mert ezek a 
fémszalagok károsíthatják a fóliaszőnyegeket.

Bármely fapadló amihez már előzőleg hozzáerősítettek egy párnázatot nem használható a Warmup 
fóliaszőnyegekkel.

A fapadlók vagy hasonlók hő ellenállása nem haladhatja meg a 0,15 [m²ºK/W].

Számolja ki a fűteni kívánt padló területét négyzetméterben. Ez a padló teljes területe, mínusz bármilyen fixen 
elhelyezett bútor.

Válassza ki a fűteni kívánt terület nagyságának méretét megközelítő fűtőszőnyeget vagy fóliák kombinációját. 
Elképzelhető, hogy a terület 90%-ával kell számolnia, hogy helyeket biztosítson a falaknak és a fix helyeknek. A 
fűtőelemek méreteinek teljes listáját lásd a 3. oldalon.

Ha szükség van a fólia fűtőelemek kombinációjára, ne felejtse el, hogy a termosztát 16A terhelést képes elviselni.
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Minden elektromos munkát egy képzett villanyszerelőnek 
kell megcsinálnia, és meg kell felelnie az érvényes 
Szabályozásoknak.

A rendszert egy megfelelő 30mA védő relével (fi relé) kell 
levédeni.

A termosztát bekötése

A termosztátot a fűteni kívánt szobán belül kell beépíteni. 
Fürdőszobák vagy nedves helyek esetén konzultálni kell 
egy elektromos szakemberrel, hogy van-e egy megfelelő 
hely a beépítésre.

A termosztátot 16 amperre van szabályozva. Nagyobb 
beépítésekhez, amik meghaladják a 16 ampert, több 
termosztátotra vagy megfelelő kapcsoló relére lesz 
szükség.

Miután az összes bekötés megtörtént, az elektromos 
szakembernek ki kell töltenie az idevágó űrlapokat és azt elhelyezni a főkapcsolótáblánál. 

Hogyan alakítsa át a 
fóliaszőnyeget

Néhány esetnél elképzelhető, hogy a szőnyeget el kell 
vágnia vagy forgatnia, hogy megfelelően illeszkedjen. 
Fontos, hogy ilyenkor ne vágja el, csavarja meg vagy 
hurkolja át a fűtőszálakat.

A vágáshoz fordítsa meg a szőnyeget, hogy a hurkok 
jól látszódjanak. Emelje arrébb a huzalokat amikor 
vág. Amikor az alumínium fóliát végre elvágta és a 
szőnyeget ismét elhelyezte, használja a mellékelt 
alumínium ragasztószalagot, hogy betakarja a 
kilátszódó huzalt és összekapcsolja a szőnyegeket.

Fedőlap

Kilátszó huzal

Alsó lap

Elektromos szükségletek

230V ellátás védő relén 
keresztül

30mA védő relé 
(fi relé)

Warmup 
Termosztát

Csővezeték védi a 
kábelt az összekötő 
doboztól a termosztátig

Összekötődoboz (ha 
2-nél több fóliát épít be)

Csővezeték védi a 
hidegkábeleket a 

fűtőfóliáktól

Jegyzet: ne futtassa 
át a padlószenzor 
kábelét ugyanazon 
a csővezetéken

A fűtőegység tesztelése
A fűtőfóliát a végleges padlóburkolat lehelyezése előtt, alatt és után is ellenőrizni kell. 

Egy 2K ohm-ra állított multiméterrel elvégzett fázis-0 teszt = ohm-értékeket lásd a 3. oldalon.

Ha nem a várható értékeket kapja vagy ha bármikor úgy gondolja, hogy valami hiba áll fenn, kérjük lépjen 
kapcsolatba a Warmup-pal tanácsokért.

Jegyzetelje le az olvasott értékeket az utasítás végén található ellenőrző táblázatba.

Jegyzet: Bizonyosodjon meg róla, hogy a legutolsó padlóelem lefektetése előtt a padlószenzor le lett 
tesztelve. A padlószenzor értékei a termosztátot használati útmutatójában találhatók. Amikor a padlószenzort 
teszteli, győződjön meg róla, hogy a műszer 20k ohm értékig képes érzékelni.
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Beépítés

A beépítés előtt rajzoljon egy tervet, amin ábrázolva vannak a szőnyegek, padlószenzor és összekötő doboz vagy 
dobozok helyei.

Hogy elsődleges fűtőegységként használja, a fólia fűtőszőnyegnek a padlóterület legalább 80-90%-át be kell 
terítenie (a szigeteléstől, a szobában lévő légmozgástól és általános hő veszteségtől függően szükség lehet egy 
kiegészítő fűtőrendszerre is). Válassza ki a fűtőszőnyegek olyan kombinációját, ami a lehetővé teszi a szobája 
szükséges 80-90%-ának beterítését.

Jegyzet: A szőnyegeket 3 méteres elektromos hidegvezetékekkel vannak ellátva. Ha hosszabb 
csatlakozóvezetékre van szüksége, ezeket meg lehet növelni.

Fontos, hogy pontos jegyzeteket vezessünk arról, hogy hol vannak beépítve a szőnyegek.

A fólia fűtőrendszert NEM LEHET cementbe, vagy cement, illetve beton padlóalapzattal 
közvetlen kapcsolatban beépíteni. Mindig kell lennie egy puha szigetelőnek / aljzatnak 
a fólia fűtőszőnyegek alatt.

Alaposan vizsgálja meg a padlóalapzatot, győződjön meg róla, hogy az tiszta, nincsenek 
éles szélek benne, kiálló szögek vagy bármi olyan más anyag, ami károsíthatja a fólia 
fűtőszőnyeget.

Fektesse le a szigetelést a gyártó utasításai szerint.

Amikor a Warmup cementborítású szigetelőlapot használja, szükséges egy puha aljzat 
leterítése a lapok tetején.

Vegye ki a fólia fűtőszőnyeget a csomagolásból és vizuálisan ellenőrizze, hogy nem 
sérült-e meg.

Egy multiméter használatával tesztelje és hasonlítsa össze a kapott ellenállás értéket 
a 3. oldalon leírtakkal. Jegyezze le az értékeket az utasítás végén található ellenőrző 
táblázatba.

3. lépés: A fólia fűtőszőnyeg lefektetése

Görgesse ki a fólia fűtőszőnyeget a szigetelőanyag tetején. A szoba széleitől legyen a 
fűtőszőnyeg legalább 50mm távolságra.

A szőnyeget úgy kell lefektetni, hogy a kilátszó huzalok lefelé nézzenek.

Győződjön meg róla, hogy a fűtőszőnyeg teljesen lapos. Ügyeljen rá, hogy a beépítés 
alatt ne hajtsa meg vagy gyűrje meg a szőnyegeket.

Úgy helyezze el, hogy tápvezeték el tudja érni a termosztát csatlakozásának helyét.

Ha több fólia fűtőszőnyeget is lefektet, ügyeljen rá, hogy azok nem fedik egymást, mert 
ez túlmelegedéshez vezethet. Hagyjon legalább 20mm széles rést a szőnyegek között.

Rögzítse a szőnyegeket a mellékelt fólia ragasztószalaggal. Kiegészítésként közönséges 
ragasztószalagot is használhat, ha szükséges.

2. lépés: A padlóalapzat ellenőrzése és előkészítése

1. lépés: a beépítés megtervezése
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Ha a fóliaszőnyegből egy huzal leválik (mikor vágja és forgatja a szőnyeget), azt a 
huzalt alumínium ragasztószalaggal KELL burkolni. Ezt a ragasztószalagot használja a 
szőnyegek közötti rések áthidalására is.

JEGYZET: Fontos, hogy a földvezeték sértetlen maradjon.

Rögzítse a szőnyegeket a padlóhoz ragasztószalaggal. Mivel a csatlakozó és a 
hidegvezetékek kicsit vastagabbak a szőnyeg többi részénél, csináljon egy kis 
barázdát a szigetelésen, hogy a fűtőszőnyeg teljesen laposan feküdjön. Ne engedje a 
tápkábelnek, hogy keresztezze a fűtőszőnyeget, vagy hogy hozzá érjen.

Miután a fólia (fóliák) le lett fektetve, jelöljön meg minden hidegvezetéket 
egy számozott matricával. Ez megkönnyíti a szőnyegek azonosítását miután a 
padlóburkolatot is lefektette.

4. lépés: A padlószenzor beépítése

Helyezze be a szenzort körülbelül 300mm mélyen a fűtött területbe a szőnyegen futó 
fűtőszálak közé. Ne engedje, hogy a szenzor hegye érintkezzen bármelyik fűtőelem 
huzallal.

A Warmup egy kábeltok alkalmazását javasolja a padlószenzor betelepítése során. A 
kábeltok megvédi a szenzort és lehetővé teszi az egyszerű cserét ha a padló lefektetése 
után bármilyen probléma merülne fel.

Futtassa vissza a szenzorkábelt a termosztáthoz. A szenzorkábelnek NEM szabad a 
fólia fűtőhuzaljain futnia. Egy multiméterrel tesztelje a padlószenzort. A padlószenzor 
ohm-értékei a termosztátot használati útmutatójában találhatók.

5. lépés: A padló beépítése

Mielőtt lefekteti a végső padlóburkolatot, tesztelje a fólia fűtőszőnyegeket, hogy 
meggyőződjön róla, hogy azok nem károsodtak a beépítés során.

A beépítésre most már rámehet az utolsó padlóréteg. Vigyázzon, nehogy károsítsa a 
fűtőszőnyegeket. Ne verjen be szögeket vagy helyezzen csavarokat a padlóba, illetve 
ne vágja el a padlólemezeket a fűtőrendszer tetején.

Ha a padlót nem azonnal fekteti le, akkor rakjon kartonlapokat a fólia fűtőszőnyegekre, 
hogy megvédje azokat a sérülésektől. A padló lefektetése előtt azonnal tesztelje le a 
fűtőszőnyeget, hogy meggyőződjön róla, hogy nem sérült-e meg.

6. lépés: A termosztát csatlakoztatása

Miután beépítette a padlót, csatlakoztassa a termosztátot és állítsa be, hogy ne 
emelkedjen a hőmérséklet 27°C fölé.

A padlószenzoros termosztát használata KÖTELEZŐ, hogy pontosan figyelemmel 
kísérhesse a padló hőmérsékletét és az ön komfortszintjét.

Minden fólia fűtőrendszerrel rendelkező szobát lásson el egy saját termosztáttal. Ezzel 
minden szobát külön tud kezelni, ez által energiát takarít meg, hogy csak azt a helyet 
fűti amelyikre szüksége van.

Beépítés

FIGYELMEZTETÉS!
AZ ELEKTROMOS MUNKÁT EGY KÉPZETT VILLANYSZERELŐNEK KELL 

MEGCSINÁLNIA, ÉS MEG KELL FELELNIE AZ ÉRVÉNYES SZABÁLYOZÁSOKNAK.
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Garancia

A Warmup garantálja, hogy a Warmup Fólia fűtőszőnyeg 
anyag-és selejthiba mentes a megfelelő használat 
és karbantartás esetén, és garantáltan az is marad 
az alább felsorolt feltételeknek és korlátozásoknak 
megfelelően. A Fólia fűtőszőnyeg garanciája 15 év, az 
alább felsoroltak kivételével (felhívjuk a figyelmét a 
garancia végén található kivételekre).

A 15 éves garancia érvényes:

1. csak akkor ha az egységet regisztrálják a Warmupnál 
a megvételt követő 30 napon belül. A regisztráció 
elvégezhető online is a www.warmup.co.hu 
honlapon. A garancia érvényesítéséhez szükséges 
a vétel igazolása, ezért tartsa meg a számlát és a 
blokkot - a számlának és blokknak tartalmaznia kell 
a megvásárolt egység pontos típusát; és

2. csak akkor, ha a fűtőelemet mindig a védő relével (fi 
relé) kötik össze és használják.

A garancia a megvásárlás napján kezdődik. A garancia 
ideje alatt a Warmup intézi a fólia fűtőszőnyeg javítását 
és (a saját belátása szerint) az alkatrészek ingyenes 
cseréjét. Önt csak a javítás vagy csere költségei terhelik 
a garancia értelmében, ami nem sérti a törvényes 
jogokat.

Ezek a költségek nem haladják meg a Warmup által 
elvégzett javítás vagy csere tényleges költségeit és nem 
terjed ki a padlóborítás vagy padló újrafektetésére, 
cseréjére vagy javítására.

A garancia nem érvényes a fólia fűtőszőnyeg 
beszerelése vagy burkolása közben elszenvedett 
sérülések okozta meghibásodásra. Ezért fontos, 
hogy még a burkolás előtt ellenőrizzük, hogy a fólia 
fűtőszőnyeg rendesen működik (a beszerelési leírásnak 
megfelelően).

(i) A javított fólia fűtőszőnyegeknek csak 5 éves garanciájuk van. A Warmup semmilyen körülmények között nem 
felelős a javítást befolyásoló, eltávolított vagy sérült járólapok/padlóborítás cseréjéért vagy javításáért.

(ii) A SafetyNetTM garancia nem fedezi a nem megfelelő ragasztó használatából, vagy padlóalap körülményeiből 
adódó bármilyen más kárt, nem megfelelő igénybevételt, vagy nem megfelelő beépítést. A limit egy vásárlónkénti 
vagy beépítőként egyetlen darab csere fólia fűtőszőnyeg.

(iii) A SafetyNetTM garancia nem fedezi a burkolást követő károkat, például a már egyszer lefektetett, sérült 
burkolatok felszedését, vagy alapzati mozgások miatt megsérült a padló javítását.

SafetyNetTM telepítési garancia: Ha a padlóborítás letétele előtt véletlenül 
valamilyen kár keletkezik a fólia fűtőszőnyegen, juttassa vissza a sérült 
fűtőszőnyeget a Warmuphoz 30 napon belül az eredeti, dátummal ellátott 
vásárlási bizonyítvánnyal. A WARMUP KICSERÉL BÁRMILYEN BURKOLÁS ELŐTTI 
FÓLIA FŰTŐSZŐNYEGET (MAXIMUM 1-ET) EGY MÁSIK, UGYANOLYAN TÍPUSÚ 
ÉS GYÁRTMÁNYÚ FÓLIA FŰTŐSZŐNYEGGEL - INGYEN.

Telepítési 
garancia

TM

A WARMUP SEMMI ESETBEN NEM VÁLLAL 
FELELŐSSÉGET VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES 
KÁROKRA, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN 
AZ EXTRA ALKATRÉSZEK KÖLTSÉGEIT VAGY A 
MAGÁNTULAJDON SÉRÜLÉSEIT.

A WARMUP nem felelős:

1. Hibás beszerelés vagy használat következtében 
bekövetkezett károkért vagy javításért.

2. Víz, tűz, szél, villám, baleset, korrodáló környezet 
vagy bármilyen más körülmények okozta károkért 
amik a Warmup irányításán kívül esnek.

3. Az egységgel nem kompatibilis alkatrészek vagy 
tartozékok használatáért.

4. A telepítési és használati útmutatóban leírt normális 
karbantartásért, mint például a hőfokszabályozó 
tisztítása.

5. Alkatrészekért amiket nem a Warmup jelölt vagy 
szállított.

6. A nem megfelelő használatból, karbantartásból, 
működtetésből vagy szervizelésből adódó károkért 
vagy javításért. 

7. A nem megfelelő elektromos szolgáltatásból és/
vagy áramszünetből fakadó hibákért.

8. Fagyott vagy törött vízvezetékből következő 
berendezési hibák okozta károkért.

9. A termék megjelenésének megváltozásáért, amik 
nem befolyásolják a működését.
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Ellenőrző táblázat

FIGYELEM

Sugárzó Padlófűtő Rendszerek - 
Áramütés veszélye

Elektromos vezetékek és fűtőszálak 
vannak a padló alatt. Ne üsse át 
szögekkel, csavarokkal vagy más 
hasonló eszközzel. Ne korlátozza a 
fűtött padló hősugárzását.

Fólia fűtőszőnyeg helye ......................................................................................

Teljes áramfogyasztás (wattokban)    ..............................................................

Figyelem:

Ne vágja el vagy rövidítse le a fűtőegységet.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a teljes fűtőegység a csatlakozó elemekkel együtt a végső padlózat alá lett 
telepítve.

A Fűtőegységet egy 30mA védő relével (fi relé) összekapcsolva kell működtetni.

Típus Ellenállás előtte Ellenállás utána Szigetelési ellenállás 
megfelelő

Padlóérzékelő 
ellenállása

Ezt az űrlapot a Warmup Garanciával együtt kell kitölteni. Bizonyosodjon meg róla, hogy az értékek 
megegyeznek a használati utasításban leírtakkal.

Ezt a kártyát a fogyasztó egység közelébe kell elhelyezni, jól látható helyen.

Warmup Magyarország | E: hu@warmup.com | W: www.warmup.co.hu

_______________________        _____________________________        ____________________________
Dátum Aláírva Cég bélyegzője/neve
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