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ZÁRUČNÍ LIST

www.termofol.cz

info@termofol.cz

+420 734 113 933

Addresa:
Kbelnice u Jičína 86,  
Jičín areál Tepelná 
technika Greeneco

Podpis a razítko zhotovitele

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s podmínkami provozu předmětného 
topného systému, obsaženými v uživatelské příručce topného systému  
s využitím topné fólie – Termofol.

Podpis uživatele topného systému

ÚDAJE SYSTÉMU

DATUM INSTALACE

KUPUJÍCÍ

Název firmy

Jméno a příjmení

Adresa (ulice, č.)

PSČ Město

DIČ Telefon

Č. faktury/smlouvy
ÚDAJE O ZHOTOVITELI

Název firmy

Jméno a příjmení

Adresa (ulice, č.)

PSČ Město

DIČ Telefon

ÚDAJE SYSTÉMU

Adresa INSTALACE (ulice, č.)

PSČ Město

Typ topné fólie

Typ topné fólie pokračování
Číslo oprávnění elektrikáře/instalatéra

Datum zahájení provozu systému

VI. ILUSTRAČNÍ NEBO FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE 

 TOPNÁ ZÓNA:  ………….................................…

Prohlašuji, že předmětný topný systém byl instalován 
v souladu s požadavky uvedenými v návodu k instalaci 
topného systému s použitím topné fólie - Termofol.

Podpis a razítko zhotovitele
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

TERMOFOL, jako ručitel, poskytuje záruku na výrobky, které 
jsou součástí topných systémů TERMOFOL, v souladu s násle-
dujícími podmínkami:

a) záruční doba se počítá od data nákupu a/nebo vydání zboží,
b) záruční doba na topnou fólii činí:

- 10 let v případě individuální instalace nebo instalace zhoto-
vitelem, který není autorizován společností TERMOFOL,

- 15 let v případě instalace autorizovanou montážní fir-
mou TERMOFOL, pokud je topný systém založen výhrad-
ně na komponentech vyrobených společností TERMOFOL, 
nebo 30 let v případě instalace systému Termofol dia-
mond                                                                                                                                             
c) záruční doba na termostaty je 24 měsíců,
d) záruční doba na ostatní součásti systému je 24 měsíců.

Nároky ze záruky se uplatňují písemně (elektronicky a poštou) 
v souladu s následující instrukcí „Všeobecné reklamační pod-
mínky - Termofol“, která je k dispozici u prodejce (https://
www.termo-fol.cz/). TERMOFOL, jako ručitel, poskytuje záru-
ku na výrobky, které jsou součástí topných systémů TERMO-
FOL, v souladu s následujícími podmínkami:

a) záruční doba se počítá od data nákupu a/nebo vydání zboží,
b) záruční doba na termostaty je 24 měsíců,
c) záruční doba na ostatní součásti systému je 24 měsíců.

Nároky ze záruky se uplatňují písemně (elektronicky a poštou)
v souladu s následující instrukcí „”Všeobecné reklamační 
podmínky - Termofol“, která je k dispozici u prodejce (https://

www.termo-fol.cz/) nebo (https://www.termofol.cz/)
Správné provedení instalace topného systému TERMOFOL v 
souladu s tímto návodem je předpokladem bezpečného po-
užívání systému a podmiňuje záruční a pozáruční odpovědnost 
výrobce. 

Výrobce vyžaduje, aby byly pro zachování záručních práv 
dodrženy následující podmínky:

- Elektrickou instalaci systému a připojení elektrických zařízení, 
která jsou součástí systému, je nutné svěřit výhradně kvalifiko-
vanému odborníkovi s příslušným oprávněním. Na území ČR to 
bude elektrikář s osvědčením o odborné způsobilosti v elektro-
technice dle vyhl. č. 50/1978 Sb.

- Před použitím musí být topný systém podroben měřením, 
která uvádí výrobce v tomto návodu.
V případě, že výsledky měření vykazují hodnoty odchylné od 
hodnot uvedených výrobcem, nesmí být systém provozován, 
dokud nebude odstraněn zdroj závady.

- Tento systém je určen výhradně pro účely povrchového vy-
tápění a nesmí být používán k jiným účelům.

- Zařízení tvořící systém nesmí být nijak upravováno ani měně-
no. 

Podrobné záruční a podmínky jsou uvedeny ve „Všeobecných 
záručních podmínkách“, které jsou k dispozici u prodejce (ht-
tps://www.termo-fol.cz/) nebo (https://www.termofol.cz/)

I. PŘEHLED TOPNÝCH ZÓN

Název/číslo topné zóny

Povrch topné 
fólie instalované 

v zóně

Výkon topné fólie 
instalované v topné 

zóně
Typ použitého termostatu 

TERMOFOL

m² kW TERMOFOL

II. VÝSLEDKY MĚŘENÍ ODPORU TOPNÝCH ZÓN

Název/číslo topné zóny
Provozní napětí V Odpor zóny - změřený Ω

V Ω

III. VÝSLEDKY MĚŘENÍ ODPORU EXTERNÍCH ČIDEL

Název/číslo topné zóny
Provozní napětí Odpor externího čidla

V kΩ

IV. VÝSLEDKY MĚŘENÍ ODPORU IZOLACE TOPNÝCH ZÓN

Název/číslo topné zóny
Provozní napětí Odpor izolace zóny

V MΩ

V. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH PARAMETRŮ TERMOSTATŮ  
V TOPNÝCH ZÓNÁCH

Název/číslo topné zóny Model termostatu
Režim regulace 

teploty
Hodnota teploty 

přehřátí
Hodnota  

hystereze
ALL/IN/OUT C C

Tento záruční list je určen pro sady určené k samostatné montáži zahrnující jednu topnou 
zónu. Rozšířená verze záručního listu (verze pro montážní firmy) je k dispozici u prodejce 
a umožňuje pokrýt až 10 topných zón.

www.termofol.com/doc/ 


