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Podpis i pieczątka instalatora

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami eksploatacji przedmioto-
wego systemu grzewczego  określonymi w Instrukcji użytkownika syste-
mu grzewczego z zastosowaniem folii grzewczej – Termo-fol Sp. z o.o.

Podpis użytkownika systemu grzewczego

DANE SYSTEMU

DATA INSTALACJI

NABYWCA

Nazwa firmy

Imię i Nazwisko

Adres (ulica, nr)

Kod Miejscowość

NIP Telefon

Nr Faktury/umowy
DANE INSTALATORA

Nazwa firmy

Imię i Nazwisko

Adres (ulica, nr)

Kod Miejscowość

NIP Telefon

DANE SYSTEMU C.D.

Adres INSTALACJI (ulica, nr)

Kod Miejscowość

Typ folii grzewczej

Typ folii grzewczej c.d.
Nr uprawnień SEP elektryka/instalatora

Data rozpoczęcia eksploatacji systemu

VI. DOKUMENTACJA ILUSTRACYJNA LUB FOTOGRAFICZNA 

 STREFA GRZEWCZA: ………….......................…

Naszkicuj lub umieść zdjęcie rozmieszczenia odcinków folii, schematu połączeń elektrycznych i umiejscowienia ze-
wnętrznego czujnika temperatury w strefie grzewczej

Oświadczam, że przedmiotowy system grzewczy został 
zainstalowany zgodnie z wymaganiami określonymi  
w Instrukcji Instalacji systemu grzewczego z zastoso-
waniem folii grzewczej – Termo-fol Sp. z o.o.

Podpis i pieczątka instalatora
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WARUNKI GWARANCJI

TERMOFOL jako Gwarant obejmuje produkty będące elemen-
tami systemów grzewczych TERMOFOL zgodnie z poniższymi 
warunkami:
a) Okres gwarancji liczony jest daty zakupu i/lub wydania towaru.
b) Okres gwarancji na folię grzewczą wynosi:
- 6 lat w przypadku montażu indywidualnego lub przez instalatora 
nie posiadającego autoryzacji TERMOFOL,
- 15 lat w przypadku montażu instalacji przez autoryzowanego 
instalatora TERMOFOL z zastrzeżeniem, że system grzewczy  
w całości opiera się o komponenty produkcji TERMOFOL, 
c) Okres gwarancji na termoregulatory wynosi 24 miesiące,
d) Okres gwarancji na pozostałe elementy systemu wynosi 24 
miesiące.
Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji przeprowadzać należy w 
formie pisemnej (drogą elektroniczną i pocztą tradycyjną), zgod-
nie z procedurą, pn. „Ogólne Warunki Reklamacji – Termo-fol Sp. 
z o.o.” dostępne są na stronie producenta https://www.termofol.
pl/, w jego siedzibie, oraz serwisach sprzedażowych TERMOFOL, 
w ramach konta allegro i innych platform, na których Termo-fol 
Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż na swój rachunek.

TERMOFOL jako Gwarant obejmuje produkty będące elemen-
tami systemów grzewczych TERMOFOL zgodnie z poniższymi 
warunkami:
a) Okres gwarancji liczony jest daty zakupu i/lub wydania towaru.
b) Okres gwarancji na termoregulatory wynosi 24 miesiące,
c) Okres gwarancji na pozostałe elementy systemu wynosi 24 
miesiące.
Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji przeprowadzać nale-
ży w formie pisemnej (drogą elektroniczną i pocztą tradycyjną), 
zgodnie z procedurą, pn. „Ogólne Warunki Reklamacji – Termo-fol 

Sp. z o.o.” dostępną na stronie producenta https://www.termofol.
pl/, w jego siedzibie, oraz serwisach sprzedażowych TERMOFOL,  
w ramach konta allegro i innych platform, na których Termo-fol Sp. 
z o.o. prowadzi sprzedaż na swój rachunek.

Prawidłowe i zgodne z niniejszą instrukcją przeprowadzenie pro-
cesu instalacji systemu grzewczego TERMOFOL jest warunkiem 
bezpiecznego użytkowania systemu oraz warunkuje odpowiedzial-
ność z tytułu gwarancji i rękojmi producenta. Producent wymaga 
dla zachowania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji zachowania 
poniższych zastrzeżeń:

- Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej system i podłączenie 
urządzeń elektrycznych stanowiących składowe systemu należy 
zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu specjaliście posiadającemu 
stosowne uprawnienia. Na terenie RP będzie to elektryk posiadają-
cy uprawnienia SEP do robót elektroinstalacyjnych do 1 kV.

- Przed użyciem system grzewczy powinien zostać poddany po-
miarom wskazanym przez producenta w niniejszej instrukcji.  
W przypadku gdy wyniki pomiarów wykazują wartości odbiegające 
od wskazanych przez producenta, systemu nie można użytkować 
do czasu wyeliminowania źródła usterki, 
- Niniejszy system jest przeznaczone wyłącznie do celów ogrzewa-
nia powierzchniowego, i nie może służyć do innych zastosowań, 
- Nie wolno poddawać urządzeń wchodzącym w skład systemu 
żadnym zmianom ani modyfikacjom.

Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi określone są w „Ogólnych 
warunkach gwarancji i rękojmi - Termo-fol Sp. z o.o.” dostępnych na 
stronie www.termofol.pl

I. ZESTAWIENIE STREF GRZEWCZYCH

Nazwa/numer strefy  
grzewczej

Powierzchnia foli 
grzewczej zainsta-
lowanej w strefie

Moc folii grzewczej 
zainstalowanej  

w strefie grzewczej

Typ zastosowanego 
 termoregulatora

m² kW TERMOFOL

II. WYNIKI POMIARÓW REZYSTANCJI STREF GRZEWCZYCH

Nazwa/numer strefy  
grzewczej

Napięcie robocze Rezystancja strefy – zmierzona

V Ω

III. WYNIKI POMIARÓW REZYSTANCJI CZUJNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Nazwa/numer strefy  
grzewczej

Napięcie robocze Rezystancja czujnika zewn.

V kΩ

IV. WYNIKI POMIARÓW REZYSTANCJI IZOLACJI STREF GRZEWCZYCH

Nazwa/numer strefy  
grzewczej

Napięcie robocze Rezystancja izolacji strefy

V MΩ

V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW PRACY  
TERMOREGULATORÓW W STREFACH GRZEWCZYCH

Nazwa/numer strefy grzew-
czej

Model termoregu-
latora

Tryb kontroli 
temperatury

Wartość temperatu-
ry przegrzania Wartość histerezy

ALL/IN/OUT C C

Niniejsza karta gwarancyjna przystosowana jest dla zestawów do samodzielnego monta-
żu obejmujących jedną strefę grzewczą. Pod adresem www.termofol.com/doc/ (poniższy 
kod QR) dostępna jest rozszerzona wersja karty gwarancyjnej (wersja instalatorska) po-
zwalająca objąć treścią karty do 10 stref grzewczych.

www.termofol.com/doc/ 


