PRZEWODY
GRZEJNE
TERMOFOL TF-KGJZ

Installation manual
in different languages

Instrukcja montażu

ZASTOSOWANIE
Produkty firmy Termofol jakim są przewody grzejne TF-KGJZ dedykowane są do
ogrzewania pomieszczeń, w których wykończenie podłogi stanowi marmur lub terakota.
Do wykończenia można również wykorzystać:
• drewniane, klejone do podłoża pokrycia,
• wykładzinę PCV,
• wykładzinę dywanową,
• pokrycia „pływające”.
Należy zwrócić uwagę czy montowane wykończenie posiada odpowiedni atest i zawiera znak producenta, pozwalający na bezpieczne użytkowanie wybranego produktu. Powinien on zawierać oznaczenie przedstawione poniżej.

oznaczenie wykładziny
dywanowej

oznaczenie wykładziny
PCV

Przewody grzejne TF-KGJZ mogą być także stosowane do ochrony rur przed zamarzaniem.
Decyzję o wyborze przewodów grzejnych TF-KGJZ jako ogrzewanie podłogowe należy podjąć na etapie budowy (przed wykonaniem wylewki). Układa się je na stropie
lub betonowym podkładzie zawierającym warstwę izolacji termicznej. Wpływa to
znacząco na ograniczenie strat ciepła i przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne. Rozłożone przewody zalewa się wylewką cementową lub anhydrytową.
Przewody grzejne Termofol TF-KGJZ mogą stanowić:
• podstawowy system grzewczy pomieszczeń, budynków, będący jedynym, samowystarczalnym źródłem ciepła,
• wspomagający system grzewczy, montowany w celu uzyskania efektu ciepłej podłogi.

PRZEKRÓJ WARSTW PRZEWODU
1. Powłoka z ciepłoodpornego PVC
2. Ekran – oplot z ocynowanych drutów miedzianych
3. Izolacja PVC
4. Izolacja z XLPE
5. Wielodrutowa żyła grzejna
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Termofol TF-KGJZ v. 10W/m

Model

Długość
[m]

Średnica
[mm]

Moc
[W/m]

Moc
kabla [W]

Napięcie
pracy [V]

TF-KGJZ 100/10

10

4.8–5.6 mm

10

100

AC230V

TF-KGJZ 150/10

15

4.8–5.6 mm

10

150

AC230V

TF-KGJZ 200/10

20

4.8–5.6 mm

10

200

AC230V

TF-KGJZ 250/10

25

4.8–5.6 mm

10

250

AC230V

TF-KGJZ 300/10

30

4.8–5.6 mm

10

300

AC230V

TF-KGJZ 350/10

35

4.8–5.6 mm

10

350

AC230V

TF-KGJZ 400/10

40

4.8–5.6 mm

10

400

AC230V

TF-KGJZ 450/10

45

4.8–5.6 mm

10

450

AC230V

TF-KGJZ 600/10

60

4.8–5.6 mm

10

600

AC230V

TF-KGJZ 700/10

70

4.8–5.6 mm

10

700

AC230V

TF-KGJZ 800/10

80

4.8–5.6 mm

10

800

AC230V

TF-KGJZ 900/10

90

4.8–5.6 mm

10

900

AC230V

TF-KGJZ 1000/10

100

4.8–5.6 mm

10

1000

AC230V

TF-KGJZ 1200/10

120

4.8–5.6 mm

10

1200

AC230V

TF-KGJZ 1400/10

140

4.8–5.6 mm

10

1400

AC230V

TF-KGJZ 1600/10

160

4.8–5.6 mm

10

1600

AC230V

TF-KGJZ 2000/10

200

4.8–5.6 mm

10

2000

AC230V

Termofol TF-KGJZ v. 20W/m

Model

Długość
[m]

Średnica
[mm]

Moc
[W/m]

Moc
kabla [W]

Napięcie
pracy [V]

TF-KGJZ 150/20

7,5

4.8–5.6 mm

20

150

AC230V

TF-KGJZ 200/20

10

4.8–5.6 mm

20

200

AC230V

TF-KGJZ 300/20

15

4.8–5.6 mm

20

300

AC230V

TF-KGJZ 400/20

20

4.8–5.6 mm

20

400

AC230V

TF-KGJZ 500/20

25

4.8–5.6 mm

20

500

AC230V

TF-KGJZ 600/20

30

4.8–5.6 mm

20

600

AC230V

TF-KGJZ 700/20

35

4.8–5.6 mm

20

700

AC230V

TF-KGJZ 850/20

42,5

4.8–5.6 mm

20

850

AC230V

TF-KGJZ 1000/20

50

4.8–5.6 mm

20

1000

AC230V

TF-KGJZ 1200/20

60

4.8–5.6 mm

20

1200

AC230V

TF-KGJZ 1400/20

70

4.8–5.6 mm

20

1400

AC230V

TF-KGJZ 1600/20

80

4.8–5.6 mm

20

1600

AC230V

TF-KGJZ 2000/20

100

4.8–5.6 mm

20

2000

AC230V

TF-KGJZ 2200/20

110

4.8–5.6 mm

20

2200

AC230V

TF-KGJZ 2400/20

120

4.8–5.6 mm

20

2400

AC230V

TF-KGJZ 2800/20

140

4.8–5.6 mm

20

2800

AC230V

TF-KGJZ 3100/20

155

4.8–5.6 mm

20

3100

AC230V

1. przewód zasilający
2. dwużyłowy przewód grzewczy TF-KGJZ
3. mufa łącząca przewód zasilający z przewodem grzewczym
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INFORMACJA:
Odchył wartości mocy przewodów grzejnych względem parametrów
zamieszczonych na tabliczce znamionowej, mieszczący się w granicy
[ -10%, +10% ] jest zgodny z przyjętymi normami.
Napięcie znamionowe przewodów grzejnych wynosi 230V/50 Hz.

IPX 7
Model		
Length		
Output		
Power		
Voltage		
Production Date:

TF-KGJZ 3100/20
155m
20W/m
3100W
230V AC 50 Hz
2022-02-20

5 907599 616429

GRAFIKA TABLICZKI ZNAMIONOWEJ

Na tabliczce znamionowej znajduje się ideogram:

Przewód grzejny zasilany
jednostronnie

NARZĘDZIA I MATERIAŁY
niezbędne do wykonania montażu przewodu grzewczego:
• przewód grzejny Termofol TF-KGJZ
• izolacja o dobrych parametrach termoizolacyjnych (twardy styropian)
• folia polietylenowa
• taśma montażowa TERMOFOL
• regulator temperatury
• rurka ochronna (peszel) długości 1,5m
• rurka ochronna (peszel) długości 2,5m
• puszka elektryczna Φ 60mm
• omomierz
• megaomomierz
• bruzdownica

INFORMACJA:
Zabrania się skracania przewodu grzejnego. W razie potrzeby dozwolone jest skracanie przewodu zasilającego.
Zabrania się zgniatania „zimnego złącza”.
Zabrania się napraw przewodu grzejnego we własnym zakresie.
Ewentualne uszkodzenia należy zgłosić wykwalikowanemu instalatorowi posiadającemu uprawnienia wydane przez firmę TERMOFOL.
Zabrania się poddawania przewodu nadmiernemu naprężaniu, naciąganiu oraz uderzeniom ostrymi narzędziami.
Zabrania się układania przewodu grzejnego w temperaturze otoczenia < 5°C.
Zabrania się instalowania przewodu w miejscach, w których zaplanowano usytuowanie zabudów stałych (np. komody bez nóżek).
Zabrania się montażu mufy zakończeniowej oraz łączącej przewód
grzejny z przewodem zasilającym poza podłożem. Mufy muszą być
zatopione w wylewce betonowej bądź wylewce samopoziomującej.
Zabrania się zaginania mufy zakończeniowej i połączeniowej.
Zabrania się stosowania do montażu śrub oraz gwoździ.
Montaż należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta.

INFORMACJA:
Przyłączenie przewodu do sieci elektrycznej należy zlecić wykwalikowanemu instalatorowi z ważnymi uprawnieniami elektrycznymi.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby przewód grzejny był umiejscowiony w odległości co najmniej 2,5cm od innych źródeł ciepła ( np.
rur z ciepłą wodą).

INFORMACJA:
Konieczne jest aby w wyraźny sposób oznaczyć obecność przewodu
grzejnego. W tym celu należy umieścić oznaczenia lub znaki ostrzegawcze na skrzynce bezpiecznikowej. Mają one mieć charakter czytelny i zrozumiały dla odbiorcy. Zaleca się również umieścić znaki
ostrzegawcze wzdłuż przewodu w krótkich odstępach. Oznaczenie
obecności elektrycznego systemu ogrzewania powinno stanowić
nierozłączną część każdej dokumentacji elektrycznej instalacji.

INFORMACJE PODSTAWOWE
Rodzaj ogrzewania

Rodzaj posadzki
Podłogi ceramiczne,
kamienne, z PCV

Ciepła podłoga
Inne rodzaje podłóg

Podłogi ceramiczne,
kamienne, z PCV
Ogrzewanie
zasadnicze
Inne rodzaje podłóg

Stosowane
przewody
TF-KGJZ
v. 10W/m
TF-KGJZ
v. 20W/m
TF-KGJZ
v. 10W/m
TF-KGJZ
v. 10W/m
TF-KGJZ
v. 20W/m
TF-KGJZ
v. 10W/m

Moc na m2
posadzki
85 W/m2

65 W/m2

Konieczne jest zaprojektowanie instalacji
ogrzewania z możliwością regulacji przez
osobę kompetentną
(projektanta, dystrybutora)

Jeżeli ogrzewanie nie będzie działało w sposób ciągły (np. w biurach, wynajmowanych pokojach) konieczne jest, aby moc przypadająca na 1 m2 była większa od podanej powyżej. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku korzystania z regulatorów
temperatury z programatorem, który wykorzystuje czasowe obniżki temperatury.
Zwiększenie mocy przypadającej na 1 m2 skutkuje skróceniem czasu nagrzewania
podłogi.

Odstępy między przewodami są zależne od rodzaju posadzki. Dla poszczególnych
podłóg wyglądają następująco:
Rodzaj posadzki

TF-KGJZ v. 10W/m

TF-KGJZ v. 20W/m

Posadzki kamienne,
ceramiczne

7 cm

10 cm

PCV

8 cm

12 cm

Podłoga drewniana

10 cm

–

Aby podłoga nie miała stref niedogrzanych, odstępy między przewodami nie powinny być większe niż 20 cm.

TYPY WYLEWEK
Osoba decydująca się na ogrzewanie podłogowe ma możliwość wyboru rodzaju wylewki. Jest to:
• wylewka cementowa – cechuje się bardzo dobrą odpornością na wysoką temperaturę i na wilgotność. Z uwagi na istnienie zjawiska skurczu liniowego, niezbędne
jest wykonanie dylatacji w celu uniknięcia powstania ewentualnych mikropęknięć.
Jedynie powierzchnie poniżej 30 m2, o boku mniejszym niż 6m, nie wymagają stosowania dylatacji.
• Wylewka anhydrytowa – jej wykonanie jest z reguły kilkukrotnie szybsze niż w
przypadku wylewki cementowej. Cechuje się szybkim czasem schnięcia (w krótkim
czasie uzyskuje właściwą wytrzymałość) i jest samopoziomująca. W dodatku tworzy
gładką powierzchnię, co przekłada się na dobre przewodnictwo cieplne. Czas nagrzewania jest krótszy niż w przypadku wylewki cementowej. Z racji tego, iż odznacza się niskim stopniem skurczu liniowego, powierzchnie do 300 m2 nie wymagają
stosowania dylatacji. Jednakże nie stosuje się jej w pomieszczeniach narażonych na
wilgotność.
Zestawienie parametrów obu wylewek

Parametry techniczne

Wylewka cementowa

Wylewka anhydrytowa

Grubość wylewki

5-8 cm

3,5-6 cm

Przewodność cieplna

1,0-1,1 W/mK

2,0 W/mK

Czas schnięcia

28 dni

7 dni

Maksymalna powierzchnia
niewymagająca dylatacji

30 m2

300 m2

Porowatość

15-20 %

8%

REGULACJA TEMPERATURY
Aby system grzewczy działał prawidłowo i w sposób ekonomiczny konieczne jest zastosowanie regulatora temperatury. Dzięki niemu podłączamy przewód do instalacji
elektrycznej. Termoregulator w zależności od konkretnego modelu, daje możliwość
sterowania temperaturą podłogi, temperaturą powietrza, temperaturą powietrza z
ograniczeniem temperatury podłogi. W przypadku gdy ogrzewanie podłogowe jest
jedynie uzupełnieniem istniejącego już źródła ciepła, należy zastosować regulator
wyposażony w podłogowy czujnik temperatury. Pozwoli to na regulację podłogi w
zależności od potrzeb użytkownika. Jeżeli przewody grzejne stanowią podstawowy
system ogrzewania, konieczne jest zastosowanie termoregulatora mierzącego temperaturę powietrza, a jednocześnie wyposażonego w podłogowy czujnik temperatury, który zabezpiecza podłogę przed przegrzaniem. Dostępne regulatory dają możliwość sterowania manualnego, programowania temperatury w cyklu dziennym lub
tygodniowym, a także zdalnego ustawiania temperatury z poziomu aplikacji.
Pełną gamę termoregulatorów znajdą Państwo na stronie firmy TERMOFOL.

INFORMACJA:
Całkowita moc przewodów grzejnych podłączona pod jeden termoregulator nie może przekraczać 3000W. W celu podłączenia przewodów grzejnych o łącznej mocy większej niż 3000W konieczne jest zastosowanie przekaźnika.

MONTAŻ
CZĘŚĆ I – prace elektryczne
W tej części pracy należy postępować według następującego schematu:
1. Wybrać miejsce na montaż termoregulatora – powinien on znajdować się w nienasłonecznionym miejscu.
2. Zamontować pogłębioną puszkę elektryczną, do której przykręcony zostanie
termoregulator. Należy osadzić tyle puszek, ile będzie termoregulatorów. W domu
drewnianym wymagane jest zastosowanie peszli i puszek z materiałów samogasnących. Istotny jest nieutrudniony dostęp do puszek (nie przykryty płytkami itp.). Puszkę zamontować na wysokości 1.2–1.4 m. Parametry puszki to: Ǿ 60mm, głębokość
60 mm, średnica 68 mm. Termoregulatory nie mogą być montowane w puszce łączonej.
Na tablicy rozdzielczej będzie tyle zabezpieczeń B16 co termoregulatorów.
3. Doprowadzić trójżyłowy przewód zasilający do puszki elektrycznej. Od B16 biegną
przewody 3x2.5mm², które dochodzą do puszek, gdzie będą osadzone termoregulatory. Bezpieczniki muszą być podpięte do wyłącznika różnicowoprądowego.
4. Wykonać bruzdę w ścianie od puszki do podłogi, umożliwiającą poprowadzenie
dwóch peszli o średnicy 15mm. Na etapie instalacji przewodu grzejnego w peszlu długości 2,5m zostanie zamontowany czujnik temperatury, natomiast w drugim
peszlu o długości 1,5m zostanie umieszczony przewód zasilający przewód grzejny.

Poniższa ilustracja przedstawia przygotowanie ściany do montażu systemu.
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1. Przewód zasilający
2. Pogłębiona puszka elektryczna – zostanie w niej zainstalowany regulator temperatury
3. Rurka ochronna – w tej rurce umieszczony będzie czujnik temperatury podłogi
4. Rurka ochronna – do tej rurki wciągnięty będzie przewód zasilający
5. Tzw. „pilot”

INFORMACJA:
Rurki ochronne w miejscu styku ściany z podłogą nie należy zaginać
pod kątem prostym, by nie doszło do uszkodzenia przewodów.

Część II – instalacja przewodu grzejnego
1. Przed przystąpieniem do montażu przewodu grzejnego należy zadbać aby wylewka była oczyszczona (np. z pozostałości tynku). Następnie należy rozłożyć w podanej
kolejności:
• warstwę izolacji termicznej
• folię polietylenową
2. Przed ułożeniem przewodu grzejnego należy:
• obliczyć odstępy w jakich powinien być układany przewód grzejny
• zaznaczyć miejsca w których zaplanowane jest usytuowanie zabudów stałych (np.
brodzik, wanna, szafka).
Aby obliczyć wymagane odstępy między przewodami grzejnymi należy posłużyć się
poniższym wzorem:

odstęp =

S
L+0,5P

gdzie:
S – pole powierzchni podłogi, na której będzie montowany przewód,
L– długość przewodu grzejnego,
P – obwód podłogi na której układany będzie przewód grzejny.
3. Rozłożyć taśmę montażową TERMOFOL (do której mocuje się przewód grzejny)
w odległościach co 40cm,
4. Ułożyć przewód grzejny, pamiętając by zacząć układanie od strony zasilania.
Należy upewnić się, że przewód zasilający bez problemu dosięga do puszki zasilającej.

INFORMACJA:
Należy zachować odległość przewodu grzejnego od ścian i zabudów
stałych taką jak zaplanowana odległość między przewodami.

CZĘŚĆ III – czynności po rozłożeniu przewodu grzejnego
W tej części należy:
• Poprzez rurkę ochronną wprowadzić do puszki elektrycznej przewód zasilający
przewodu grzejnego.
• Umieścić podłogowy czujnik temperatury starając się zachować równą odległość
między przewodami grzejnymi. Ułożony czujnik należy przymocować taśmą montażową.

• Przewód z czujnikiem temperatury wprowadzić do puszki elektrycznej poprzez
rurkę ochronną (peszel), która została zamontowana we wcześniejszym etapie.
• Zaślepić koniec rurki ochronnej, w którym umieszczony jest czujnik temperatury.
Wykonuje się to w celu zabezpieczenia czujnika przed kontaktem z wilgocią.
• W Karcie Gwarancyjnej wykonać szkic rozmieszczenia przewodu grzejnego, oraz
zaznaczyć położenie czujnika temperatury.

INFORMACJA:
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, by podłogowy czujnik temperatury, znajdował się w równym odstępie między przewodami
grzejnymi.

Część IV – wykonanie pomiarów elektrycznych
W tej części należy wykonać pomiar:
• Rezystancji żyły grzejnej
• Rezystancji izolacji

Wartość zmierzonej rezystancji żyły grzewczej może odbiegać od -10% do +10%
względem wartości podanej na tabliczce znamionowej. Pomiar rezystancji izolacji
przewodu grzejnego należy wykonywać megaomomierzem o napięciu znamionowym 1000V. Wartość wskazana przez megaomomierz powinna być nie mniejsza niż
20 MΩ. Zmierzoną wartość należy wpisać do Karty Gwarancyjnej. Po wykonaniu posadzki pomiar należy powtórzyć.
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Niebieski

POMIAR REZYSTANCJI
ŻYŁY GRZEJNEJ

N

Żółto
zielony

1. Przewody zasilające
2. Omomierz
3. Megaomomierz
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POMIAR REZYSTANCJI
IZOLACJI

Brązowy
lub czarny

PE

Brązowy
lub czarny
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Część V – wykonanie wylewki
Na całą powierzchnię podłogi należy wylać wylewkę anhydrytową lub cementową,
której grubość minimalna to odpowiednio: 3,5cm oraz 5cm. Zarówno mufa zakończeniowa, jak i łącząca przewód zasilający z przewodem grzejnym muszą być zatopione w warstwie wylewki.
INFORMACJA:
Podczas wykonywania wylewki istnieje możliwość uszkodzenia przewodu grzejnego. Z tego względu należy wykonać pomosty ułatwiające transport materiałów taczkami. Wszystkie czynności należy wykonywać ostrożnie, by nie naruszyć przewodów grzejnych.
Po wykonaniu wylewki należy ponownie zmierzyć i porównać rezystancję:
• żyły grzejnej
• izolacji
Otrzymane wyniki należy wpisać do Karty Gwarancyjnej.
CZĘŚĆ VI – montaż termoregulatora

INFORMACJA:
Prac przyłączeniowych nigdy nie wykonujemy pod napięciem. Podłączenie przewodu grzejnego do instalacji elektrycznej może wykonywać tylko i wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia
elektryczne.
1. Należy podłączyć przewody do termoregulatora:
• zasilające z sieci elektrycznej
• zasilające „przewód grzejny”
• czujnik temperatury
Połączenie przewodów do termoregulatora należy wykonywać zgodnie z instrukcją
dołączoną do urządzenia.
INFORMACJA:
Ze względów bezpieczeństwa ważne jest, aby prawidłowo połączyć przewód ochronny. W tym celu przewód ochronny przewodu
grzejnego należy połączyć z przewodem ochronnym instalacji elektrycznej za pomocą specjalnego zacisku znajdującego się w termoregulatorze. W przypadku braku zacisku, połączenie przewodów
wykonujemy w puszce elektrycznej za pomocą ogólnodostępnych
szybkozłączek. Jeśli do jednego termoregulatora chcemy podłączyć
więcej niż jeden przewód grzewczy, przewody podłączmy równolegle, tzn. przewody jednoimienne instalujemy w tym samym zacisku.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
Instalacja elektryczna zasilająca przewód grzejny musi zostać wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy o czułości mniejszej bądź równej 30 mA.

EKSPOLATACJA
Użytkownik steruje temperaturą za pomocą termoregulatora. W zależności od rodzaju zamontowanego sterownika temperatury może ustawiać wymaganą temperaturę zmieniając wartości na termoregulatorze lub z poziomu aplikacji. Ważne jest,
aby nie wprowadzać zmian ustawień zabudów stałych. Nie należy również stawiać
na podłodze materacy, dywanów itp. Wiązało by się to z ograniczeniem możliwości
swobodnego oddawania ciepła od podłogi i może spowodować uszkodzenie podłogi.

GWARANCJA
Firma TERMOFOL udziela 10 lat gwarancji na przewody grzejne zastosowane do
podłogowego ogrzewania pomieszczeń.

WARUNKI GWARANCJI
1. Do przyznania gwarancji wymaga się:
• Wykonania montażu zgodnego z niniejszą instrukcją, poprzez osobę wykwalifikowaną, posiadającą uprawnienia elektryczne,
• Okazania dowodu zakupu przewodu grzejnego,
• Poprawnie wypełnionej Karty Gwarancyjnej.
2. Gwarancja nie podlega ważności w przypadku montażu przez osobę nieuprawnioną przez firmę TERMOFOL.
3. Gwarancja nie obejmuje awarii systemu spowodowanego:
• Uszkodzeniami mechanicznymi,
• Montażem przewodów grzejnych niezgodnym z zamieszczoną instrukcją,
• Niewłaściwym zasilaniem,
• Brakiem odpowiednich zabezpieczeń różnicowoprądowych i nadmiarowoprądowych.
4. W ramach gwarancji firma TERMOFOL zobowiązuje się do wymiany wadliwego
produktu.

INFORMACJA:
Reklamację należy złożyć wraz z dowodem zakupu oraz wypełnioną Kartą Gwarancyjną w punkcie zakupu lub bezpośrednio w firmie
TERMOFOL.
Klient powinien zachować Kartę Gwarancyjną przez okres gwarancji, czyli przez 10
lat. Czas gwarancji obowiązuje od daty zakupu.
Reklamację należy złożyć wraz z dowodem zakupu oraz wypełnioną Kartą Gwarancyjną w punkcie zakupu lub bezpośrednio w firmie TERMOFOL.

MIEJSCE INSTALACJI

DANE INSTALATORA
Nazwa firmy

Imię i Nazwisko

Adres (ulica, nr)

Kod

Miejscowość

NIP

Telefon

Rezystancja żyły i izolacji
przewodu grzejnego:

Ω
po ułożeniu przewodu grzejnego ale
przed wykonaniem
wylewki

MΩ

Data

Podpis instalatora

Ω
Po wykonaniu
wylewki

MΩ
Pieczątka instalatora

INFORMACJA:
Rezystancja izolacji przewodu grzejnego mierzona megaomomierzem o napięciu znamionowym 1000V powinna być nie mniejsza niż
20 MΩ. Dopuszczalny jest odchył wartości rezystancji żyły grzejnej
względem wartości na tabliczce znamionowej w granicy -10% do
+10%.

Szkic ułożenia przewodu grzejnego

Obowiązkiem instalatora jest dostarczenie dokumentacji powykonawczej użytkownikowi. W szkicu powinny
być zawarte informacje o odległości przewodu grzejnego od ścian i zabudów stałych. Należy również zaznaczyć położenie przewodów zasilających oraz czujnika temperatury.

PRODUCENT INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

UWAGA!
W tym miejscu należy przykleić samoprzylepną tabliczkę znamionową, która znajduje
się na produkcie. Czynność należy wykonać
przed zamontowaniem ogrzewania.

Miejsce na ewentualne uwagi:

www.termofol.pl
biuro@termofol.pl
+48 (12) 376 86 00

Termofol Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 159
30-435 Kraków
NIP: 6762485192

