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Produktspecifikationer – Veria Mirrorheat

Veria Mirrorheat er en varmefolie der påføres
på bagsiden af spejle for dermed at undgå dug i
badeværelser og lign.
For at undgå skade på spejlet skal det sikres
at væggen er fast, plan, lige og tør, og at selve
spejlfladen er plan.

Installationsvejledning – Veria Mirrorheat

Spænding:

230 V

Effekt:

Se label på folie

Effekt/m²:

200W/m²

IP klasse:

IP44

1. Hvis spejlet skal indmures glat med væggen,
skal der laves et hulrum til termineringsboksen
bag spejlet.
2. Mærk op bag på spejlet der hvor folien skal
monteres. Se efter at spejlet er rent og tørt.

Hæng aldrig noget direkte på spejloverfladen der
kan forhindre varmen i at slippe væk fra spejlet.

3. Træk beskyttelsespapiret af.

For at sikre en sikker og fejlfri anvendelse, er der en række forholdsregler der skal
overholdes:

4. Sæt kanten af folien mod spejlbagsiden og
tryk folien fast løbende imens folien sænkes
mod spejlet.

Kabelføring, installation mv. skal udføres iht. gældende lovgivning og regulativer på
området.
Varmefolien skal tilsluttes af en autoriseret installatør.
Metaldele og andre ledende materialer der omgiver spejlet skal jordes iht. gældende
lovgiving.
Klip, skær, gennembryd eller bøj ikke folien.
Faste installationer uden flerpolet hovedafbryder ved el-tavlen, skal have en afbryder
eftermonteret.
Såfremt der ønskes tilslutte flere folier på samme spejl, skal disse forbindes parallelt.
Flere varmefolier må ikke overlappe hinanden.
Tilslutningskablet må ikke udskiftes. I tilfælde af skade på kablet, skal hele produket
udskiftes.
Bemærk at Veria Mirrorheat skal forsynes via en jordfejlafbryder, med en udløserstrøm
som ikke overstiger 30mA

5. Forbind kablet til rummets lyskontakt eller en
separat afbryder.
6. Sæt spejlet op på væggen.

Garantibevis

[Dansk]

Det ydes herved 2 års garanti til:
Navn:

Telefon:

Adresse:

Postnr. + by:

Vennligst bemærk!
VERIA Garantien gælder kun hvis nedenstående er korrekt udfyldt. Garantibeviset skal opbevares af køber

Varmefolien er installeret af:

Dato:

Tilkobling er utført af:

Dato:

Artikkelnummer (se label på folie):

Stempel:

2 years
Warranty
by Veria
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