
INSTRUKCJA MONTAŻU FOLII GRZEWCZEJ

www.dreamheat.eu



 Dziękujemy za zakup naszych folii grzewczych Dream Heat. Na-
sze folie grzewcze będą dostarczały równomierną i komfortową tempe-
raturę w każdym pomieszczeniu Państwa domu. Łączymy technologię, 
doświadczenie i materiały najlepszej jakości żeby dostarczyć Państwu 
bezpieczny i niezawodny produkt. Prosimy zapoznać się  z niniejszą 
instrukcją obsługi aby dowiedzieć się jak zainstalować i używać naszych 
folii grzewczych. Proszę się upewnić żeby nasze folie grzewcze zosta-
ły zainstalowany przez kompetentną i uprawnioną osobę, która będzie 
przestrzegała wszelkich zaleceń zawartych w tej instrukcji. 

Zawartość instrukcji:

• Objaśnienie znaków, wskazówki, ostrzeżenia, dod. informacje
• Wymagane narzędzia oraz materiały instalacyjne 
• Schematy podłączenia folii grzewczej
• Przekroje instalacji folii grzewczej w różnych typach zabudowy 
• Przygotowanie i sprawdzenie miejsca instalacji 
• Montaż folii grzewczej na podłodze i w suficie
• Odbiór ogrzewania podłogowego 
• Uwagi 
• Montaż ogrzewania ściennego  
• Warunki gwarancji 
• Gwarancja



Niniejszy sprzęt noże być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych 
i osób o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony 
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w 
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. 
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny 
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.”

Środki ostrożności przy instalacji folii grzewczej w wylewce: 
- należy pamiętać o tym, żeby ekran aluminiowym był przytwierdzony do 
powierzchni na taśmę dwustronną, folia grzewcza do ekranu alumi-
niowego na taśmę klejącą. Wszystkie złącza elektryczne powinny być 
zabezpieczone taśmą butylową. Całość instalacji musi być pokryta folią 
budowlaną. Zalecenia te mają na celu uniknięcie uszkodzeń spowodo-
wanych spadającymi ostrymi przedmiotami lub nadepnięciem na jednost-
kę grzejną lub nieostrożnym wylaniem betonu.
Odstęp pomiędzy pasami folii grzewczej:
- należy zachować minimum 5cm odstęp pomiędzy pasami folii. Nie 
wolno kłaść foli na tzw. „zakładkę,
- folie grzewcze powinny być oddzielone od innych źródeł ciepła, takich 
jak oprawy lamp i przewody kominowe
- opisy stref mocowania folii grzewczej przedstawiony jest na rysunkach z 
przekrojami montażu.

Wskazówki: 
- Aby unikać pojawiania się szczelin należy w każdym przypadku wylewki betonowej zastosować odpowiednią dylatację 
posadzki. Dylatacja powinna być wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną. 
- Aby uniknąć uszkodzeń folii grzewczej instalowanej w konstrukcji drewnianej należy pamiętać o zachowaniu odpowied-
nich odległości pomiędzy foliami a ścianami (minimum 30cm).
Ostrzeżenia: 
- w ścianach poniżej wysokości 2,3 m lub w sufitach nachylonych pod kątem mniejszym niż 45° do pionu należy dodatko-
wo zastosować ekran uziemiający lub siatkę uziemiającą. 
- najniższej temperatury otoczenia, w której mogą być instalowane jednostki grzejne wynosi 10 °C
Dodatkowe informacje:
- jednostki grzejne powinny być zasilane poprzez urządzenie różnicowo-prądowe (RCD) mające zna mionowy prąd zadzia-
łania nie przekraczający 30 mA. Alternatywnie, z wyjątkiem instalacji w podłogach otaczających baseny pływackie mogą 
one być zasilane poprzez transformator separacyjny.
- dedykowanymi termostatami do folii grzewczych Dream Heat są modele: NJ-3000 (wersja biała i czarna), NJ-6000 
(wersja biała i czarna), NJ-002 ((wersja biała i czarna), NJ-1000. Użycie innego modelu, innego producenta musi być 
potwierdzone przez dział techniczny Dream Heat,
- dedykowane materiały, które można układać na folie grzewcze są rozpisane w przekrojach montażu. Każde zastosowa-
nie innych materiałów powinno zostać skonsultowane z wytwórcą tych materiałów. Grubość materiałów pokrywających w 
przypadku podłóg powinna mieć co najmniej 5 mm,
- izolacja termiczną stosowaną do folii grzewczych jest ekran aluminiowy dedykowany przez producenta. Użycie innego 
rodzaju izolacji termicznej, innego producenta musi być potwierdzone przez dział techniczny Dream Heat,
- należy pamiętać, żeby w przypadku ceramiki stosować kleje dedykowane do ogrzewania podłogowego,
- tabliczka znamionowa powinna być umieszczona tak, aby przylegała do tablicy rozdzielczej, powinna ona podawać 
rozmieszczenie jednostek grzejnych,
- w przypadku folii grzewczych zainstalowanych w suficie podwieszanym lub dostępnych z przestrzeni dachu tabliczka z 
taką informacją powinna być umieszczona w miejscu dostępu od strony sufitu,
- w przypadku zastosowań w podłogach drewnianych folie mające tylko izolację podstawową powinny być pokryte dodat-
kową izolacją elektryczną zgodnie z poniższymi wymaganiami:

A. 1. siatka powinna być zainstalowana powyżej folii grzewczej,
2. Siatka powinna:
 - być chroniona przed korozją, ale nie izolowana elektrycznie, 
- być pod względem własności elektrycznych i mechanicznych równoważna siatce stalowej mającej oczka nie większe 
niż (50 x 50) mm i wykonanej z drutu o średnicy 1 mm, chyba że siatka przykrywa jednostki grzejne klasy II lub jednostki 
grzejne instalowane z dodatkową izolacją elektryczną,
- przykrywać całkowicie jednostkę grzejną z obszarem mocowania włącznie. Może ona przykrywać kilka jednostek 
grzejnych 
- być przyłączona do ziemi 
- być wyposażona w końcówki odpowiednie do przyłączenia dwóch przewodów o przekroju nominalnym 2,5 mm2 każdy 
- być sprawdzana na ciągłość przewodzenia elektrycznego podczas instalowania

B. 1. W celu zabezpieczenia folii grzewczej przed uszkodzeniami mechanicznymi zaleca się przytwierdzenie ekranu 
aluminiowego do powierzchni na taśmę dwustronną, folii grzewczej do ekranu aluminiowego na taśmę klejącą. Wszystkie 
złącza elektryczne powinny być zabezpieczone taśmą butylową. Całość instalacji musi być pokryta folią budowlaną.
2. Folie grzewcze powinny być instalowane w odległości co najmniej 30mm od części przewodzących budynku, takich jak 
rury wodociągowe.
Folii grzewczych nie można stosować w sufitach i podłogach metalowych. 
Folie grzewcze muszą być w całości przykryte sufitem lub podłogą.
Wszystkie elementy montażu powinny być wykonywane przez certyfikowanego instalatora. Lista instalatorów jest dostęp-
na na stronie www.dream-heat.eu 
Znamionowy czas nagrzewanie betonu o grubości 6cm wynosi 180 minut.

Bezpośrednie ogrzewanie sufitu

Bezpośrednie ogrzewanie podłogi

Ogrzewanie akumulacyjne podłogi

Instalacja w betonie
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Schemat instalacji: 

1. Folia grzewcza
2. Zasilanie L-Faza
3. Zasilanie N - Neutral
4. Czujnik temperatury
5. Termostat

Materiały potrzebne do instalacji:
• Folia grzewcza Dream Heat
• Aluminiowy podkład izolacyjny
• Przewód elektryczny 2.5mm 
• Złączka zaciskowa Z1 lub Z2
• Taśma butylowa
• Taśma samoprzylepna Dream Heat
• Peszel ochronny lub rurka PET do
         osłony czujnika temperatury
• Folia budowlana

Narzędzia potrzebne do instalacji:

• Miernik uniwersalny

• Termometr na podczerwień

 lub kamera termowizyjna

• Nożyczki

• Ściągacz izolacji

• Zaciskarka

• Śrubokręt 

• Miarka

• Kalkulator

rys.1

Rys.2 Umieszczenie czujnika tem-
peratury przy montażu pod podłogą 
drewnianą

Rys.3 Opis trybu serwisowego termostatów 
Dream Heat

Rys.4 Umieszczenie 
czujnika temperatury przy 
montażu pod wylewką 



Najczęściej stosowane przekroje instalacji:

1. Montaż pod panelami/deską podłogową

2. Montaż pod płytkami

3. Montaż na ścianie / montaż w suficie

PODŁOGA DREWNIANA
FOLIA PE
FOLIA DREAM HEAT
EKRAN ALUMINIOWY
PODŁOŻE(BETON/DREWNO)

KAFLE PODŁOGOWE
KLEJ I WYLEWKA
FOLIA PE
FOLIA DREAM HEAT
EKRAN ALUMINIOWY
PODŁOŻE

ŚCIANA/SUFIT
STELAŻ I WEŁNA MINERALNA
EKRAN ALUMINIOWY
FOLIA DREAM HEAT
REGIPS / PŁYTA MEBLOWA

WSKAZÓWKA: W celu zmniejszenia wysokości posadzki zaleca się 
zastosowanie płyty typu fermacel lub cementex. O szczegóły zapytaj 
doradcę technicznego Dream Heat.

1. Montaż pod podłogą drewnianą. Wskazówki:
- należy sprawdzić, czy producent podłogi przewiduje dla niej możliwość 
stosowania 
ogrzewania podłogowego,
- w celu uniknięcia klawiszowania podłogi należy zastosować ekran 
aluminiowy na całości powierzchni gdzie będzie układana folia grzewcza 
pod panelami,
- w miejscach, gdzie biegną przewody należy wyciąć w ekranie aluminio-
wym bruzdy, żeby uniknąć wypukłości pod panelami. Warto zastosować 
typ 
połączenia A z rysunku nr 1, unikniemy krzyżowania kabli.
- producenci paneli winylowych wymagają pod swoje produkty podkładu 
kwarcowego, w takim przypadku należy zastosować ekran aluminiowy o 
grubości 1mm. Podkład kwarcowy można ułożyć pod ekranem aluminio-
wym lub bezpośrednio na folii grzewczej Dream Heat.
- czujnik temperatury podłogi należy umieścić na samym brzegu folii - 
zgodnie z rysunkiem nr 2. 
- w ustawieniach fabrycznych termostatu należy zablokować temperaturę 
na poziomie, który zaleca producent. Znajduje się on w opcji serwisowej
nr 9. Opis trybu serwisowego znajduje się na rysunku nr 3.

2. Montaż pod płytkami/pod wylewką. Wskazówki:

- W zależności od podłoża folię aluminiową możemy przykleić taśmą 
dwustronną lub przymocować ją do podłoża taśmą klejącą Dream Heat. 
Montaż folii aluminiowej ma być na tyle stabilny żeby wylewka nie spo-
wodowała jej przemieszczenia. Folia aluminiowa powinna zachować 
ok 20% marginesu w stosunku do folii grzewczej, np. dla pasa folii 
grzewczej długości 100cm na szerokość 50cm należy zastosować 
pas folii aluminiowej długości 110cm na 60cm.
- Czujnik NTC musi być zamontowany w peszlu lub rurce PET, w taki spo-
sób, żeby w przypadku awarii można go było wyciągnąć i wymienić na 
nowy. Rysunek nr 4 przedstawia propozycję montażu czujnika.
- Nie należy montować folii grzewczych Dream Heat w miejscach 
dylatacji.
- Folia grzewcza Dream Heat posiada II klasę odporności przeciwpora-
żeniowej. Jako dodatkowe zabepieczenie należy zastosować stalową 
siatkę, 
którą podłączamy przewodem uziemiającym.

3. Montaż za płytą GK. Wskazówki:

- taśmę, którą mocujemy folię do stelaża należy kleić co 20cm (zgodnie 
miejscami cięcia folii). Folia przymocowana w ten sposób nie powinna 
czekać dłużej niż 48h do czasu przykręcenia płyt GK do stelaża.
- w ustawieniach fabrycznych termostatu należy zablokować temperaturę 
na poziomie max 45 stopni. Opis ustawienia maksymalnej temperatury 
znajduje się on w opcji serwisowej nr 9. Opis trybu serwisowego znajdu-
je się na rysunku nr 3.

WSKAZÓWKA: Szczegóły technologii montażu folii grzewczej pomiędzy 
dwiema płytami GK dostępne u doradcy technicznego Dream Heat. 



Przygotowanie miejsca instalacji:

1. Sprawdź czy posiadasz wszystkie narzędzia i materiały instalacyjne 
potrzebne do przeprowadzenia montażu.
 2. Sprawdź parametry instalacji elektrycznej, upewnij się czy zapotrze-
bowanie na moc elektryczną jest wystarczające. Jeżeli parametry nie są 
wystarczające, należy je zwiększyć. 
3.  Sprawdź wilgotność podłoża, jeżeli przekracza 2% wykonaj Izolację 
przeciwwilgociową.  
4. Wykonaj plan rozmieszczenia folii grzewczej wraz z trasami ułożenia 
przewodów elektrycznych oraz puszki montażowej termostatu. Wszyst-
kie wymiary nanieś na szkic instalacji folii grzewczej. Ten plan będzie 
potrzebny również jako załącznik do karty gwarancyjnej.
5. Zaplanuj rozmieszczenie folii grzewczej zgodnie z maksymalnymi dłu-
gościami jednego pasa folii z poniższą tabelą:

6. Oblicz planowaną moc instalowanej folii grzewczej. W przypadku, gdy 
moc elektryczna Instalowanej folii grzewczej Jest większa od istniejące-
go przyłącza, należy zwiększyć moc elektryczną przyłącza.
Wzór na obliczenie mocy instalowanej folii Dream Heat:

P(W)=PI (W/m2) X Df (m2)

Wyjaśnienie:
P - Planowana moc instalacji folii grzewczej 
Pl (W) - Pobór mocy folii grzewczej na m² 
Df (m²) - Pole powierzchni instalowanej folii grzewczej na podłodze 



7. Dostosuj przekrój przewodu elektrycznego

INSTALACJA FOLII GRZEWCZEJ W 13 KROKACH:

1. Rozłożenie i umocowanie folii aluminiowej (4mm) na podłożu 

2. Ułożenie dociętych pasów folii grzewczej zgodnie z projektem  
 UWAGA – NIE NALEŻY INSTALOWAĆ FOLII GRZEWCZEJ POD  
 CIĘŻKĄ, STAŁĄ ZABUDOWĄ

UWAGA – JEŻELI MOC INSTALOWANEJ FOLII GRZEWCZEJ DREAM HEAT PRZEKROCZY 80% 
MAKSYMALNEJ MOCY TERMOSTATU NALEŻY ZAINSTALOWAĆ DODATKOWO STYCZNIK.

UWAGA – FOLIE GRZEWCZE DREAM HEAT NALEŻY UCINAĆ CO 20cm, ZGODNIE Z LINIAMI 
OZNACZONYMI NA FOLII.

UWAGA – FOLII NIE UKŁADAMY NA ZAKŁADKĘ.

UWAGA – INSTALACJA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO DREAM HEAT MUSI POSIADAĆ WYŁĄCZNIK 
RÓŻNICOWO-PRĄDOWY ≤30 mA W OBWODZIE ELEKTRYCZNYM

Średnica przewodu elektrycznego [mm2] Maksymalna wartość prądu elektrycznego [A] Pobór mocy [kW]



3. Zabezpieczenie folii na szerokości taśmą PCV 

4. Przymocowanie i zaciśnięcie złączek na przewodach miedzianych 

5. Zabezpieczenie przewodów taśmą butylową 

6. W przypadku montażu pod panelami – wycięcie w folii aluminiowej  
 bruzd na kable. W ten sposób unikniemy „klawiszowania” paneli.

7. Stabilizowanie folii do ekranu aluminiowego taśmą klejącą 
 (Dream Heat) 



8. Połączenie folii kablami w podwójnej otulinie do termostatu +   
 wyprowadzenie czujnika NTC.  Czujnik należy zainstalować w osobnym 
peszlu z zabezpieczeniem (które umożliwi ewentualną wymianę wadliwego 
czujnika) UWAGA – CZUJNIK NIE MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ POD MEBLAMI, 
DYWANEM ITP.

9. Osadzenie termostatu w puszce i podłączenie do sieci 

10. Po dokładnym sprawdzeniu wszystkich połączeń instalacji folii grzewczej 
wykonaj pomiar rezystancji folii grzewczej za pomocą omomierza następnie 
oblicz moc zainstalowanej folii grzewczej 
i wprowadź dane do tabeli z załącznika nr. 1 do protokołu instalacyjnego.

11. Umocowanie i konfiguracja termostatu (opcjonalnie konfiguracja 
z aplikacją mobilną).

12. Test folii. Ustaw temperaturę grzania na poziomie 25-30’C i sprawdź 
czy każdy pas folii grzewczej działa. Możesz użyć pirometru lub kamery 
termowizyjnej. Jeżeli nie ma możliwości podłączenia folii przez wyłącznik 
różnicowo-prądowy należy sprawdzić czy nie  ma upływu prądu na każdym 
obwodzie.



13. Pokrycie mat grzewczych folią budowlaną 0,3mm 

14. Położenie docelowej posadzki

UWAGA – PODŁĄCZENIE FOLII PO WYKONANIU WYLEWKI MOŻE NASTĄPIĆ PO 30 
DNIACH OD WYKONANIA WYLEWKI!

UWAGA – NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ ZAWARTYCH W  INSTRUKCJI 
MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ USZKODZENIA SPRZĘTU DOMOWEGO, FOLII GRZEWCZEJ 
LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

OBEJRZYJ CAŁY FILM Z MONTAŻU



INSTALACJA FOLII NA SUFICIE:

1. Przymocuj stelaż montażowy do płyt kartonowo-gipsowych 

2. Wypełnij przestrzeń pomiędzy stelażami warstwą izolacji, (np. wełną mineralną)

3. Montaż ekranu aluminiowego.  

4. Przymocuj folię grzewczą do stelaża za pomocą taśmy Dream Heat 

5. Wykonaj podłączenie folii grzewczej zgodnie ze schematem podłączenia 

6. Wykonaj pomiar rezystancji systemu grzewczego, następnie uzupełnij kartę 

gwarancyjną oraz nanieś plan rozmieszczenie folii grzewczej 

7. Wykonaj podłączenie termostatu zgodnie z jego instrukcją 

8. Przymocuj warstwę wierzchnią, tj. płytę kartonowo-gipsową do stelaża

UWAGA – NIE ZALECA SIĘ DZIURAWIENIA FOLII!



PROTOKÓŁ ODBIORU INSTALACJI

1. Omomierzem należy wykonać pomiar rezystancji systemu grzewczego, następnie wynik 
wpisz do Karty Gwarancyjnej. Narysuj schemat instalacji folii grzewczej wraz z trasą ułożenia 
przewodów elektrycznych, czujnika temperatury NTC oraz termostatu. UWAGA – montaż czujnika 
temperatury maty zainstaluj, tak żeby czujnik miał bezpośredni kontakt z matą!
2. Włącz system grzewczy i sprawdź pirometrem czy temperatura podłogi wzrasta.
3. Opcjonalnie wykonaj zdjęcia kamerą termowizyjną.

ZALECENIA:
1. ZACHOWAJ BEZPIECZEŃSTWO, UNIKAJ PORAŻENIA PRĄDEM - PRZED ROZPOCZĘCIEM 
INSTALACJI UPEWNIJ SIĘ, CZY INSTALACJA, DO KTÓREJ BĘDZIE PODŁĄCZONY SYSTEM 
GRZEWCZY JEST ODŁĄCZONA, ZALECA SIĘ, ŻEBY PODCZAS MONTAŻU SYSTEMU DREAM 
HEAT, INSTALACJĘ WŁĄCZAĆ
TYLKO W MOMENCIE SPRAWDZENIA SYSTEMU. PRACUJ TAK AŻ DO OSADZENIA OSTATNIEGO 
TERMOSTATU,
2. PRZED MONTAŻEM PORÓWNAJ MOC ZAINSTALOWANEJ FOLII GRZEWCZEJ Z MOCĄ 
PRZYŁĄCZENIOWĄ BUDYNKU. JEŻELI MOC ZAINSTALOWANYCH FOLII GRZEWCZYCH 
JEST WIĘKSZA NIŻ 50% MOCY PRZYŁĄCZENIOWEJ BUDYNKU NALEŻY ZWIĘKSZYĆ MOC 
PRZYŁĄCZENIOWĄ. MOC INSTALOWANEJ FOLII ZNAJDZIESZ W ZAŁĄCZNIKU DO WYCENY 
(przykład w załączniku nr 1),
3. UTRZYMUJ MIEJSCE PRACY W CZYSTOŚCI,
4. SPRAWDŹ DOLNĄ STRONĘ PANELI, DESKI PODŁOGOWEJ - W PRZYPADKU NIERÓWNOŚCI 
NALEŻY JE USUNĄĆ ABY ZAPOBIEC NIERÓWNOŚCIOM, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZYCZYNĄ 
„KLAWISZOWANIA” PANELI,
5. PRACUJ W RĘKAWICZKACH OCHRONNYCH
6. FOLIE GRZEWCZĄ INSTALUJ TYLKO I WYŁĄCZNIE WRAZ Z TERMOREGULATOREM. W 
PRZECIWNYM WYPADKU FOLIA MOŻE ROZGRZAĆ SIĘ DO TEMPERATURY, KTÓRA MOŻE 
USZKODZIĆ POWIERZCHNIĘ, DO KTÓREJ PRZYLEGA,
7. STOSUJĄC SIĘ DO DOBREJ PRAKTYKI NALEŻY USTAWIĆ CZUJNIKI TEMP. PODŁOGI NA 
MAKSYMALNYCH POZIOMACH, KTÓRE NIE PRZEKRACZAJĄ MAKSYMALNEJ TEMPERATURY 
PODŁOGI ( 29°C W POMIESZCZENIACH UŻYTKOWYCH, 31 °C W ŁAZIENKACH)
8. JEŚLI MOC ZAINSTALOWANEJ FOLII GRZEWCZEJ PRZEKRACZA 80% OBCIĄŻENIA 
DANEGO TERMOREGULATORA - ZASTOSUJ STYCZNIK! UWAGA - ILOŚĆ TERMOSTATÓW I 
ICH OBCIĄŻENIE NA KAŻDEJ STREFIE ZNAJDZIESZ W ZAŁĄCZNIKU DO WYCENY (przykład w 
załączniku nr 1),
9. INSTALACJA OGRZEWANIA FOLIĄ GRZEWCZĄ MUSI POSIADAĆ WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO- 
PRĄDOWY ≤30mA W OBWODZIE ELEKTRYCZNYM
10. UŻYWAJ ORYGINALNYCH ELEMENTÓW SYSTEMU GRZEWCZEGO DREAM HEAT, TYLKO 
DEDYKOWANE ELEMENTY MOGĄ BYĆ PODSTAWĄ DO UDZIELENIA KLIENTOWI 30-LETNIEJ 
GWARANCJI NA FOLIE GRZEWCZE DREAM HEAT. JEŻELI INSTALACJA WYMAGA UŻYCIA 
INNYCH ELEMENTÓW NALEŻY TO SKONSULTOWAĆ Z DZIAŁEM TECHNICZNYM DREAM HEAT
11. NIE UKŁADAJ FOLII GRZEWCZEJ NA ZAKŁADKĘ! MINIMALNY ODSTĘP POMIĘDZY DWOMA 
PASAMI FOLII TO 2CM,
12. PRZEWODY ELEKTRYCZNE NIE MOGĄ BYĆ ZAINSTALOWANE NA FOLII GRZEWCZEJ ORAZ 
POD FOLIĄ GRZEWCZĄ
13. NIE INSTALUJ FOLII GRZEWCZEJ POD CIĘŻKĄ ZABUDOWĄ STAŁĄ! (MEBLOŚCIANKA, 
LODÓWKA, PRALKA, PIANINO,KOMODA)
14. DOCINAJ FOLIE GRZEWCZĄ MIEJSCACH OZNACZONYCH LINIĄ CIĘCIA
15. MONTAŻ FOLII GRZEWCZEJ MOŻLIWY JEST WYŁĄCZNIE W TEMPERATURZE POWYŻEJ 3°C
16. W TRAKCIE INSTALACJI SYSTEMU ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ ABY NIE USZKODZIĆ FOLII 
GRZEWCZEJ



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ:
Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy karta gwarancyjna została wypełniona 
całkowicie. Instalacja powinna zostać wykonana tylko przez eklektyka z 
uprawnieniami SEP do 1KV.
1. Proszę zmierzyć rezystancję wszystkich obwodów i zapisać odczyt w 
protokole odbioru instalacji. 

- TABELA DO UZUPEŁNIENIA REZYSTENCJI ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1
- DO KARTY GWARANCYJNEJ NALEŻY WYKONAĆ RYSUNEK Z ROZMIESZCZENIEM FOLII I
NUMEREM POMIESZCZENIA. ZAMIAST RYSUNKÓW MOŻNA WYKONAĆ DOKUMENTACJĘ 
ZDJĘCIOWĄ Z OPISEM NUMERU/NAZWY POMIESZCZENIA.
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Załącznik nr. 1PROTOKÓŁ ODBIORU INSTALACJI




