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ECOFILM MHF 
elektrická topná fólie pod zrcadlo 

DOKONALÁ PREVENCE PROTI ZAMLŽENÍ 
ZRCADLA 

MONTÁŽNÍ NÁVOD 
TYTO INSTRUKCE BY M LY BÝT DODRŽOVÁNY SPOLE N  S INSTRUKCEMI 

OD VÝROBCE ZRCADEL 
 

 
 
 
 
 

 
 

I. ELEKTRICKÉ P IPOJENÍ 
Fólie ECOFILM MHF by m la být zapojena do el.okruhu osv tlení tak, aby byla aktivována vždy, když je sv tlo zapnuto, 
nebo lze fólii zapojit na samostatný vypína , pokud je požadováno.  
Elektrickou instalaci smí provád t pracovník s odpovídající kvalifikací (dle vyhl. 50/78 Sb.) podle p íslušných norem. 
P ipojovací vodi e u fólie jsou barevn  odlišeny následovn : 
 

MODRÁ ………. NEUTRAL 
ERNÁ ……….. FÁZE 

 

Elektrické p ipojení musí být provedeno v chrán ném nedostupném prostoru. Fólie MHF jsou ur eny i pro umíst ní do 
umývacího prostoru. Napájení 230 V, t ída ochrany II, IP 44. Plošný p íkon - 200W/m2 
 

PARALELNÍ PROPOJENÍ: N kolik topných fólií ECOFILM MHF lze vedle sebe instalovat pod jedno zrcadlo, a to pomocí 
paralelního propojení. V takovém p ípad  je ale nutné dávat pozor a ujistit se, že napájecí vedení snese zatížení. Topná 
fólie ECOFILM MHF by m la být umíst na p ímo na zadní st nu zrcadla. 

ECOFILM MHF - p ední ECOFILM MHF - zadní strana 



Typ Výkon (W) Rozm r (mm) Nap tí (V) 

MHF 12 12,5 274 x 252 230 

MHF 25 25 274 x 574 230 

MHF 50 50 524 x 519 230 

MHF 100 100 524 x 1004 230 

II. TECHNICKÁ DATA 

III. P IPEVN NÍ FOLIE NA ZRCADLO 
 

1. Vy ízn te drážku ve zdi pro umíst ní kabelové spojky fólie tak, aby byla topná fólie ECOFILM MHF v jedné rovin . 
2. Na zadní stran  zrcadla ozna te p esné umíst ní topné fólie. 
3. Plocha zrcadla, kde má být fólie instalována, musí být istá a suchá. 
4. Odstra te ochrannou papírovou vrstvu z p ední (adhesivní) strany topné fólie. 
5. Jeden okraj p ední strany fólie p ilepte na zadní ást zrcadla, opa ný okraj p ední strany fólie držte ve vzdálenosti 

od zrcadla. 
6. Tlakem postupn  p ilepujte fólii tak, aby její celá ást dokonale p ilnula k zadní stran  zrcadla bez výskytu  

vzduchových bublin. 
7. Po nalepení fólie upevn te zrcadlo na ze   
(Pozn.: Z d vodu tepelné dilatace se u velkých ploch zrcadel doporu uje fixace zrcadla do rámu a jeho zav šení na ze ) 
 

D LEŽITÉ: 
 

ABY SE P EDCHÁZELO POŠKOZENÍ ZRCADLA JE NUTNÉ SPOLE N  S MONTÁŽNÍMI PODMÍNKA-MI OD VÝROBCE ZRCADLA 
DODRŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE: 
 

1. Zkontrolujte, zda je ze  pevná, rovná a suchá. 
2. Zrcadlo musí být vždy rovné po celé své ploše, aby se zabránilo jeho prasknutí. 
3. Šrouby nesmí být moc utažené a musí být nastavené rovnom rn , aby zajistily, že je zrcadlo rovné. 
4. Nezakrývejte povrch zrcadla žádnými p edm ty, aby bylo zajišt no úplné odvád ní tepla. 
5. Pokud je pot eba fólii ECOFILM MHF instalovat pod zrcadlo s nepravidelným tvarem nebo slabým profilem, musí 

být instalace provedena se zvláštní opatrností, aby nedocházelo k nadm rnému pnutí, mající za následek poškození 
zrcadla. 

 

UPOZORN NÍ: Fólie ECOFILM MHF nesmí být mechanicky poškozena (st íhána nebo propichována), aby nebyla  
poškozena izolace, která je zárukou bezpe ného provozu. 

Fólii ECOFILM MHF lze nainstalovat pouze jednou. 
 

VÝROBCE / DODAVATEL NEM ŽE BÝT ZODPOV DNÝ A GARANTOVAT POŠKOZENÍ ZP SOBENÁ NEVHODNOU INSTALACÍ. 
 

IV. ZÁRUKA, REKLAMACE 
 

Dodavatel topné fólie ECOFILM MHF poskytuje záruku na její funk nost po dobu 24 m síc  ode dne instalace potvrzené 
na záru ním listu (instalace musí být provedena maximáln  6 m síc  od data prodeje) pokud je: 
 

• doložen záru ní list a doklad o zakoupení 
• dodržen postup dle tohoto návodu 

 

Reklamace se uplat uje písemn  u firmy, která provedla instalaci, p ípadn  p ímo u výrobce. 
 
 
Datum prodeje: 
Typ produktu:  razítko, podpis 
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