MHF

- elektrická topná fólie pod zrcadlo
technická dokumentace

použití

● ochrana zrcadel proti zamlžení
● samolepící - snadná instalace

technické údaje a výrobní program

označení

MHF 12

MHF 25

MHF 50

MHF 100

objednací číslo

7601

7602

7603

7604

výkon

12,5 W

25 W

50 W

100 W

519 x 524 mm

1004 x 524

napětí

230 V

plošný příkon

200 W/m2

třída ochrany

II

rozměry

252 x 274 mm

574 x 274 mm

hmotnost
Výrobce resp. dovozce prohlašuje, že tento přístroj splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.
168/1997 Sb. a č. 169/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Tento výrobek má zemi původu v EU a je opatřen značkou CE, prokazující shodu s výše uvedenými technickými požadavky.

Instalaci a připojení k elektrické síti smí provádět pouze kvalifikovaná osoba dle vyhl.50/1978 Sb.

sekce

7.6.1
datum

06.05

www.v-system.cz

elektrické připojení

upozornění

Fólie MHF by měla být zapojena do el. kruhu
osvětlení tak, aby byla aktivována vždy, když je světlo
zapnuto, nebo ji lze připojit na samostatný vypínač,
pokud je to požadováno.
Připojovací vodiče u fólie jsou barevně odlišeny
následovně:
MODRÁ .......................... NEUTRAL
ĆERNÁ ........................... FÁZE
Elektrické připojení musí být provedeno v chráněném
nedostupném prostoru.

Aby se předcházelo poškození zrcadla, je nutné
společně s montážními podmínkami od výrobce
zrcadla dodržovat následující instrukce:

Paralelní propojení:
Několik topných fólií MHF lze vedle sebe instalovat
pod jedno zrcadlo, a to pomocí paralelního propojení.
V takovém případě je ale nutné dávat pozor a ujistit se,
že napájecí vedení snese zatížení. Topná fólie MHF
umistěte přímo na zadní stěnu zrcadla.

připevnění fólie

1. Vyřízněte drážku ve zdi pro umístění kabelové
spojky fólie tak, aby byla topná fólie MHF v jedné
rovině.
2. Na zadní straně zrcadla označte přesné umístění
topné fólie.
3. Plocha zrcadla, kde má být fólie instalována, musí
být čistá a suchá.
4. Odstraňte ochrannou papírovou vrstvu z přední
(adhesivní) strany topné fólie.
5. Jeden okraj přední strany fólie přilepte na zadní
část zrcadla, opačný okraj přední strany fólie držte ve
vzdálenosti od zrcadla.
6. Tlakem postupně přilepujte fólii tak, aby její celá část
dokonale přilnula k zadní straně zrcadla bez výstkytu
vzduchových bublin.
7. Po nalepení fólie upevněte zrcadlo na zeď.
(Pozn.: Z důvodu tepelné dilatace se u velkých ploch
zrcadel doporučuje fixace zrcadla do rámu a jeho
zavěšení na zeď.
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1. Zkontrolujte, zda je zeď 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
rovnoměrně, aby zajistily, že je zrcadlo rovné.
4. Nezakrývejte povrch zrcadla žádnými předměty, aby
bylo zajištěno úplné odvádění tepla.
5. Pokud je potřeba fólii MHF instalovat pod zrcadlo
s nepravidelným tvarem nebo slabým profilem, musí
být instalace provedena se zvláštní opatrností, aby
nedocházelo k nadměrnému pnutí, mající za následek
poškození zrcadla.
Fólie MHF nesmí být mechanicky poničena (stříhána
nebo propichována), aby nebyla poškozena izolace,
která je zárukou bezpečného provozu.
Fólie MHF lze nainstalovat pouze jednou.
Dodavatel nenese zodpovědnost za poškození
způsobené nevhodnou instalací.
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Nebyla-li instalace všech prvků provedena podle tohoto návodu a způsob použití a zapojení
neodpovídá technickým parametrům a doporučením výrobce, nesmí být zařízení uvedeno do provozu.
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všeobecné obchodní podmínky
1 - identifikace dodavatele:
1.1 Dodavatelem zboží je firma V-systém elektro s.r.o., Milovanice 1, 257
01 Postupice, IČ: 26 7608 60. Firma V-systém elektro s.r.o. je zapsána v
obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
91934. Za firmu je oprávněn jednat a podepisovat Michal Vesecký - jednatel.
1.2 Kontaktní údaje: Telecom: 317 725 749, T-mobile - 737 242 210, e-mail:
info@v-system.cz, www.v-system.cz.
2 - dodávky zboží:
2.1 Za zboží jsou považovány věci a jejich součásti nabízené ke koupi v
ceníku nebo v písemných návrzích dodavatele. Ke zboží je vždy přiložena
Technická dokumentace Při následném prodeji zboží nebo při předání instalovaných výrobků musí být vždy předána i Technická dokumentace.
2.2 Standardní zboží jsou věci uváděné v ceníku dodavatele, nestandardní
zboží jsou věci zajišťované jednorázově, na písemnou objednávku kupující
strany.
2.3 Kupní cena zboží se řídí ceníkem platným v den objednání zboží. Uváděny jsou ceny EXW, zpravidla bez DPH. U písemných návrhů dodavatele jsou
ceny garantovány 3 měsíce od vypracování návrhu.
2.4 Zboží je dodáváno v termínu uvedeném v ceníku dodavatele u jednotlivých položek; u nestandardního zboží dle dodací lhůty uvedené v písemném
cenovém návrhu. Dodání je realizováno zásilkovou službou pověřenou
dodavatelem na místo určené kupující stranou. Předáním zboží se rozumí
předání zboží přepravní službě. Jinou formu odběru (osobní odběr, závoz
dodavatelem) lze domluvit individuálně.
2.5 U objednávek s cenou zboží nad 10.000,- Kč (bez DPH) nese náklady
spojené s dopravou dodavatel. U objednávek s cenou zboží do 10.000,- Kč
(bez DPH) jsou kupující straně ke kupní ceně zboží účtovány náklady na
dodání do 200,- Kč (bez DPH).
2.6 Na zakoupené zboží vystaví dodavatel doklad o zakoupení věci. Až do
úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží majetkem dodavatele.
2.7 Kupující strana je povinna ihned při převzetí zboží zkontrolovat úplnost
dodávky, správnou výši prodejní částky a ověřit, zda je k výrobkům přiložena
Technická dokumentace.
2.8 Při nákupu standardního zboží je kupující strana ve smyslu § 52-57 občanského zákoníku oprávněna od smlouvy odstoupit do 14-ti dnů od předání
zboží. Kupující strana zašle zboží zpět na adresu dodavatele; zboží musí
být nepoužité, nepoškozené, kompletní včetně Technické dokumentace a v
originálním obalu. Po kontrole zboží dodavatelem bude vystaven dobropis
na kupní cenu zboží. Částka bude navrácena do 14-ti dnů po odsouhlasení
dobropisu oběma stranami.
3 - záruční podmínky a reklamační řád:
3.1 Záruka na zboží dodávané firmou V-systém elektro s.r.o. činí 24 měsíců
od předání zboží.

3.2 Reklamaci lze uplatnit u prodávajícího, u kterého bylo zboží koupeno
nebo po vzájemné dohodě přímo u firmy V-systém elektro s.r.o. na výše
uvedené adrese.
3.3 V případě reklamace věci, která se skládá z více jiných, samostatně
funkčních věcí (např. soupravy obsahující topný prvek a regulátor), bude po
identifikaci závady vyřizována reklamace pouze věci, součásti nebo příslušenství vadného.
3.4 V případě oprávněné reklamace věci, která není pevnou součástí stavby,
bude věc vyměněna za novou, případně bezplatně opravena.
3.5 U výrobků pevně spojených nebo zabudovaných do jiné věci např.
nemovitosti, se kupující strana dohodne s dodavatelem na jejich prohlídce.
V případě, že dodavatel nebo jím pověřená osoba uzná reklamaci výrobku,
nese prodávající náklady na opravu, výměnu výrobku, popř. součástí a náklady související s touto opravou nebo výměnou. V případě, že prodávajícím
nebude reklamace uznána za důvodnou, nese náklady na prohlídku výrobku
kupující strana.
3.6 K reklamačnímu řízení bude přijata pouze věc kompletní, předložená
včetně všech součástí a příslušenství. K reklamovanému zboží je třeba
předložit doklad o koupi zboží, Technickou dokumentaci a popis reklamované
závady. Reklamační řízení začíná dnem, kdy byla firmě umožněna fyzická
kontrola reklamovaného zboží. Po ukončení reklamačního řízení bude vystaven písemný reklamační protokol.
3.7 Přiznání práv z uplatněné reklamace je podmíněno zejména dodržením
Všeobecných obchodních podmínek, pokynů obsažených v Technické dokumentaci, která je přiložena ke každému výrobku a všech souvisejících
právních předpisů a technických norem.
3.8 Záruku lze uplatňovat pouze na zboží, u kterého již byla uhrazena jeho
plná hodnota. Tuto skutečnost je třeba při reklamaci prokázat dokladem o
zaplacení.
3.9 Při instalaci dodávaného zboží je třeba dodržovat ustanovení všech
souvisejících právních předpisů a technických norem, zejména norem v oblasti tepelné ochrany budov a související elektroinstalace. Instalaci výrobků a
připojení k elektrické síti smí provádět pouze osoba kvalifikovaná dle §8 vyhl.
50/1978 Sb. V případě nejasností s montáží nebo uvedením do provozu se
obraťte na firmu V-systém elektro s.r.o..
4 - další ustanovení
4.1 Všeobecné obchodní podmínky lze upravit obchodní smlouvou nebo Listem obchodních podmínek. Tato úprava musí mít písemnou formu.
4.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost 1.9.2003.
V Milovanicích 1.9.2003

Michal Vesecký
jednatel firmy V-systém elektro s.r.o.

údaje o instalaci přístroje
následujících údaje jsou nezbytné k uznání záruky na tento výrobek. Údaje je nutno vyplnit pečlivě a čitelně.
datum instalace:
osoba s odpovídající kvalifikací dle vyhl. 50/1978sb., která provedla odbornou instalaci a připojení v
souladu s návodem:
razítko, podpis:

V případě jakýchkoliv nejasností či problémů při návrhu,
montáži či dodávkách materiálů nás prosím kontaktujte.

V-systém elektro s.r.o.
Česká republika:
Milovanice 1, 257 01 Postupice
Telecom: 317 725 749, T-mobile: 737 242 210
E-mail: info@v-system.cz, www.v-system.cz

Slovensko:
Bernolákova 1A, 901 01 Malacky
Tel.: +421 034 772 4082, T-mobile: +421 0911 724 082
E-mail: info@v-system.sk, www.v-system.sk

