Інструкція
по монтажу нагрівального комплекту
Profitherm MIRROR

Дякуємо за те, що Ви обрали продукцію ТМ Profitherm.
Це важливо: Перед установкою комплекту ознайомтеся зі змістом даної Інструкції та дотримуйтеся її
рекомендацій
1. ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКТУ
Придбаний Вами комплект призначений для підігріву поверхні дзеркала, що призводить до видалення вологи з
його поверхні у ванних кімнатах та інших приміщеннях з підвищеними температурою та вологістю.

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Найменування
Геометричні розміри нагрівальної плівки ДхШ, см
Номінальна потужність, Вт
Номінальна напруга живлення, В
Електричний опір нагрівальних елементів, Ом
Площа поверхні обігріву, м2

Значення
50х50
55
220
856
0,25

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ
1.Плівка Profitherm MIRROR (50х50 см)

м.кв.

0,25

2.Контактні затискачі

шт.

2

3.Бітумна ізоляція VM

см

36

4.Теплоізоляція ППЭ 4мм

м.кв.

0,25

5.Двостороння клейка стрічка 3M, 6мм х 2м

рул.

1

6.Плоский установочний провід ШВВП 2х1

м

5

7.Стрічка самоклеюча армована 50мм*10м

рул.

1

4. БУДОВА ТА РОБОТА
Нагрівальна плівка Profitherm MIRROR складається з карбонових елементів та струмопровідних смуг з
міді, захищених поліестерною плівкою за допомогою гарячого ламінування.
При проходженні електричного струму через карбонові смужки останні починають випромінювати хвилі
інфрачервоного спектру, які, власне, і нагрівають оточуючі предмети. При безпосередньому контакті предмету
з нагрівальною плівкою тепло буде передаватися також за рахунок тепловіддачі.
Нагрівальну плівку можна підключати до системи освітлення самого приміщення, де встановлене
дзеркало, або за допомогою терморегулятора (не входить до даного комплекту).

5. ВИМОГИ ДО МОНТАЖУ
Це важливо:
- Підключення системи обігріву Profitherm MIRROR до електромережі має здійснюватися кваліфікованим
електриком.
- Електромережа має бути обладнана пристроєм захисного вимикання з уставкою не більше 30 мА.
- Заборонено використовувати сторонні матеріали для монтажу нагрівальної плівки та підключення її до
електромережі, ніж ті, що входять до даного комплекту.

5.1.

Підготовка нагрівального елементу
5.1.1.
Визначте необхідний розмір нагрівальної плівки, який розраховується шляхом відступу
мінімум по 5 см від кожної сторони дзеркала. При необхідності розріжте нагрівальну плівку вздовж
нагрівальних смуг по лініям відрізу (cut line). Крок ліній відрізу нагрівальних елементів становить 25 см.
Розрізати плівку в інших місцях заборонено.
5.1.2.
Під’єднайте жили установочного проводу до контактних затискачів.

5.1.3.

Встановіть на підготовлений нагрівальний елемент контактні затискачі. Затисніть
контактні затискачі пасатижами та переконайтеся у надійності утвореного контактного
з’єднання візуально та шляхом контрольного вимірювання опору нагрівальних елементів
за допомогою мультиметра.

5.1.4.
Наріжте стрічку бітумної
ізоляції, що входить до комплекту, на відрізки по 6 см кожен та заізолюйте кінці
струмопровідних смужок в кінці підготовленого фрагменту плівки, як показано на
малюнку.

5.1.5.

Місце з’єднання електричних проводів з контактними затискачами заізолюйте бітумною
ізоляцією з двох сторін.

5.2.

Монтаж нагрівальної плівки
5.2.1.

На одну зі сторін нагрівальної плівки (на ту, що буде примикати до зворотного боку
дзеркала) наклейте смужки двосторонньої клейкої стрічки. Стрічку бажано наклеювати
між нагрівальними смугами плівки.

5.2.2.

Зніміть захисне покриття з двосторонньої клейкої стрічки та приклейте нагрівальну
плівку до зворотної сторони дзеркала. При укладанні нагрівальної плівки на дзеркало
написи на ній мають бути спрямовані справа наліво.
На нагрівальну плівку прикладіть теплоізоляцію та зафіксуйте її по периметру
армованою клейкою стрічкою. Зафіксуйте установочний провід за допомогою тієї ж
армованої стрічки.

5.2.3.

Гарантійний термін розраховується з моменту продажу товару та становить:
- на нагрівальну плівку ProfithermMIRROR – 5 років
- на провід та затискачі – 1 рік.

