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The world’s best-selling floor heating brand™

Inštalačná príručka

VEĽMI DÔLEŽITÉ!
Prečítajte si tento návod ešte predtým než 
nainštalujete svoj podlahový vyhrievač.
Nesprávna inštalácia môže poškodiť Váš 
vykurovač a Vaša záruka bude neplatná.
Vyplňte a odovzdajte záručný formulár online na 
www.warmup.sk.

Vykurovacie rohože PVC

0918 228 997
LINKA TECHNICKEJ POMOCI

10 ROČNÁ 10 ROČNÁ 
ZÁRUKAZÁRUKA

10 ROČNÁ 
ZÁRUKA

Garancia 
Inštalácie

TM

www.warmup.sk
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Keď budete nasledovať pokyny, nemali by sa vyskytnúť žiadne ťažkosti. Keby ste však potrebovali 
pomoc odborníkov, prosím zavolajte nám na našu linku pomoci na:

0918 228 997
Firma Warmup plc, výrobca Warmup vykurovacích podlahových rohoží nenesie žiadnu zodpovednosť 

za žiadnu stratu alebo za závady, vyplývajúce z takej inštalácie, ktorá je v rozpore s nasledujúcimi 
pokynmi.
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The world’s best-selling floor heating brand™

Technické špecifikácie

Prevádzkové napätie
230VAC ~ 50Hz
Hrúbka rohože
3-3,5mm
Vnútorná izolácia
ETFE
Dĺžka pripojovacieho 
kábla
3m
Schválenie

BEAB a CE certifikácia

PVC 150W/m²

Model Plocha 
(m²)

Výkon  
(W) 

Odpor  (Ω)
Ampér 

(-5 %) Ω (+5%)
PVC1 1,0 150 335 353 370 0,65
PVC1.5 1,5 225 223 235 247 0,98
PVC2 2,0 300 168 176 185 1,30
PVC2.5 2,5 375 134 141 148 1,63
PVC3 3,0 450 112 118 124 1,96
PVC3.5 3,5 525 96 101 106 2,28
PVC4 4,0 600 84 88 93 2,61
PVC4.5 4,5 675 74 78 82 2,93
PVC5 5,0 750 67 71 74 3,26
PVC6 6,0 900 56 59 62 3,91
PVC7 7,0 1050 48 50 53 4,57
PVC8 8,0 1200 42 44 46 5,22
PVC9 9,0 1350 37 39 41 5,87
PVC10 10,0 1500 34 35 37 6,52
PVC12 12,0 1800 28 29 31 7,83
PVC15 15,0 2250 22 24 25 9,78

PVC 200W/m²

Model Plocha 
(m²)

Výkon  
(W) 

Odpor  (Ω)
Ampér (-5 %) Ω (+5%)

2PVCM1R 1,0 200 251 265 278 0,87
2PVCM1.5R 1,5 300 168 176 185 1,30
2PVCM2R 2,0 400 126 132 139 1,74
2PVCM2.5R 2,5 500 101 106 111 2,17
2PVCM3R 3,0 600 84 88 93 2,61
2PVCM3.5R 3,5 700 72 76 79 3,04
2PVCM4R 4,0 800 63 66 69 3,48
2PVCM4.5R 4,5 900 56 59 62 3,91
2PVCM5R 5,0 1000 50 53 56 4,35
2PVCM6R 6,0 1200 42 44 46 5,22
2PVCM7R 7,0 1400 36 38 40 6,09
2PVCM8R 8,0 1600 31 33 35 6,96
2PVCM9R 9,0 1800 28 29 31 7,83
2PVCM10R 10,0 2000 25 27 28 8,70
2PVCM15R 15,0 3000 17 18 19 13,04
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Čo robiť a čo nerobiť

Pozorne si prečítajte tento manuál pred začatím montáže.

Keby ste si boli neistí v postupoch, prosím kontaktujte našich 
odborníkov, alebo zavolajte na pomocnú linku.

Otestujte systém počas a aj po inštalácii.

Naplánujte si umiestnenie a inštaláciu tak, aby ste po uložení 
dlaždíc (napr. po fixácii sanitárnej keramiky) nepoškodili 
vedenie.

Udržujte minimálny rozstup medzi bežiacimi vodičmi v 
rozsahu 50mm (2palce).

Overte funkčnosť rohože pred začatím položenia obkladačiek.

Venujte osobitnú starostlivosť tomu, aby sa dlaždice 
neuvoľnilli, alebo nezničili vykurovací drôt.

Používajte rukavice aby ste zabránili podráždeniam z vláknin 
zo sklenenej sieťoviny.

Uistite sa o tom, že sú vykurovacie elementy nainštalované 
najmenej 50 mm od vodivých častí budovy, ako sú vodovodné 
trubice.

Tento inštalačný manuál vám prináša informácie na inštaláciu Warmup podlahových vykurovacích rohožov pod keramickú 
podlahu,  dlaždice alebo kamennú dlažbu. Maximálny odporúčaný tepelný odpor medzi vykurovačom a izbou je 0,15 [m²K / W].

Zaistite, aby podklad bola tej istej konštrukcie ako miesto, kde plánujete nainštalovať rohož. Vždy doporučujeme  aby v záujme 
efektívnejšej práce vyhrievača bola použitá izolácia, ako napríklad Warmup Izolačná Doska (odporúčaných 10mm).

Poznámka : Podlahové krytiny ako napríklad drevo alebo vinyl maximálnu povrchovú teplotu môžu mať max. 27ºC. Táto teplota 
nemôže byť prekročená. Pre ďalšie informácie a odporúčania ohľadom iných typov podlahových krytín ako keramická alebo 
kamenná dlažba, kontaktujte prosím Warmup.

V žiadnom prípade neskracujte a ani nerežte vykurovacie 
telesá.

Nenainštalujte rohož pod akúkoľvek podlahu či už 
keramickú, dlaždicovú alebo pod podlahu z prírodného 
kameňa.

Nezačnite inštaláciu na betónovej podlahe, ktorá nebola 
úplne vytvrdená.

Nenechajte prebytočnú rohož zrolovanú pod jednotkou 
alebo pod nábytkom - použite správnu veľkosť.

Nenamontujte rohož na schody alebo na stenu.

Neveďte podlahový senzor alebo elektrický kábel nad alebo 
pod vykurovacím telesom.

Nezapojte dve rohože do sérií, len rohože zapojte súčasne.

Nezačínajte s obkladačkami ešte pred otestovaním rohože.

Nezapojte namontovanú rohož až po ôsmych dňoch aby sa 
lepidlo úplne vysušilo.

Rohož neinštalujte pri teplote menšej než je 5ºC.

Nezahnite vykurovací drôt pod viac ako 25mm uhlom.

ČO ROBIŤ ČO NEROBIŤ

Podlahové krytiny
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The world’s best-selling floor heating brand™

Čo potrebujete na inštaláciu

• Warmup termostat s podlahovým senzorom.

• Prúdový chránič (RCD) je požadovanou súčasťou 
každej inštalácie.

• Multimeter na odskúšanie odporu rohože.

• Rozvádzač, inštalačná krabica a rozvodová skrinka. 
(inštalačná krabica pre termostat musí byť najmenej 
35mm hlboko).

• Chránička/vedenie na umiestnenie elektrického 
vedenia.

• Páska (na zabezpečenie podlahového senzora a 
voľných káblov).

• Pár malých úžitkových nožníc na rezanie skleneného 
vlákna.

• Rukavice.

Zložky, ktoré NIE sú súčasťou Vašej výbavy Warmup podlahovej vykurovacej rohože:

• Warmup podlahová vykurovacia rohož PVC

• Inštalačná príručka

Zložky, ktoré sú súčasťou Vašej výbavy Warmup podlahovej vykurovacej rohože:

Drevené podlahy
• Zabezpečte adekvátnu ventiláciu podlahy
• Už existujúce podlahové dosky musia byť bezpečne upevnené a keď je to potrebné ešte pred inštaláciou vopred vyrovnané 

latexom/cementom samonivelizačnou hmotou na zabezpečenie rovného povrchu pre následné uplatnenie preglejky alebo 
dlaždicovej dosky (Warmup izolačnej dosky).

• Tuhý základ je nevyhnutný- exteriérová preglejka, odolná voči počasiu, vodeodolná, alebo Warmup izolačná doska na nosníky 
neposkytne vhodnú stabilnú podlahu pre konečné dlaždice. 

• Drevotriesková lepenka, stredne drevovláknité dosky, a OSB dosky (dosky s tenkou vrstvou) nie sú vhodné na obkladanie 
keramickej podlahy.

Betónové podlahy
• Uistite sa o tom, že používate extrudovaný polystyrén alebo podkladovú dlaždicovú podlahu (Warmup izolačnú dosku) keď 

inštalujete svoju rohož do cementovej podlahy.

• Upevnenie lepenky by malo byť vykonané podľa výrobných pokynov.

Príprava podlahy

Vyskúšanie rohože
Jedným z najdôležitejších krokov, ktoré musia byť vykonané pri inštalácii je proces otestovania. Musíte sa uistiť, že rohož je 
otestovaná EŠTE PRED, POČAS a aj PO inštalácii použitím multimetra a troj-prípojky. Odpor každej rohože by mal byť odmeraný 
od fázového vodiča (hnedý) k neutrálnemu vodičovi (modrý). Odporúčame použiť digitálny multimeter, nastavený v rozmedzí 
od 0-2 k ohmov na odskúšanie.

Poznámka: Vzhľadom k vysokému odporu vykurovacieho telesa, sa môže stať, že nebude možné získať kontinuálne 
odčítanie z rohože ako takej, kontinuálne testery sa neodporúčajú. Pri otestovaní odporu sa uistite, že sa Vaše ruky 
nedotýkajú sondy metra, pretože keď sonda zaznamená aj odpor Vášho tela, tým pádom bude meranie nepresné.

Podlahový snímač

Podlahový snímač, musí byť otestovaný ešte pred inštaláciou.Hodnoty podlahového snímača nájdete v príručke termostatu. Pre 
testovanie podlahového snímača budete potrebovať multimeter, ktorý dokáže odmerať odpor do 20k ohmov.
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Ako pri všetkých elektrických projektoch, všetky hlavné elektrické pripojenia 
musia byť vykonávané certifikovaným elektrikárom. Každá vykonaná práca 
musí podliehať a spĺňať platné nariadenia elektrotechnických právnych noriem 
a predpisov o elektrickom zapojení.

Warmup podlahová vykurovacia rohož musí byť zapojená cez RCD. Musíte 
nainštalovať určené RCD ak už nie je vopred inštalované. Ak je treba zapojiť 
púrdový chránič, menej ako 4,8kW inštalovaného výkonu zapojte cez jeden 
30mA prúdový chránič. Na vyšší výkon treba použiť viac chráničov, alebo použiť 
jediný s hodnotou 100mA. 

Poznámka: je možné zapojiť vykurovač už do existujúceho elektrického 
obvodu. Poraďte sa s certifikovaným elektrikárom či môže obvod 
zvládnuť záťaž a či je chránené RCD.

Na termostat budete potrebovať inštalačnú krabicu hlbokú 35-40 mm. Keď 
inštalujete viac ako dva vykurovacie telesá je potrebné aby ste disponovali 
rozvodovou skrinkou. Káblovanie z vyhrievacieho telesa do termostatu by malo 
byť chránené kanálom na uloženie káblov, alebo umelohmotnou chráničkou.

Termostat musí byť napojený na hlavné elektrické napájanie cez istič alebo prúdový chránič, v súlade s požiadavkami Elektrického 
napojenia, certifikovaným elektrikárom. Termostat musí byť nainštalovaný v izbe, alebo v priestore, ktorý bude vykurovaný, 
hoci v prípade kúpeľňovej inštalácie, nariadenia elektrického káblovania zabraňujú inštalácii termostatu vo vnútri kúpeľne. V 
takýchto prípadoch, musí byť termostat pripevnený na vonkajšiu stranu vnútornej steny kúpeľne, tak blízko ako je to len možné 
k vykurovacím napájacím káblom.

Poznámka: Z bezpečnostných dôvodov musíte použiť istiaci prvok, ktorá má oddelený kontakt vo všetkých póloch, 
ktorá poskytne kompletné odpojenie pod podmienkami prepätia III.kategórie.

Pripojenie termostatu

Inštalácia elektrických skriniek a vedení

Inštalácia prúdového chrániča (RCD)

Ako upravovať rohož
Aby ste vedeli prispôsobiť svoju rohož na špeciálny povrch, možno bude nutné zrezať a otočiť rohož (viď. uvedené príklady). 
NIKDY nerežte tepelné telesá. Keď budete skracovať a preklápať rohož dbajte na to, aby ste nezrezali a nezničili vykurovací kábel.

Prosím Vás, prekontrolujte, že máte plán správnych 
rozmerov miestnosti, a správny počet rohoží. Keď už raz 
nesprávne skrátite rohož, tak ju už neviete použiť. Rohož 
by mala byť umiestnená dopredu a dozadu medzi stenami 
a prekážkami ako je to znázornené aj na príklade.

Poznámka: Keď budete ukladať dve alebo viac 
vyhrievačov, uistite sa o tom, že chladné časti koncov 
dosiahnu termostat.

Otestujte veľkosť rohože

 

 

Bezpečnosť - elektrické 
pripojenie

Power supply via 

fused spur /RCD.
Warmup

 Thermostat 

Warmup
heating  mat 

Floor Sensor Power Lead
(coldtail)

NOTE: 
Always run the power 
supply cable and �oor 

sensor cable in
separate conduit /trunking

A

B

C

D

E

Sieťové 
pripojenie cez 

istič/RCD
Termostat

Podlahový 
senzorElektrický kábel

Warmup podlahová
vykurovacia rohož

A - Vykurovacie teleso
B - Sklenená vláknina
C - Spojenie vyrobené firmou
D - Elektrický kábel   
       (3-jadrový)
E - Spoločné zakončenie
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The world’s best-selling floor heating brand™

Inštalácia rohože

Zaistite, aby podklad na ktorú plánujete nainštalovať vykurovanie bol mal rovnakú 
konštrukciu. Vždy doporučujeme  aby v záujme efektívnejšej práce vykurovania 
bola použitá izolačná doska, ako Warmup Izolačná Doska (odporúčaných 10mm).

Použite prosím permanentný popisovač aby ste vyznačili všetky miesta na podlahe 
kde budú jednotky a upínače pripevnené. NEINŠTALUJTE rohož v niektorej z týchto 
oblastí.

Začnite uložením rohože v umiestnení čo najbližšom k termostatu. Zakreslite 
pozície rezaní a zatočení ktoré budete potrebovať vykonať na voľnom vodiči na 
rohoži a zaznačte pozície na podlahe.

Zaznačte pozície a naplánovanú trasu kábla elektrického vedenia rovnako ako aj 
senzora podlahy. Je lepšie sa vyvarovať umiestnenia podlahového senzora v oblasti 
výkyv tepla. Možno bude nutné zrezať kanál v podlahe na zabezpečenie toho, že 
podlahový senzor je upevnený v rovnakej výške ako je aj vykurovacie teleso.

Keď máte voľné drôty (drôty zrezané od laminátu) uistite sa o tom, že tieto nie sú 
bližšie než 50 mm jeden od druhého, steny alebo od iných drôtov pripojených k 
sieťovine.

Každé miesto spojenia musí byť umiestnené na podlahe popod dlaždice. 

Káble sa nesmú prekrižovať (vrátane podlahového senzora a elektrického vedenia).

Vykonajte tú istú skúšku ako je to vyznačené na strane 5 aby ste zabezpečili, že 
vyhrievač nebol poškodený počas naplánovania.

2 - Počas inštalačného testovania

Keď ste sa už uistili o tom, že rohož bola správne uložená podľa 2 bodov, začnite 
rezaním a otočením rohože, kde ste to už predtým označili, začnite miestom 
čo najbližšie k termostatu. Buďte veľmi opatrní a nikdy nerežte ohrievací kábel. 
Zafixujte rohože pomocou obojstrannej lepiacej pásky na rohoži. 

Použite pásku na pripevnenie voľných káblov. Keď ste už rohož pripevnili, uistite 
sa o tom, že nie sú žiadne voľné úseky, dbajte o konce rohože a na tie úseky, ktoré 
ste otočili.

NELEPTE PÁSKU CEZ SPOJE ČI SNÍMAČ SENZORU

3 - Zrezanie, otočenie a pripojenie rohože

4 - Po inštalačnom testovaní

Vykonajte tú istú skúšku ako v bode 2 a dočasne zapojte každý ohrievač do 
odpojovacej prípojky podľa RCD, v súlade s bežnými normami elektrického 
vedenia.

1 - Zakreslite podlahu a rohož

2

3

4

1
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5 - Nainštalujte podlahový senzor

6 - Vhodné napájacie káble

7 - Dlaždice a penetračná hmota podlahy

Umiestnite podlahový senzor (od termostatu) pod laminát medzi dva vyhrievacie 
telesá. Podlahový senzor musí byť nainštalovaný v strede medzi dvoma 
bežiacimi vyhrievacími telesami a mal by byť rozšírený minimálne na 150 mm do 
vyhrievacieho priestoru. Podlahový senzor zabezpečte použitím pásky.

NELEPTE PÁSKU CEZ SNÍMAČ SENZORU 

Vyhýbajte sa uloženiu podlahového senzoru v blízkosti tepelnej flkutuácie ako sú 
napr. horúce potrubia alebo radiátory. Môže byť, že bude nevyhnutné vyrezať ryhu 
do podlahy, aby bola zaistená rovnaká výška pre podlahový senzor a silový kábel. 

V tomto bode by ste mali prekontrolovať odpor podlahového senzora použitím 
multimetra (200 K ohmov). Mali by ste získať odčítaciu hodnotu približne 9-23 
K ohmov, v závislosti od izbovej teploty. Keď neviete odčítať hodnoty, môže byť 
Váš podlahový senzor porušený. Keby to bol Váš prípad, prosím volajte technickú 
pomocnú linku Warmup a požiadajte o výmenu.

Každá rohož je vybavená jedným napájacím káblom na pripojenie rohože k 
termostatu. Na zabezpečenie toho, že elektrické vedenie zostáva na tej istej úrovni 
ako vykurovacie teleso, možno budete musieť zrezať alebo vyryť kanál do podlahy. 
Keď budete túto činnosť vykonávať, dbajte na to, aby ste vyhrievacie teleso 
nepoškodili. Zabezpečte elektrický kábel použitím pásky.

Elektrické vedenie bude prechádzať do elektrického kábla/rúrky hore k termostatu. 
Je možné skrátiť či predĺžiť elektrické vedenie ale musíte dávať pozor, aby ste 
nezrezali pôvodnú káblovú prípojku.

Uistite sa o tom, že používate lepidlo vhodné na lepenie dlaždíc, a penetračnú 
hmotu vhodnú na podlahové vykurovacie systémy (musia obsahovať flexibilné 
lepidlo). Je veľmi dôležité, aby každá dlaždica bola uložená na lôžku, priamo v 
lepidle, bez medzier a dutín (2. časť flexibilné lepidlo).

Neukladajte a ani neskladujte ťažké predmety, či dlaždice na rohoži počas 
obkladania. Počkajte 8 dní, aby sa lepidlo úplne vysušilo predtým než zapnete 
systém.

NAKONIEC OTESTUJTE ODPOR  VYHRIEVČA/OV KEĎ JE DLAŽBA HOTOVÁ

Prosím Vás, vyplňte kontrolnú kartičku, nachádzajúcu sa na zadnej strane tejto 
príručky, a vyložte ju na zákazníckej jednotke, spolu s montážnym návodom, 
umiestnením ohrievača/plánom umiestnenia a spolu so schémami zapojenia 
podľa vydania pravidiel predpisov zapojenia.

5

6

7

Inštalácia rohože
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The world’s best-selling floor heating brand™

Záruka

Táto záruka nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Warmup 
podlahový ohrievač, zaručený firmou WARMUP PLC 
(“Warmup”) je nezávadný produkt, bezchybný, vyrobený zo 
špičkového materiálu, odborne spracovaný a pri bežnom 
používaní a údržbe, za nižšie uvedených podmienok, by sa 
nemal pokaziť.

ZÁRUKA 10 ROKOV SA VZŤAHUJE:

1. Jedine vtedy, ak je jednotka registrovaná firmou Warmup 
v rámci 30 dní po zakúpení produktu. Registrácia môže 
byť kompletizovaná vyplnením karty ktorá je uvedená na 
tejto záruke, alebo online na www.warmup.sk. V prípade 
sťažnosti sa vyžaduje doklad o zakúpení produktu, takže 
prosím uchovajte si Váš bloček a príjmový doklad - táto 
faktúra a príjmový doklad by mala obsahovať presný 
model, ktorý bol zakúpený, a

2. Jedine ak bol počas celého času ohrievač uzemnený a 
chránený zostatkovým prúdovým zariadením (RCD).

Na termostaty sa vzťahuje záruka na obdobie 3 rokov, od 
dátumu nákupu produktu, s výnimkou prípadov uvedených 
nižšie.

Záruka sa nezvťahuje ak je podlahová krytina nad 
ohrievačom poškodená, zdvihnutá, premiestnená, opravená 
alebo potiahnutá ďalšou podlahovou vrstvou. Záruka začína 
plynúť odo dňa zakúpenia tovaru. Registrácia sa považuje za 
potvrdenú až v okamžiku zaslania listu potvrdenia od firmy 
Warmup PLC.

Počas doby záruky Warmup zabezpečí opravu ohrievača 
alebo (podľa svojho uváženia) náhradné diely bez poplatku. 
Ste oprávnený žiadať o náklady na opravu alebo výmenu 
a tieto neovplyvnia Vaše zákonné práva. Tieto náklady sa 
nevzťahujú na inú cenu, než na priame náklady na opravu 
alebo na výmenu firmou Warmup, a nevzťahujú sa na 
náklady za podlahové krytiny alebo za podlahu.

Príručka SafetyNetTM inštalácie:

1. Zakúpte si súpravu Warmup podlahového vykurovania a nasledujte všetky odporúčané pokyny v inštalačnej príručke. 
Nedodržanie pokynov bude mať za následok neuznanie záruky.

2. Keď urobíte chybu a poškodíte nový ohrievač ešte pred ukladaním dlaždíc, vráťte poškodený ohrievač na adresu firmy 
Warmup v rámci 30 DNÍ spolu so svojim originálnym dokladom o zakúpení produktu. WARMUP VÁM NAHRADÍ AKÝKOĽVEK 
OHRIEVAČ - PRED UKLADANÍM DLAŽDÍC, (MAXIMÁLNE 1 OHRIEVAČ) INÝM OHRIEVAČOM ROVNAKEJ ZNAČKY A ROVNAKÝM 
MODELOM - ZADARMO.

Garancia 
Inštalácie

TM

Ak ohrievač zlyhá v dôsledku inštalácie alebo počas obkladania, 
v tomto prípade záruka neplatí. Preto je veľmi dôležité 
prekontrolovať, či zariadenia funguje (ako je to uvedené v 
inštalačnej príručke) ešte pre ukladaním dlaždíc.

WARMUP PLC NENESIE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ 
ZA NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VRÁTANE A 
NEOBMEDZENE ZA DODATOČNÉ ÚŽITKOVÉ NÁKLADY ALEBO 
ŠKODY NA MAJETKU.

WARMUP PLC nie je zodpovedný za:

1. Poškodenie alebo opravy v dôsledku nesprávneho 
zaobchádzania alebo inštalácie.

2. Škody v dôsledku povodní, požiarov, poveternostných 
podmienok, bleskov, nehôd, korozívnej atmosféry, alebo 
iných podmienok, ktoré nie sú pod kontrolou firmy WARMUP 
PLC.

3. Výrobky nainštalované mimo Slovenská Republika.

4. Použitie zložiek či doplnkov, ktoré nie sú kompatibilné s 
touto jednotkou.

5. Bežná údržba, ako je uvedené aj v inštalačnej a prevádzkovej 
príručke, ako je čistenie termostatu.

6. Zložky ktoré nie sú dodávané alebo označené firmou 
Warmup.

7. Škody alebo opravy, ktoré sú dôsledkom nesprávneho 
zaobchádzania, údržby alebo servisu.

8. Zlyhanie v dôsledku a/alebo prerušenia nedostatočnej 
elektrickej prevádzky.

9. Akákoľvek škoda spôsobená zmrazeným alebo zlomeným 
vodovodným potrubím v prípade poruchy zariadenia.

10. Zmeny vo vzhľade produktu, ktoré nemajú vplyv na jeho 
výkon
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Kontrolný Lístok

UPOZORNENIE

Sálavé podlahové vykurovacie systémy, 
riziko úrazu elektrickým prúdom. Podlaha 
obsahuje vyhrievacie prvky.

Nefixujte klincami, skrutkami, alebo 
podobnými zariadeniami. Neobmedzujte 
tepelné vyžarovanie vyhrievanej podlahy.

Miesto vykurovania ......................................................................................................

Celkový inštalovaný výkon    .....................................................................................

Upozornenie:

Nekskracujte a ani nerežte vykurovacie telesá.

Uistite sa o tom, že kompletné vykurovacie telesá sú nainštalované vrátane miesta pripojenia pod dlaždicami zariadenia.

Vykurovacie telesá musia byť použité spolu s 30mA RCD.

Vykurovací model Odpor predtým Odpor potom Izolačný odpor Odpor Snímača

Tento formulár musí byť vyplnený ako súčasť záruky Warmup. Uistite sa o tom, či sú uvedené hodnoty podľa návodu na 
použitie.

Tento štítok musí byť umiestnený blízko spotrebnej jednotky na viditeľnom mieste.

Poznámka: Nakreslite plán umiestnenia vykurovacieho telesa.

Warmup Slovenská Republika, Tel: 0918 228 997 - Web: www.warmup.sk - E-mail: sk@warmup.com

_______________________        _____________________________        ____________________________
Dátum Podpis Pečiatka firmy/meno
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The world’s best-selling floor heating brand™

Dokumentácia o vlastníctve, inštalácii a elektrickom pripojení. 
Tento formulár musí byť vyplnený inak bude Vaša záruka neplatná.

Meno a priezvisko vlastníka ..................................................................................................................................................................................................... 

Adresa vlastníka ..........................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

PSČ ......................................................     Telefónne číslo ...................................................................   Email ...............................................................................

Meno a priezvisko inštalatéra   ..............................................................................................................................................................................................

Telefónne číslo inštalatéra ......................................................................................................................................................................................................

Týmto potvrdzujem, že som prečítal a porozumel obsahu inštalačnej príručky a ohrievač bol nainštalovaný presne podľa 
uvedených a špecifikovaných podmienok. Beriem na vedomie, že voči výrobcovi, či jeho zástupcom si nemôžem uplatniť a ani 
nárokovať žiadne odškodné za následné straty či poškodenia. Potvrdzujem, že ohrievač fungoval pred začatím obkladacích 
prác.

Podpis inštalatéra ..................................................................................................................................... Dátum ...............................................................

Meno a priezvisko elektrikára ...............................................................................................................................................................................................

Adresa elektrikára .......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Telefónne číslo elektrikára .......................................................................................................................................................................................................

Certifikačné číslo elektrikára .................................................................................................................................................................................................
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Warmup plc., United Kingdom
702 & 704 Tudor Estate
Abbey Road, London

NW10 7UW

Warmup GmbH, DE
Ottostraße 3

27793 Wildeshausen

Warmup Slovenská Republika
Web: www.warmup.sk

Email: sk@warmup.com
Tel: +421 (0)918 228 997

Nazov WARMUP a suvisiace loga su chranene ochrannou znamkou. © Warmup Plc. 2015 – Regd. TM Nos. 1257724, 4409934, 4409926, 5265707. E & OE.
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