
 

  

  Pagina 1 / 4 
  

Doc version: 1.01 – 10/2010 

 

ECOFILM MHF 

Folie de încălzire electrică sub oglindă 

SISTEM EFICACE PENTRU PREVENIREA COMPLETĂ 

A ABURIRII OGLINZII  

 

INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE 

ACESTE INSTRUCŢIUNI SE VOR RESPECTA ÎMPREUNĂ CU 

INSTRUCŢIUNILE DE INSTALARE ALE PRODUCĂTORULUI 

OGLINZII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Auto adeziv – se va amplasa pe         Vedere anterioară – se va amplasa  

               spatele oglinzii                  către perete 

 

I. Conexiunea electrică 



 

  

  Pagina 2 / 4 
  

Doc version: 1.01 – 10/2010 

 

ECOFILM MHF trebuie conectată la circuitul de iluminat astfel încât să fie activată atunci 

când lumina este aprinsă, sau pe un comutator separat, după preferinţe. Persoana care 

instalează ECOFILM MHF trebuie să aibă calificările necesare impuse de legislaţia 

naţională specifică. 

Cablurile sunt colorate în conformitate cu următoarele codificări: 

Albastru – nul 

Maro – fază. 

Cablurile de alimentare trebuie să fie acoperite şi inaccesibile, în conformitate cu prevederile 

standardelor de siguranţă specifice. 

Alimentare cu energie electrică: 230 Volţi, Clasa II, densitatea puterii – 200 W / m2. 

 

Folii multiple: dacă se instalează mai multe folii ECOFILM MHF pe o singură oglindă, 

acestea trebuie legate în paralel. 

Se va avea grijă să se asigure că alimentarea cu energie electrică este suficientă pentru a 

prelua încărcarea. 

Toate piesele metalice care înconjoară oglinda trebuie legate la împământare şi trebuie să 

respecte reflementările privind cablajele. 

 

II. Date tehnice 

TIP 
Putere 

(W) 
Dimensiuni 

(mm) 
Tensiune 

(V) 
MHF12 12,5 274x274 230 
MHF25 25,0 274x574 230 
MHF50 50,0 524x524 230 
MHF100 100,0 1024x524 230 

 

III. Instalarea ECOFILM MHF 

Se va instala direct pe spatele oglinzii. Se poate furniza prin comandă specială pentru 

instalarea pe perete, însă trebuie să fie în contact cu oglinda pentru a obţine rezultate optime. 

 

IV. ECOFILM MHF – Prinderea pe oglindă 

1. Tăiaţi o nişă în perete pentru a găzdui blocul terminal astfel încât ECOFILM MHF este 

încălzit la instalare. 

2. Marcaţi spatele oglinzii pentru a evidenţia locul în care ECOFILM MHF este amplasat. 

3. Verificaţi ca suprafaţa spatelui oglinzii să fie curată şi uscată. 
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4. Scoateţi hârtia de protecţie de pe faţa foliei ECOFILM MHF. 

5. Poziţionaţi o margine a foliei ECOFILM MHF pe spatele oglinzii ţinând marginea opusă 

departe de oglindă. 

6. Aplicaţi o presiune uniformă peste întreaga placă pe măsură ce folia ECOFILM MHF este 

treptat lăsată pe spatele oglinzii. 

7. Continuaţi până când folia ECOFILM MHF este complet netedă pe spatele oglinzii, fără să 

conţină bule de aer. 

8. Asamblaţi oglinda în perete. 

(Observaţie: Datorită dilatării termice, se recomandă prinderea oglinzii în cadrul de fixare al 

acesteia şi suspendarea sa pe perete în cazul oglinzilor cu suprafeţe mari.) 

 

IMPORTANT 

Pentru a evita deteriorarea oglinzii, şi în conformitate cu practicile normale, se vor 

respecta următoarele reguli: 

1. Asiguraţi-vă că peretele este stabil, neted, drept şi uscat. 

2. Oglinda trebuie să fie permanent dreaptă pe întreaga sa suprafaţă pentru a preveni spargerea 

ei. 

3. Şuruburile nu se vor strânge prea tare şi trebuie ajustate uniform pentru a asigura 

planeitatea oglinzii. 

4. Nu sprijiniţi niciodată niciun obiect de suprafaţa oglinzii, care poate preveni disiparea 

integrală a căldurii. 

5. În cazul în care folia ECOFILM MHF se instalează pe oglinzi de forme neregulate sau dacă 

oglina a fost slăbită cumva, se va avea multă grijă pentru a nu se creea nicio tensiune în exces. 

 

Observaţie: Folia ECOFILM MHF nu trebuie tăiată sau găurită, deoarece prin aceasta 

se va deteriora izolaţia, făcând folia nesigură. Deşi ECOFILM MHF este proiectată să 

funcţioneze în mod continuu în condiţii de deplină siguranţă, se recomandă ca să se instaleze 

pe întrerupătorul de lumină sau cu un întrerupător dedicat. 

Odată instalată, folia ECOFILM MHF nu trebuie să fie accesibilă. 

 

PRODUCĂTORUL / FURNIZORUL NU RĂSPUND DE DAUNELE PROVOCATE 

DE INSTALAREA NECORESPUNZĂTOARE. 
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V. Garanţie 

Producătorul oferă o perioadă de garanţie de 24 luni pentru funcţionalitatea foliei ECOFILM 

MHF. Această perioadă începe cu data înregistrării în certificatul de garanţie (instalarea 

trebuie să se realizeze în termen de şase luni de la data vânzării), cu condiţia: 

• prezentării certificatului de garanţie şi a documentelor de achiziţie; 

• respectării corespunzătoare a instrucţiunilor cuprinse în acest ghid de instalare. 

Reclamaţiile privind garanţiile se trimit în scris la compania care a realizat instalarea sau 

producătorului, acolo unde se impune. 

 

Producator: 
Flexel International Ltd. 

Queensway Industrial 
Estate, Glenrothes, Fife. KY7 
5QF, Scoţia, U.K. 
Tel: (01592) 757313 
Fax: (01592) 754535 
E-mal: sales@flexel.co.uk 
Web: www.flexel.co.uk  

 

 
  

Distribuitor in Romania: 

Flomar Electric s.r.l. 
Petre Ispirescu nr. 4, Alba Iulia 

Romania 
Tel: 0358 111 272 

e-mail: florin58@ymail.com
http://www.incalzire-flomar.ro

Mobil: 0740 174 858 


