
Istrucţiuni de instalare

Elemente pentru dezaburirea oglinzilor la 230V
Gata cu oglizile aburite!

Aceste elemente sunt soluţia cea mai simplă şi mai sigură 
pentru dezaburirea oglinzilor. Sunt dublu izolate, astfel 
pot fi utilizate în spaţii umede ca băi, duşuri, etc, şi au o 
grosime de numai 0,4 mm. Fiind autoadeziv, se aplică pe 
partea posterioară a oglinzii, astfel fiind foarte uşor de 
montat.  

Capacitatea fiecărui element este suficientă pentru 
încălzirea oglinzii la 30 °C în 3-5 minute. Temperatura 
suprafeţei oglinzii este limitată la 45°C. Pentru econimi-
sirea energiei, elementul este conectat la sistemul de 
iluminare a băii respective, fiind pornit numai la nevoie. 
Elementul pentru dezaburirea oglinzii este destinat numai 
pentru dezaburire şi nu este un încălzitor de baie. 

Look  

Notă: Oglinda nu trebuie tăiată, alezată sau modificată prin orce metodă care ar slăbi structura oglinzii.

Instalare: 

Aceste elemente sunt destinate numai pentru oglinzi din sticlă.

Asiguraţi-vă că oglinda e mai mare decât elementul încălzitor.  

Îndepărtaţi cu atenţie stratul protector al autoadezivului aflat pe elementul încălzitor, şi lipiţi elementul pe partea 
posterioară a oglinzii, având grijă să nu se formeze  bule de aer sau încreţituri. 

Permiteţi dilatarea termică a oglinzii, adică nu poate fi încastrată între plăcile de faianţă. 

Nu montaţi oglinda pe sau în apropierea obiectelor metalice ca aluminiu sau oţel inoxidabil.
 
Suporturile de fixare trebuie montate în aşa fel încât oglinda să aibă posibilitatea de dilataţie.

Dacă oglinda este montată cu ajutorul unui adeziv, adezivul trebuie aplicat la marginea oglinzii, distanţa minimă dintre ele-
ment şi marginea oglinzii fiind de 40mm. NU utilizaţi adezivul în contact direct cu elementul încălzitor.

Oglinda nu trebuie tăiată, alezată sau modificată prin orce metodă care ar slăbi structura oglinzii.

Nu tăiaţi sau deterioraţi sub nicio formă elementul încălzitor. 

Cablajul electric trebuie amenajat în conformitate cu reglementările IEE. 

Notă: Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de un electrician calificat. Dacă poate fi aplicat, trebuie utilizat un 
întrerupător de curent rezidual.

Date tehnice:

Dimensiuni  :  57 x 75 cm., 36 x 50 cm., rotund 35 cm.
Grosime   :  0.4mm
Voltaj   :  230 V
Capacitate  :  50 – 110 watts
Lungimea cablului        :  100 cm
Standard  :  IP34 Class 2
Aprobări   :  FIMKO, European Standard CE
Temperaturi  :  Circa 40 - 50 °C Maximum


