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Topení
pro koupelny

Odmlžovače zrcadel

Přehled
Odmlžovače zrcadel firmy Warmup poskytují bezpečné a 
snadné řešení, které zabraňuje kondenzaci vodní páry na 
koupelnových zrcadlech. Odmlžovač zajišťuje rovnoměrné 
rozložení tepla a ohřívá zrcadlo na vyšší teplotu než je 
teplota okolí.

Instalace odmlžovače je rychlá a jednoduchá, protože 
odmlžovač má samolepicí vrstvu, která po odstranění fólie 
jednoduše přilne k zadní části zrcadla. 

Odmlžovač zrcadel může být připojen buď do obvodu 
osvětlení místnosti, takže topí, když jsou zapnuta světla, 
nebo může být ovládán nezávislým vypínačem, takže topí 
podle potřeby.

K dispozici jsou tři velikosti odmlžovačů, ale jejich rozměry 
byly navrženy tak, aby bylo možné v případě potřeby použít 
více odmlžovačů pro pokrytí větších zrcadel.



Samolepicí vrstva umožňuje rychlou a přímou instalaci odmlžovače na zadní stranu zrcadla a při tloušťce pouze 0,4 
mm se odmlžovač snadno vejde mezi zrcadlo a nosnou konstrukci.

Odmlžovač poskytuje rovnoměrné rozložení tepla, 200 W/m², což způsobuje rychlejší ohřívání zrcadla než okolí a tím 
se zabraňuje srážení vodní páry na zrcadle.

Vstupní výkon odmlžovače 200 W/m² způsobuje, že dilatuje o 20% méně než tradiční odmlžovače, které pracují s 
příkonem 250 W/m².

Prodlužuje životnost zrcadel tím, že zabraňuje tvorbě kondenzátu na zrcadle. Kondenzát způsobuje odlupování fólie 
ze skla.

Odmlžovač je možné připojit do stávajícího obvodu osvětlení pro automatický provoz, když je světlo zapnuto nebo 
může být ovládán nezávislým vypínačem a tedy fungovat podle potřeby uživatele.

Je možné použít více odmlžovačů pro pokrytí celé plochy velkých zrcadel.

CE a UKCA značka je zárukou kvality

Technické specifikace

Vlastnosti
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE - odmlžovače zrcadel
PROVOZNÍ NAPĚTÍ 230 V AC : 50 Hz
IP KLASIFIKACE IP65
ELEKTRICKÁ TŘÍDA Class II
TLOUŠŤKA 0,4mm 

PRŮMĚRNÉ ZVÝŠENÍ TEPLOTY 20°C

VÝKON 200 W/m2

PŘIPOJENÍ 1.5 m DLOUHÝ “STUDENÝ” KABEL

PŘEHLED VELIKOSTÍ - odmlžovače zrcadel Warmup

OBEJDNACÍ 
ČÍSLO

ROZMĚRY
(mm)

VÝKON
(W)

PROUD 
(A)

ODPOR
(Ω)

MD-SML1 260 x 360     14.1 0.06 3751
MD-MED1 360 x 560     33.3 0.14 1589
MD-LRG1 560 x 720 66.0 0.29 801
MD-CIRC Ø 560 42 0.183 1259

REFERENČNÍ 
ROZSAH 
ODPORŮ                  

(Ω)
3375.9 - 4126.1
1430.1 - 1747.9

720.9 - 881.1
1196  - 1322

5 LET
ZÁRUKA
LIMITOVANÁ

  W
AR

M
UP . 5

 LET . ZÁRUKA . LIMITOVAN
Á

  W
A

R
M

UP . 5 LET . ZÁRUKA . LIM
IT

O
VA

N
Á


