
Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
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2 år

TF FOTVARMER
TF fotvarmer er et teppe med innvevde varmekabler

TF fotvarmer er et teppe med innvevde varmekabler. Fotvarmeren er en enkel 

løsning for behagelig varme til føttene. Fotvarmeren er en ideell kilde til varme 

og komfort på ekstra kalde dager, både på arbeidplassen og hjemme. 

TF fotvarmer bruker mindre strøm enn en gjennomsnittlig lyspære. Fotvarmeren 

gjør det også mulig å spare strøm ved at  temperaturen i rommet kan senkes  

uten tap av komfort på grunn av kalde føtter. TF fotvarmer er jordet og har 

overopphetingsbeskyttelse. Temperaturen justeres med en regulator som er 

montert på ledningen.

PRODUKTINFO TF fotvarmer

TEKNISKE DATA
Effekt 65W  230VAC  50Hz

Effektregulator

Størrelse 46 x 80cm

Tilledning 2 meter

IP-klasse  IP X6

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold. 

GARANTI 2 år

ADVARSEL

VIKTIG INFORMASJON
•  Fotvarmeren skal ikke tilkobles strømnettet 

når den er brettet, sammenrullet eller tildekket

• Må kun benyttes i tørre rom (ikke bad e.l.) 

• Ikke for utendørs bruk

• Må ikke benyttes til husdyr 

Ikke for kontinuerlig bruk!

EL-NR. PRODUKT STØRRELSE EFFEKT

10 011 91 TF fotvarmer  65W 46 x 80cm 65W


