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INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Sálavé panely Ecosun K+
100, 200, 270, 330, 400W

1. Použití
• Temperování kostelních lavic, kancelářských stolů, prodejních
• Temperování odchoven, terárii a psích bud.
• Panely je možné montovat na materiály třídy C1 a C2.

boxů.

2. Zapojení
• Napájení: 230V/50Hz.
• Třída ochrany I.
• IP 44
• Panel není opatřen termostatem.

3. Instalace
• Panely jsou určeny pro svislou montáž, v případě vodorovné montáže je nutné panely zavěsit
• Odstupová vzdálenost čelní stěny a bočních stěn panelu od hořkavých předmětů je 10cm.

na řetízky nebo lanka.

Postup:
• Označte

místa otvorů dle tabulky, vyvrtejte otvory, vsuňte hmoždinky a zašroubujte šroub, tak aby nebyl úplně zašroubován,
vyčníval asi 5mm.
Vždy panel upevněte jen za horní dva zámky, spodní dva zámky jsou obrácené a slouží k opačnému zavěšení panelu.

•
• Připojte přívodní kabel na pevný elektrický
• Panel nasuňte na horní dva zámky.

rozvod v souladu s barevným označením žil.

4. Důležité upozornění
• Teplota prostředí (teplota okolního vzduchu)
• Napájecí přívod musí být opatřen zařízením

v němž je sálavý panel umístěn nesmí přesáhnout 40 °C!

pro odpojení od sítě, u něhož se vzdálenost rozpojených kontaktů rovná nejméně
3,5 mm u všech pólů. Vždy použijte proudový chránič s vybavovacím proudem IΔn=30mA.
Jestliže je přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo servisním technikem.

•
• Typové číslo výrobku vyjadřuje příkon (ECOSUN 330K+ = 330 W).
• Při manipulaci s panelem doporučujeme používat rukavice, aby nedošlo ke znečištění
• Čištění je možno provádět vodou se saponátem za použití jemného kartáčku.

sálavé čelní plochy panelu.

5. Záruka
Na tento výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců od data nákupu, která se vztahuje na vady materiálu a zpracování. Záruka
neplatí v případě, že závady byly způsobeny neodborným zásahem, nedbalostí, nesprávným použitím, popřípadě závadou způsobenou dopravou nebo nevhodným skladováním zářiče. Výrobce nezodpovídá za nepřímé škody způsobené použitím tohoto zářiče.

Typ výrobku:

Datum:

Razítko, podpis:

Výrobní číslo (štítek na závadou straně panelu): _ _ _ — _ _ _ — _ _ _ — _ _ _ — _ _ _
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