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Încălzitor radiant cu infraroșu  

Dintre soluțiile de încălzire electrică, încălzitoare întunecate sunt utilizate pentru încălzirea 

independentă și suplimentară a plafoanelor înalte în spații precum: săli, facilități sportive, unități de 

catering, ateliere, grajduri sau ca încălzirea terasei. 

Conceput pentru o utilizare confortabilă zilnică, structura sa radiază căldura de pe o suprafață mare, 

ceea ce îi conferă o eficiență remarcabilă în producerea căldurii. Nu există perturbări în timpul 

utilizării: fără circulația aerului, nu există praf în mișcare, nu există lumină sau zgomot și nu există 

mirosuri neplăcute. 

 

Date technice: 
Tipul de alimentare::  230 V 50 Hz 
Limite de putere:  1000-1800-2400-3200W 
Temperatura de operare:  250-380 ֯ C   
Tipul de panou de încălzire:   Panou radiant cu infraroșu 
Protecție:  IP 65  

  Montaj:    fali – mennyezeti konzol  
  Cadru:    aluminiu 
  Surafață:    negru-acoperire galvanizată specială /curățabilă/ 
  Spate:    aluminiu pe toată suprafață 
  Protecție de supraîncălzire:  Singură 
  Cablu de conectare:   2,5 m + fișă standard 
  Ambalaj:   cutie - ambalajul include toate elementele de montare necesare 
  Certificate:   CE  
 

 
Cerințe de siguranță:: 
 

- Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță va anula garanția produsului. Producătorul își declină orice 

răspundere pentru orice daune directe sau indirecte care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a produsului. 

- După despachetare, verificați dacă produsul nu este deteriorat, dacă observați daune sau defecte, contactați 

vânzătorul. 

- Numai electricienii calificați poate să instaleze produsul, cunoscând standardele de siguranță electrică din țara 

respectivă. 

- Variația tensiunii de alimentare trebuie să se încadreze în limitele de + - 10%, iar în cazul în care este diferită, 

trebuie corectată înainte de instalare. 

- Instalarea trebuie refuzată în cazul în care profesionistul detectează un risc grav de siguranță în mediul electric 

al utilizatorului, iar produsul trebuie instalat numai după ce riscul de siguranță a trecut. 

- Nu utilizați aceeași priză cu alte echipamente în același timp, din cauza supraîncărcării rețelei electrice. 

- În cazul unei defecțiuni a încălzitorului sau a unui fir rupt, nu porniți aparatul, nu încercați să îl reparați singur, 

lăsați acest lucru în seama unui profesionist. 

- Nu așezați încălzitorul direct sub priza de curent. 

- Temperatura de suprafață a radiatorului întunecat cu infraroșu este ridicată, prin urmare, instalarea trebuie să 

fie la cel puțin 2,2 m deasupra solului. 

- Suprafața radiatorului nu trebuie să fie acoperită și nu trebuie să fie atârnate obiecte pe acesta. 

- Distanța dintre tavan și partea din spate a radiatorului trebuie să fie de cel puțin 150 mm, nu așezați obiecte în 
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fața radiatorului pe o rază de 1000 mm, iar părțile laterale trebuie să fie la cel puțin 200 mm de zona 

înconjurătoare. 

- Nu așezați aparatul direct sub priza de curent. Pentru a evita supratensiunea, nu plasați radiatorul întunecat în 

aceeași priză cu orice alt aparat electric. 

- Scoateți-l din priză după ce îl opriți.  

- Opriți și așteptați ca suprafața să se răcească înainte de a o curăța, nu turnați apă pe ea! 

- Nu utilizați în atmosfere inflamabile sau explozive! 

- Nu introduceți nici un metal sau orice obiect străin în dispozitiv, deoarece reprezintă un pericol de accident!!! 

- Nu atingeți emițătorul cu mâinile atunci când este pornit! 

- Radiatorul întunecat cu infraroșu poate produce zgomot atunci când este pornit și oprit din cauza dilatării 

termice, ceea ce reprezintă un fenomen normal. 

 
Condiții de funcționare 
 
temperature ambiantă: -30 ˚C- +40˚C 
Tensiunea de alimentare: 220-240 V 
Umiditate: mai puțin de 95% 
 
Parametri: 
 

Model Putere 
Watt 

Performanță Tensiune Lungimea 
cablului 

Dimensiuni 
ale 
încălzitorului 
(mm) 

Dimensiuni 
de ambalare 

Greutate 
net 
(kg) 

Greutate 
brut 
(kg) 

JH-
NR10-
13W 

1000 4,3 A 220- 240 V 2000 mm 755*189*67 820*250*15
0 

4,4 5,5 

JH-
NR18-
13W 

1800 7,8 A 220- 240 V 2000 mm 1155*189*67 1220*250*1
50 

6,9 8,1 

JH-
NR24-
13W 

2400 10,4 A 220- 240 V 2000 mm 1655*189*67 1720*250*1
50 

9,5 11,3 

JH-
NR32-
13W 

3200 13,9 A 220- 240 V 500 mm 2155*189*67 2220*250*1
50 

12,3 14,3 

 
 

 
Schițe de instalare  
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Model Distanță A Distanță B Distanță C 

JH-NR10-13W 755 mm 200 mm 95 mm 

JH-NR18-13W 1155 mm 700 mm 95 mm 

JH-NR24-13W 1655 mm 1200 mm 95 mm 

JH-NR32-13W 2155 mm 1700 mm 95 mm 

 

1. Îndepărtați ambalajul de la fiecare capăt al radiatorului 

 

 

 
 

3. Montarea șinei și a suportului pe partea din spate a radiatorului 
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4. Fixarea suportului pe perete 

 

 

5. Asamblarea celor două console, asigurându-vă că acestea sunt bine fixate cu ajutorul 

șurubul fluture 
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Desene suplimentare pentru poziționare   
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Suprafața de control:  
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Butonul de control manual: Apăsați pentru a porni/opri încălzitorul și pentru a seta nivelul de 

încălzire. 

Țineți apăsat pentru a stabili o cuplare a conexiunii WI-FI. 

Senzorul de temperatură interioară măsoară temperatura interioară. 

 

 

 

Interfață de control a butoanelor de telecomandă 

 



   

 

On/Off: Oprire-Pornire 

Timer On: Pornire temporizator 

Timer Off: Oprire temporizator  

Heat: Încălzire 

Fast Hot: Încălzire rapidă 

Clock: Ora 

Setarea orei:  

1. Apăsați butonul de oră de pe telecomandă, valoarea orei va începe să clipească pe ecran, 

utilizați tastele săgeată pentru a seta valoarea dorită, apăsați din nou butonul de oră și 

valoarea minutelor va începe să clipească, utilizați tastele săgeată pentru a seta valoarea 

dorită, apăsați din nou butonul de oră pentru a finaliza setarea atunci când niciuna dintre valori 

nu mai clipește..  

Heat/ Butonul de încălzire: 

Apăsați pentru a seta gradul atunci când 

aparatul este pornit.  

 

 

 

Fast hot gomb/ Încălzire rapidă: 

După apăsarea butonului, încălzitorul trece la 

puterea maximă pentru o anumită perioadă 

de timp ca să se obțină cea mai rapidă 

încălzire posibilă.   

 

 

 

Butoane de temporizare: 
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Apăsați butonul Timer On (Pornire temporizator), pe ecran va apărea On (Pornit). Apoi, utilizați 

tastele săgeată sus , jos pentru a seta ceasul și apăsați din nou butonul de pornire a ceasului, se va 

afișa valoarea minutelor. Utilizați săgețile sus și jos pentru a seta minutul dorit. Apoi apăsați din nou 

butonul Timer on, setarea este finalizată, iar ora curentă va fi afișată.  

 

Apăsați butonul Timer OFF (Oprire temporizator), pe ecran va apărea OFF (Oprit). Apoi, utilizați 

tastele săgeată sus , jos pentru a seta ceasul și apăsați din nou butonul de pornire a ceasului, se va 

afișa valoarea minutelor. Utilizați săgețile sus și jos pentru a seta minutul dorit. Apoi apăsați din nou 

butonul Timer on, setarea este finalizată, iar ora curentă va fi afișată.. 

 

Interfață de control a ecranului telecomenzii: 

  

 

 

Conexiune WIFI 

1. Descărcați aplicația Tuya Smart de pe telefonul dumneavoastră , din /Google Play Store, App 

Store, AppGallery, etc. sau scanați următorul cod QR: 



 

 

Sau descărcați de pe site-ul de mai jos: 

https://smartapp.tuya.com/tuyasmart 

2. Registrație prin aplicație 

După ce ați descărcat aplicația, deschideți-o și apăsați Sign Up. Creați un cont de utilizator prin 

introducerea numărului de telefon mobil sau a adresei contului de e-mail. Sau, dacă sunteți deja 

înregistrat, conectați-vă cu ajutorul rubricii Log in.  

3. Interfața de acasă 

 

Apăsați textul Me în colțul din dreapta jos al ecranului , apoi apăsați Home management și Create a 

home. Introduceți numele și locația. Apoi personalizați lista de locații din casă și numele acestora. 

În meniul Home management puteți adăuga membri suplimentari cu care puteți partaja dispozitive și 

care au acces la interfața de gestionare a locuinței. 

. 

 

4. Adăugare dispozitiv 

În cadrul aplicației, apăsați Add Device (Adaugă dispozitiv) sau semnul mic plus din colțul din dreapta 

sus al ecranului. 

Țineți apăsat butonul negru de pe partea laterală a încălzitorului timp de cel puțin 8 secunde, până 

când acesta emite un semnal sonor și pictograma Wi-Fi începe să clipească rapid pe ecran. 

. 
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În cadrul aplicației, va apărea interfața Add Manually (Adăugare manuală), selectați Small Home 

Appliance din coloana din stânga, derulați în jos și selectați Heater sau Warmers.  

 

Vă va cere apoi datele de contact Wi-Fi: numele de utilizator și parola. 

După ce vă asigurați că semnalul Wi-Fi pe încălzitorul ecranului clipește rapid, apăsați textul Confirm 

indicator rapidly blink. Aplicația se va împerechea apoi cu dispozitivul dumneavoastră.  

Puteți apoi să denumiți încălzitorul, iar panoul de control al încălzitorului întunecat va apărea în 

aplicație. 
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Switch:  apăsați butonul pentru a porni și opri dispozitivul. 

 

Mode: puteți alege între modul manual sau automat 

Mod manual: ncălzitorul funcționează la temperatura setată din fabrică de 40 de grade Celsius, care 

nu poate fi modificată 

 

Autó mód: încălzitorul funcționează la temperatura pe care ați setat-o. 

 

Nivel: setarea nivelurilor 

Nivel_1: Încălzire la un consum de energie de 25%. 

Nivelul_2: Încălzire la un consum de energie de 50%. 

Nivelul_3: Încălzire la un consum de energie de 75%. 

Nivelul_4: Încălzire la un consum de energie de 100%. 

 

Meniu Settings (Setări) din colțul din dreapta al ecranului:: 

Meniu Fast Hot: glisați-l spre dreapta pe ecran pentru a se aprinde în verde, după care setarea Fast 

Hot este activat 

Puterea semnalului Wi-Fi: arată cât de puternic este semnalul, valoarea optimă este 100 

Timer: apăsați Add pentru a seta un temporizator, de până la 30 de ori 

Setați orele și minutele dorite, apoi selectați Switch On pentru a indica momentul în care dispozitivul 

se va porni, selectați Switch Off pentru a indica momentul în care dispozitivul se va opri. 

 

 

 

 

 


