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Panou radiant cu infraroșu 

Panou radiant cu infraroșu 

Este cel mai avansat dintre sistemele de încălzire electrică: eficient din punct de vedere energetic, 
ecologic și are un efect benefic asupra sănătății.Acesta transformă aproape 100% din energia electrică 
în energie termică prin intermediul radiației infraroșii, cu un consum redus de energie garantat. 

Detalii technice: 
Tipul de alimentare:: 
Limite de putere: 
Temperatura de suprafață: 
Tipul de panou de încălzire: 
Protecție: 

230 V 50 Hz 
300-400-600-700-800-900-1000W 
80 – 110 ֯ C 

Carbon-Silver 
IP 44 

Montaj: 
Cadru: 

suport de perete - tavan + suport de susținere din aluminiu /picioare/ 
aluminiu anodizat 

Suprafața: alb/curățabil/ 
Placa din spate: aluminiu pe toată suprafață 

cinci ori electronic 
2,5 m + fișă standard 
cutie 

Protecție de supraîncălzire: 
Fir de conectare: 
Ambalare: 
Certificate: CE, TÜV, ROHS 

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 pentru utilizare în interior! 
Acesta este echipat cu un senzor de temperatură de siguranță încorporat pentru a preveni supraîncălzirea 
panoului. Nu acoperiți panoul cu niciun material, deoarece există riscul de supraîncălzire. Pentru cea mai sigură 
utilizare, utilizați cu un termostat, temperatura de suprafață este cuprinsă între 80 - 110    C. Timp de încălzire a 
panoului este de 5 - 10 minute. 

 
Nu îl așezați direct sub o priză electrică. 
Copiii trebuie supravegheați cu atenție, astfel încât să nu se joace cu aparatul.  Nu lăsați copiii nesupravegheați 
cu aparatul în cameră 
Asigurați-vă că este disponibilă capacitatea electrică necesară la momentul potrivit înainte de instalare. Dacă este 
necesar, solicitați furnizorului dumneavoastră de servicii o extensie de rețea. 
Nu utilizați aparatul dacă cablajul este deteriorat! 
Evitați contactul direct al panourilor cu infraroșu cu apa. Nu îl utilizați când este ud, în ploaie sau sub apă. 
Dispozitivul se va încălzi în timpul funcționării! Poziționați aparatul astfel încât să nu existe niciun risc de contact! 
Risc de arsuri!!!! 
Nu așezați haine la uscat deasupra panoului de încălzire! Supraîncălzire și pericol de incendiu! 
În caz de defecțiune, vă rugăm să contactați distribuitorul, reparația trebuie efectuată numai de către de către 
tehnicienii specificați. Reparațiile de la capul nostru vor invalida garanția! 
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Panou radiant cu infraroșu 

Avantajele panoului de încălzire cu infraroșu: 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

investiție redusă, costuri de funcționare reduse - fără întreținere 
se montează de obicei pe pereți și tavane, dar pot fi montate oriunde unde este disponibilă 
electricitate 
putere mai mare în raport cu energia electrică consumată, în comparație cu alte încălzitoare electrice 
fără inconveniente: zgomot, lumină, fum 
poate fi operat pe timp de noapte 
temperatura poate fi reglată prin termostat 

este echipat cu senzori de temperatură de siguranță încorporați care împiedică supraîncălzirea 
panoului 

 

Utilizare - Instalare 

- cea mai ideală soluție este montarea pe tavan. Alegerea performanței corecte a panourilor depinde de  
înălțimea tavanului camerei 

- 
- 
- 

toate accesoriile necesare pentru montarea pe perete sunt incluse împreună cu panoul infraroșu 
fixați-l cu ajutorul suporturilor 
aveți grijă să nu găuriți din greșeală în panoul de infraroșu, dacă acest lucru se întâmplă din greșeală, 
informați distribuitorul 

- 
- 
- 
- 

în camera copiilor, instalați-l la o înălțime de cel puțin 1,2 m, astfel încât copiii să nu poată ajunge la el. 
distanța dintre perete și panoul infraroșu trebuie să fie de cel puțin 25 mm pentru a asigura o ventilație 
corespunzătoare 
Nu așezați dulapuri sau mobilier în dreptul panoului infraroșu din cauza efectului de umbră. 
amplasarea necorespunzătoare va duce la o degradare nedorită a performanțelor, de exemplu în fața unei 
ferestre la mai puțin de 3 metri, se pierde căldură 
 
consultați distribuitorul pentru ajutor profesional și pentru cea mai bună instalare 
dacă utilizați infrapanelul în mod corect și urmați sfaturile profesionale ale distribuitorului în curând o să aveți 
costuri energetice mai mici și o temperatură confortabilă în încăpere. De aceea, este important să urmăriți sfatul 
distribuitorului 

- 
- 

- din cauza dilatării termice, este normal să producă un zgomot minim la pornire și oprire. 

Curățare 

- 
- 
- 
- 
- 

Înainte de curățare, opriți aparatul și deconectați-l de la curent. 
Curățați numai cu o cârpă uscată sau foarte puțin umedă. 
Înainte de a introduce ștecherul înapoi în priză, asigurați-vă că aparatul este uscat. 
Nu folosiți cârpe aspre, detergenți chimici și nu pulverizați aparatul. 
Dacă aparatul este montat pe tavan, aspirați praful de pe tavan atunci când aveți ocazia. 
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