ENERGIE ZUINIG 2.0
Infrarood verwarmingspaneel ECORA type EZ-AL Plafond type

glad oppervlak

omranding types:

bezand oppervlak

Product informatie
De verwarmingspanelen zijn ontworpen om de gewenste temperatuur in woon-, commerciële
of industriële gebieden te verwarmen of te handhaven. De voorkant van het verwarmingspaneel is
behandeld met een oppervlaktecoating. Het oppervlak van het verwarmingspaneel is glad of
gezandstraald, afhankelijk van het type paneel. Het is een Klasse I-apparaat met IP20- of IP 44bescherming, afhankelijk van het type paneel (vermeld op de achterkant van het paneel).
Het product wordt geleverd met bevestigingselementen waarmee het aan een muur kan worden
bevestigd. We raden aan om de installatie uit te voeren in een team van twee personen. De
installatie moet worden uitgevoerd met de verbindingskabel losgekoppeld van de stroombron, zoals
beschreven in het hoofdstuk Montage. Het verwarmingspaneel kan worden geïnstalleerd op
oppervlakken met een brandwerendheidsklasse Klasse A1, A2, B, C of D.
De afmetingen van de modellen staan in de onderstaande tabel:
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ENERGIE ZUINIG 2.0
MONTAGE:

1. Demonteer het montageframe van het
verwarmingspaneel door de twee
veerklemmen los te maken.

2. Plaats het montageframe op de beoogde
locatie van het verwarmingspaneel en markeer
de frame-verankeringspunten met een potlood.

3. Boor de gaten met de juiste diameter in
de gemarkeerde verankeringspunten en
plaats het juiste verankeringsmateriaal
(muurpluggen).

4. Monteer het frame door het met de
meegeleverde schroeven in het plafond
te schroeven.

5. Hang de uitsparing van het paneel in de twee
hangogen van het montageframe. Zorg
ervoor dat de stroom is uitgeschakeld.
Sluit het paneel, met een aansluitblok,
vervolgens aan op het stroomnet.

6. Duw het verwarmingspaneel op het frame
totdat u een klik hoort van de veerklemmen.

Noot:

Er blijft ongeveer 8mm ruimte tussen het infraroodpaneel en plafond.
Voor demontage kunt een tyrap om de veerklem halen en deze voorzichtig uit de klemfunctie halen.
Als nodig is er een handige hulpmiddel te bestellen.

