Energie Zuinig 2.0
Infrarood verwarmingspaneel Type: T – inbouw versie

Product informatie
ECORA T verwarmingspaneel met aluminium frame voor montage in gipsplaten plafonds.
De NOMATERM + verwarmingsunit is ingebed in een T-vormig aluminium frame en de achterkant is
bedekt met isolatiemateriaal en aluminiumfolie.
T-vormig aluminium frame kleur: wit. (RAL9003)
Het verwarmingspaneel is ontworpen om residentiële, commerciële of industriële ruimtes te
verwarmen. 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 IP 20-voeding met 230 V / 50 Hz. Het product is ontworpen voor
installatie in gipsplatenplafonds.
We raden aan dat de installatie door twee personen wordt uitgevoerd. De installatie moet worden
uitgevoerd met de aansluitkabel losgekoppeld van de stroombron.
Het verwarmings-paneel kan worden geïnstalleerd op oppervlakken met een klasse A1, A2, B, C of D
brandwerendheid. De afmetingen van de installatiesleuf voor elk model staan vermeld in de
onderstaande tabel.
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Energie Zuinig 2.0
Inbouw instructies:

De Ecora T in een gipsplaatplafond installeren is eenvoudig:
Minimale dikte van de gipsplaatplaat is 12,5 mm.
Bepaal en snij openingen die overeenkomen met de grootte van het paneel. Er moet een afstand van
minimaal 3 cm zijn tussen de randen van de opening en de plafondrasterbalken.
Monteer aansluitkabels voor de panelen met klemmenblokken in het gipsplaatplafond.
Verbind het paneel met de kabel met behulp van een klemmenblok.
Steek één kant van het infraroodpaneel met veren in de opening in het plafond en pas het netsnoer aan
om schade te voorkomen. Draai de veren aan de andere kant van het paneel om en schuif het paneel
volledig in de opening. Draai indien nodig de veren vast met een sleutel van maat 10.

1. Maak de inbouw opening volgens
inbouw tabel.

2. Controleer of de aansluitdraden spanningsloos
zijn en verbindt de draden met een aansluitblok. Schuif vervolgens het paneel vanaf de
veerrandkant op de gipsplaatrand.

3. Druk de veren aan de andere kant van het
paneel in verticale positie en stop hun uiteinden boven de gipsplaatrand

4. Steek het paneel voorzichtig in het gat.

5. Indien nodig draai de veren vast met
een steeksleutel 10 mm.
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