ENERGIE ZUINIG 2.0
Infraroodverwarming met hout omranding en vloerstaanders

Product informatie
De infrarood verwarmingspanelen zijn ontworpen voor het verwarmen van woon/verblijf, commerciële of
industriële ruimtes. De voorkant van het verwarmingspaneel straalt de warmte uit, terwijl de lucht niet
direct verwarmd wordt. Het oppervlak van het paneel heeft een glad- of zandstructuur. Kleur omranding en
paneel is naar keuze, standaard is RAL 9003. Het product is voorzien van een thermostaat om oververhitting
te voorkomen. Aan de achterkant van het paneel zit een schakelaar met een lichtindicator om het aan en uit
te zetten. Het infraroodpaneel is voorzien van een verbindingskabel, 2,5 meter, met een mannelijke stekker.
Het is een Klasse II-apparaat met IP 20 gevoed met 230V / 50Hz.
Het product wordt met gedemonteerd staanders geleverd.
De afmetingen en het vermogen van de afzonderlijke modellen staan vermeld in de onderstaande tabel:

TYPE
EZ S 300
EZ S 400
EZ S 400P
EZ S 500
EZ S 600

WATTAGE
300W
400W
400W
500W
600W

A (MM)
695
955
595
1040
1295

B (MM)
740
640
1000
750
650

C (MM)
790
690
1050
800
700

MONTAGE:

1. Plaats de standaards tegen de paneelranden
en schroef ze vast met de meegeleverde
schroeven. De wielen zijn optie-onderdelen
van de staanders.
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2. Dicht de gaten af met de
mee geleverde doppen (4x)
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ENERGIE ZUINIG 2.0
PLAATSING:
De infrarood verwarmingspanelen zijn ontworpen om vrij in het interieur te staan. Plaats het paneel op
minimaal 20 cm. afstand van de kamerhoek. Voor het paneel moet minimaal 50 cm. vrije luchtruimte zijn om
een vrije luchtcirculatie te garanderen en oververhitting te voorkomen. Het paneel mag niet in de
onmiddellijke nabijheid van een stopcontact of een ander apparaat worden geplaatst.
Dek het paneel in geen geval af!

GEBRUIK EN ONDERHOUD:
Verwijder regelmatig stof van het verwarmingspaneel door het af te vegen met een vochtige doek zonder
schoonmaak- of oplossingsmiddel, of met een stofzuiger. Stof moet altijd worden verwijderd voordat het
stookseizoen begint. Het verwarmingspaneel moet koud zijn en losgekoppeld van de stroombron tijdens
onderhoud. Tijdens de eerste bediening van het verwarmingspaneel of de eerste bediening in een bepaald
verwarmingsseizoen, moet het paneel geleidelijk worden verwarmd en moet u ervoor zorgen dat de
verwarmde kamer goed wordt geventileerd. Afhankelijk van de omgeving in de verwarmde ruimte kan de
kleur van het stralingsoppervlak van het paneel veranderen. Alle reparaties mogen uitsluitend door de
fabrikant worden uitgevoerd.
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VOORSCHRIFTEN:
Het verwarmingspaneel moet worden losgekoppeld van de stroombron voordat eraan wordt gewerkt.
Voorzichtigheid is geboden tijdens transport en montage van het verwarmingspaneel, aangezien het
productmateriaal kwetsbaar is.
Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder of door mensen met een
verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of onvoldoende ervaring en kennis. onder toezicht
staan of als ze zijn geïnstrueerd hoe ze het apparaat veilig moeten gebruiken en ze de mogelijke risico's van
het gebruik ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de
gebruiker mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Als de stroomaansluiting is beschadigd, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de servicetechnicus
van de fabrikant of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om elk risico te voorkomen.
Sommige onderdelen van dit product kunnen erg heet zijn en brandwonden veroorzaken.
De fabrikant raadt het dragen van handschoenen aan bij het werken met het verwarmingspaneel om
besmetting van het frame en de stralingsgebieden aan de voorkant van het verwarmingspaneel te
voorkomen.
WAARSCHUWING: DEK HET VERWARMINGSPANEEL NIET AF OM OVERVERHITTING TE VOORKOMEN!

GARANTIE:
Het paneel heeft een functionele garantie van 10 jaar vanaf de verkoopdatum. De garantie is niet van toepassing
op defecten die zijn veroorzaakt door transport, onjuiste opslag, niet-geautoriseerde installatie of enige storing in
de productstructuur. De garantie dekt evenmin de gebruikelijke slijtage van het paneel of gedeeltelijke
veranderingen in de kleur van het stralende oppervlak van het paneel. Het aankoopbewijs dient als
garantiebewijs.
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