Jakość-Podczerwień-Ekologia

Promiennik podczerwieni
INFRA2000+ PRO

Przed włączeniem proszę uważnie przeczytać.
Promiennik INFRA2000+PRO jest wysokiej jakości promiennikiem podczerwieni
działającym w technologii krótkofalowej podczerwieni (IR A), wyposażony w wydajne
pozłacane rury grzewcze HeLen. Jest to promiennik najnowszej generacji, ok. 4-5 razy
bardziej wydajny niż zwykłe promienniki (IR B), charakteryzujący się o 50% mniejszym
zużyciem energii niż grzybki gazowe.
Promiennik INFRA2000+ PRO IP 65 jest smukłym, szlachetnie się prezentującym
promiennikiem w eleganckim profilu aluminiowym. Urządzenie to jest wodoodporne w klasie
ochrony IP65, a tym samym przeznaczone do wszelkich zastosowań wewnątrz i w obszarze
zewnętrznym. Może być wystawiony na działanie deszczy, śniegu itp.
Urządzenie to jest gotowy do podłączenia za pomocą znajdującego się w zestawie przewodu
elektrycznego o długości 3 m zakończonego wtyczką schuko. W zestawie znajduje się także
uchwyt montażowy.
Żywotność pozłacanej rury grzewczej wynosi ok. 5000 godzin.
Gwarancja GLOBAL:
1 rok gwarancji na pozłacaną rurę grzewczą HeLen
2 lata gwarancji na urządzenie
Wskazówki bezpieczeństwa :
- proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
- urządzenie to pracuje w wysokiej klasie ochronnej ( klasa 1 osłona / uziemienie), zaleca się
do poprawnego działania bezpiecznika 16 A „C”
- urządzenie to pracuje w europejskim standardzie napięcia 230 Volt (faza, zero i uziemienie).
- elektryczny promiennik ciepła nie powinien pracować pozostawiony bez nadzoru
- dzieci nie powinny znajdować się w bezpośredniej bliskości urządzenia
- nie pozostawiać żadnych łatwopalnych materiałów lub gazów w promieniu 1,5 m od
urządzenia
- nie próbować samodzielnie otwierać / reperować promiennik
- nigdy nie dotykać włączonego (a także bezpośrednio po wyłączeniu) żarnika
(pozłacanej rury grzewczej) a także aluminiowej obudowy – niebezpieczeństwo
poparzenia się !!

STEROWANIE
Pozycja montażu

Użycie pilota
• proszę zamontować promiennik w docelowym miejscu
• przyciskając przełącznik O / I z boku promiennka na I włączamy promiennik
• przyciskając guzik on/off na pilocie uruchamiamy promiennik – przechodzi w stan czuwania
• naciskając przyciski z podana mocą przełączamy promiennik na taką moc grzewczą
• naciskając przycisk on/off wyłączamy promiennik
• przełączając przyciskiem na O wyłączamy całkowicie promiennik

Instalacja, montaż i uruchomienie:
- proszę usunąć przed pierwszym włączeniem materiał opakowaniowy !
- wszystkie urządzenia GLOBAL są przed wysyłką gruntowanie testowane dzięki czemu
oddajemy w Państwa ręce pewne urządzenia
- do funkcjonowania promiennika o mocy 2000W zaleca się przeznaczyć linię z osobnym 16
A bezpiecznikiem
- dwóch promienników o mocy 2000W każdy nie można podłączyć pod jeden przewód. 16 A
to maksymalnie 3680 Watt, 230 Volt.
- ponieważ promiennik podczerwieni charakteryzuje się wysokim prądem rozruchowym, w
przypadku zbyt małych amperowo bezpieczników może dojść do „wybicia“ bezpiecznika
- przed montażem proszę przestrzegać powyższych wskazówek.

Nasz nowoczesny promiennik nie staje się wprawdzie podczas pracy tak gorący jak inne
promienniki, jednak należy dla bezpieczeństwa zachować minimalne odstępy.
Minimalny odstęp od góry (od sufity lub innych materiałów): 25 cm
Minimalny odstęp na boki (od ściany lub innych materiałów): 1 m
Minimalny odstęp od podłogi lub innych materiałów w kierunki emisji ciepła: 1,50 m

min. 1,00 m
min.0,25 m

min. 1,50 m

Dane techniczne:
Model: INFRA2000+ PRO IP65
Napięcie: 230 Volt
Klasa ochrony: IP 65 / ochrona przed strugami wody
Klasa ochrony: 1
Moc: 2000 Wat
Wymiar: 63 x 10 x 15 cm
Waga: 2,5 KG

