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MONTÁŽNY NÁVOD

NÍZKOTEPLOTNÉ
SÁLAVÉ PANELY ECOSUN U
Trieda ochrany I., napätie 230 V / 50 Hz
INŠTALÁCIA

OSTI
MINIMÁLNE VZDIALENOO
300-600 W
700 W

h = 2,5 m
h = 2,7 m

*

x = 0,6 m
x = 1,2 m

*
inštalačná
výška
a vzájomná
vzdialenosť panelov od seba je
doporučená, iné vzdialenosti je nutné
konzultovať s výrobcom

1.1 Typ: ECOSUN 300 U, 600 U, 700 U (IP 44)
Použitie:
Pripevnenie:

Postup:

byty, kancelárie, školy, nemocnice, predajne, priemysel, poľnohospodárstvo apod.
najlepšie vo vodorovnej polohe k stropu miestnosti pomocou upevňovacieho rámu alebo
zavesením na retiazky – lanká. Panely je možné montovať na horľavé materiály. Odstupová
vzdialenosť čelnej steny a bočných stien panelu od horľavých predmetov je 10 cm. Panely sú
svojím rozmerom typizované na vkladanie do kazetových podhľadov.
pri inštalácii pomocou upevňovacieho rámu je treba označiť miesta upevňovacích otvorov a rám
pripevniť pomocou hmoždiniek k stropu alebo konštrukcii. Pripojiť prívodný vodič na pevný
rozvod v súlade s farebným označením žíl. Pri nasadzovaní na inštalačný rám je treba najprv
čiastočne nasunúť (cca 10 mm) panel na zadné tvarové konce nosníkov rámu a následne panel
priklopiť k stropu alebo konštrukcii tak, aby predné úchytky bolo možné vodorovným pohybom
nasunúť na nosníky rámu a nasunieme. Pri inštalácii na retiazky, lanká (retiazky alebo lanká
pripevniť pomocou karabínok apod., k štyrom úchytkám s otvormi Ø6 mm).

1.2 Typ: ECOSUN 300c, 600c (IP 20)
Použitie:
Uloženie:

do kazetových podhľadov rastra 600×600, 600×1200 (Thermatex, Rockfon, Armstrong).
do podhľadového roštu príslušných rozmerov. Pripojiť do lištovej krabice umiestnenej na zadnej
strane panelu.

2.1 Dôležité upozornenie
- Teplota prostredia (teplota okolitého vzduchu) v ktorom je sálavý panel umiestnený nesmie presiahnuť
30°C!
- Napájací prívod musí byť vybavený zariadením pre odpojenie od siete, u ktorého sa vzdialenosť
rozpojených kontaktov rovná najmenej 3,5 mm na všetkých póloch. Ak je prívod tohto spotrebiča
poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo servisným technikom.
- Pri inštalácii inštalačných rámov používajte skrutky so zapustenou hlavou.
- Typové číslo výrobku vyjadruje príkon (ECOSUN 300 = 300 W).
- Pri manipulácii s panelom doporučujeme používať rukavice, aby nedošlo k znečisteniu sálavej čelnej
plochy panelu.
- Čistiť možno vodou so saponátom s použitím jemnej kefky.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo
mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní
spotrebiča, pokiaľ na nich nebude dohliadnuté alebo pokiaľ neboli poučený ohľadne použitia spotrebiča
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zaistilo, že sa nebudú so
spotrebičom hrať.
3.1 Záručné podmienky
Na výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov, predĺžená záruka 5 rokov, odo dňa predaja. Úplné znenie
reklamačného poriadku je k dispozícii u dodávateľa alebo na stránke www.fenix.sk. Záruka sa nevzťahuje na
závady spôsobené dopravou, nevhodným skladovaním a neodbornou montážou.
Typ výrobku:

Dátum:

Razítko, podpis:

Výrobné číslo (štítok na zadnej strane): _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _
Symbol značí, že elektrický spotrebič musí byť likvidovaný v oddelenom zbere odpadových elektrických a elektronických zariadení a nesmie byť odstraňovaný ako netriedený
komunálny odpad. Pri takto označených výrobkoch bol našou spoločnosťou odvedený príspevok na financovanie oddeleného zberu, spracovanie, využitie a odstránenie
elektroodpadu v kolektívnom systéme nakladania s OEEZ zabezpečovaný spoločnosťou SEWA, a.s. v zmysle § 54a ods. 10 zákona č. 223/2007 Z.z. o odpadoch a v znení
neskorších predpisov, najmä v znení zákona č. 733/2004 Z.z. Výrobok neobsahuje nebezpečné látky, alebo ich obsahuje v prípustných množstvách.
Na likvidáciu tohto výrobku využite predajné miesto, kde ste výrobok zakúpili alebo zmluvné zberné miesto.

