
A-06 
Panou de tavan de 
încălzire cu infraroșu

  
600W 

Alb mat  

3.2 A  

220- 240V / 50hz 

590mm x 590mm x 18mm 

4.6 kg 

2,0 - 2,8m (înălțimea de montare)
 

Suprafață de încălzire de la 8 la 12 mp în funcție de înălțimea 
de montare.

 

4 lanțuri de 100 mm si accesorii (necesare numai dacă 
sunt montate în afara cadrului fals de tavan Armstrong).

Temperatura de funcționare la 120 de grade C.
 

2 ani garanție.
  

30 ani speranță de viață.
      

 
 

 

      

 

 

 

 

 
Economisiți între 30 și 40% din costurile de funcționare în comparație cu alte sisteme 
de încălzire electrică.
 
Se plasează în locul unei plăci de cadru Armstrong.
 
Nu pierdeți spațiu cu încălzitoarele de perete greoaie, 
panourile A6 se vor integra în designul plăcilor de tavan.



PRECAUȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ
 

 
CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU REFERINȚE VIITOARE!

 

POZIȚIONARE: 

Acest dispozitiv este un sistem de încălzire cu infraroșu conceput special pentru a se potrivi în spații de 
panouri de plafon cu dimensiunea de 60x60 cm. Încălzește obiectele prin transferarea energiei direct din 
încălzitor în obiect. Poziția optimă pentru încălzitor este amplasarea lui într-un loc în care nu va fi obstrucționat 
de alte obiecte pentru a radia efficient de asemenea nu la marginea sau în colțurile unei camere. 
Obiectele amplasate în fața încălzitorului se vor încălzi și pot preveni dispersia eficientă a căldurii în cameră. 
Evitați plasarea direct deasupra ferestrelor sau a ușilor.

Nerespectarea acestor instrucțiuni va anula garanția.
Nu dezasamblați. Nu există piese ce pot fi reparate de utilizator.

AVERTISMENT PENTRU REDUCEREA RISCULUI DE INCENDIU, ȘOC ELECTRIC, SAU VATAMARE:

1. Acest dispozitiv trebuie să fie deconectat de la sursa de alimentare în timpul instalării sau al activităților 
de service și înlocuire.

2. Dispozitivul de incalzire nu este echipat cu un termostat integrat automat pentru controlul temperaturii 
camerei. Dacă este destinat utilizării într-un spațiu închis cu scopul încălzirii camerei, trebuie să se utilizeze 
manual controale termostatice ale temperaturii.

3. Pentru a evita supraîncălzirea și pericolul potențial de incendiu, NU acoperiți încălzitorul cu material izolant 
sau material similar în niciun caz. NU amplasați încălzitorul la o distanță de 0,3 m de orice material inflamabil 
(mobilier, perdele etc.).

4. NU atingeți încălzitorul atunci când îl folosiți. Panourile au la suprafață o temperatura de aproximativ 120 ° C, 
iar contactul prelungit cu încălzitorul va provoca arsuri și răni.

5. NU folosți încălzitorul dacă cablul este deteriorat, dacă panoul funcționează defectuos, dacă a fost scăpat sau 
deteriorat în vreun fel. Verificați ca fiecare panou și cablu să nu prezinte semne vizibile de deteriorare înainte 
de instalare.

6. Acest dispozitiv trebuie utilizat numai pentru încălzirea personala sau a clădirilor. Încălzitorul nu trebuie utilizat 
de copii sau persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe. 
Copiii trebuie ținuți departe și nu trebuie lăsați nesupravegheați în jurul unității.

7. Utilizatorii ar trebui să pornească / oprească aparatul numai dacă acesta a fost amplasat sau instalat în poziția 
de funcționare prevăzută, în conformitate cu aceste instrucțiuni.

8. IMPORTANT: panourile sunt proiectate pentru utilizare cu o tensiune alternativă între 220-240 volți, 50 Hz, 
curent alternativ. Dacă tensiunea de alimentare depășește 240 V, nu utilizați încălzitorul și consultați distribuitorul 
local.

9. IMPORTANT: Încălzitorul trebuie montat pe o suprafață non-inflamabilă.

10. Instalarea în încăperi potențial umede, cum ar fi băile, trebuie să fie efectuată de un instalator calificat în 
mod corespunzător și să respecte cerințele locale de siguranță electrică. Instalarea trebuie să fie astfel încât: 
• 1) încălzitorul să nu poată fi detașat de suporți și să cadă într-o cadă, duș, piscină sau alt recipient cu apă; 
• 2) Comutatoarele și alte comenzi nu pot fi atinse de o persoană în cadă sau duș.



Când sunt plasate într-un locaș special de tavan Armstrong, pentru a evita supraîncălzirea, NU plasați 
materiale izolante în spatele panoului.
Nu trebuie amplasate obiecte la o distanță mai mică de 40 cm în fața panoului și 20 cm în laterale. 
Aceste distanțe trebuie întotdeauna avute în vedere. Nerespectarea acestei reguli poate cauza un exces 
de căldură în spatele panoului și va anula garanția.

Distanța dintre părțile laterale ale încălzitorului și părțile laterale ale oricărui încălzitor adiacent trebuie 
să fie de cel puțin o distanță de panou de 60x60 pentru a evita căldura în exces cumulată între două 
încălzitoare amplasate unul lângă altul. Nerespectarea acestui lucru va anula garanția.

Încălzitoarele nu sunt destinate utilizării independente (portabile).

 

Dacă aveți nelămuriri, vă rugăm să vă adresați distribuitorului local înainte de montare pe tavan.

 

INSTALARE:  

AVERTISMENT: Instalația electrică trebuie efectuată numai de persoane calificate corespunzător. 

Cablarea la acest aparat trebuie să fie conectată în conformitate cu standardele naționale de 
siguranță electrică relevante. 

Când este amplasată în spații publice, instalația trebuie să respecte standardele electrice locale relevante. 
Pentru anumite clădiri publice, cum ar fi școlile și unitățile medicale, încălzitoarele trebuie instalate în 
conformitate cu legislația specifică pentru aceste tipuri de clădiri.

 

ATENȚIE!  

• Asigurați-vă că alimentarea la curent este oprită înainte de a începe instalarea cablurilor electrice.

• Orice cablu fix din exteriorul încălzitorului care se apropie de încălzitor trebuie protejat prin manșoane 
   ce pot rezista la cel puțin 90 ° C.

• Toate cablurile din spatele aparatului trebuie să ia cea mai scurtă rută până la marginea încălzitorului.

• Conexiunile electrice nu trebuie făcute direct în spatele încălzitorului, indiferent de poziția de montare pe tavan.

• Încălzitorul nu trebuie amplasat imediat sub o priză de electricitate.

• NU găuriți încălzitorul deoarece acest lucru va provoca daune ireparabile și este, de asemenea, periculos.

• NU conectați un încălzitor care este deteriorat în niciun fel la rețeaua de alimentare.

NOTĂ pentru montarea panoului cu infraroșu, instalați în conformitate cu acest ghid de utilizare. 
Nu acceptăm răspunderea pentru daune, pierderi sau vătămări cauzate sau rezultate din încălzitoare 
instalate incorect.

 

 



MENTENANȚĂ ȘI REPARAȚII:  

Vă rugăm să rețineți că este posibil ca încălzitorul să se decoloreze odată cu utilizarea - acest lucru este 
cauzat de poluarea din aer și nu este o defecțiune.
Panoul Herschel trebuie instalat, dezinstalat, curățat sau transportat numai după ce s-a răcit complet.

CURĂȚARE: 

Înainte de a încerca să curățați panoul, izolați unitatea de sursa electrică și lăsați-o să se răcească complet.
NU scufundați încălzitorul în apă sau stropiți apă pe el. Curățați încălzitorul cu o cârpă umedă. Când este 
curat, uscați suprafețele cu o cârpă uscată.
NU aplicați materiale abrazive, solvenți sau șervețele cu solvent pe suprafață, deoarece acestea pot provoca 
daune ireparabile. Așteptați până când unitatea este complet uscată înainte de utilizare.

ELIMINARE:  

Încălzitorul este un produs electric. Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu 
deșeurile menajere.

 
GARANȚIE:  

În termen de doi ani de la data achiziționării, vom repara sau înlocui încălzitorul în cazul în care 
defecțiunea se datorează defectelor de materiale sau de fabricație.

 

O condiție prealabilă pentru valabilitatea garanției este utilizarea la tensiunea de alimentare specifică 
a încălzitorului și utilizarea în conformitate cu condițiile specificate în acest manual. Sunt excluse orice 
alte garanții sau reclamații. Garanția acoperă numai repararea sau înlocuirea produsului defect și nu ne 
vom asuma nicio răspundere pentru costurile de instalare sau pierderile în consecință, oricum ar fi avut loc.

Nu acceptam răspunderea pentru daune, pierderi sau vătămări cauzate de pătrunderea apei sau umezelii, 
daune accidentale, manipulare greșită, impact extern, reglarea de către personal neautorizat sau 
nerespectarea măsurilor de întreținere și a măsurilor de siguranță corecte, așa cum se menționează în 
manual.

 

GHID DE INSTALARE: 

Amplasarea în grila de tavan 

- Scoateți o placă din tavan.

- Așezați încălzitorul într-un pătrat deschis de 60 x 60 cm în grila de tavan în siguranță.

- NU folosiți lipici sau alt agent de lipire pentru a fixa panoul în poziție. Panoul se dilată puțin 
  în timpul funcționării, este necesar un mic spațiu suplimentar în jurul său.

- Cablul de alimentare trebuie să iasă din spatele panoului prin cel mai scurt traseu posibil 
  pentru a fi atașat la rețea.

- În niciun caz NU bobinați și nu lăsați cablul în exces în spatele panoului, deoarece acesta 
  va fi deteriorat.
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