Elektrilised laekiirguspaneelid
keskmise pinnatemperatuuriga (100-380°C)
PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND
1°) KIRJELDUS
.
Keskmise pinnatemperatuuriga laekiirgurid 1800 – 2400 - 3600 W on mõeldud 4,5-10 m laekõrgusega ruumide (näituse-, lao,
tootmis- või spordihallide, võimlate, aulate jne.) täielikuks või osaliseks kütmiseks.
2°) TEHNILISED ANDMED
- Galvaniseeritud teraskorpus hallis alumiiniumümbrises
- Elektrolüütiliselt töödeldud alumiiniumküttepind
- Küttekeha : mitteoksüdeeruv teras
- Soojusisolatsioon : 25-mm klaasvill
- CE / Klass I / IP X4
Võimsus
W
1800
2400
3600

Pinge
V
230 V~ mono / 400 V3~N
230 V~ mono / 400 V3~N
230 V~ mono / 400 V3~N

3°) MÕÕTMED
1800 – 2400 W : L=256mm ; 3600 W : L=357mm

.

Sagedus
Hz
50
50
50

Kaitseaste
IP X4
IP X4
IP X4

Kaal
kg
15
15
21
.

4°) PAIGALDUSKOHT
-Minimaalne kaugus seintest, laest, põrandast, esemetest :
- A = 100 mm
- B = 1500 mm
- C = 1000 mm
- D = 4500 mm

5°) PAIGALDAMINE
.
- Paneel kinnitatakse lakke kas horisontaalselt või kuni 45-kraadise nurga all ümber pikitelje
- kinnitada võib raami abil vahetult lakke, või rippuvana 6mm-ste vintvarrastega (max pikkus 1,5 m) või 2,5mm tsingitud traadist
kettidega

.

.

6°) ELEKTRIÜHENDUS
Elektriühendus tuleb teostada vastavalt antud riigis kehtivatele normidele ning seda teostagu spetsialist.
Juhtme läbilõige vähemalt 1,5mm².

Phase = faas
Neutre = null
Terre = maa

7°) REGULEERIMINE
Programmsüsteeme kasutades on võimalik tagada paneelide optimaalne töö ja seega energiakokkuhoid.

.

8°) HOOLDUS
.
Hoolduseks tuleb paneel vooluvõrgust välja lülitada. Kasutada ei tohi agressiivseid puhastusvahendeid (atsetoon, triklooretüleen jms.),
muid küürimisvahendeid ega vett Piisab tolmu eemaldamisest.
9°) GARANTII
.
Tootel on garantii 2 aastat müügikuupäevast. Garantii kehtib ainult Eesti Vabariigi territooriumil. Turustamisel väljaspool EV-d
vastutab garantii eest edasimüüja. Garantii eelduseks on antud juhendi nõuetest kinnipidamine. Garantiireklamatsiooni korral tuleb
seade jätta lakke tööasendisse. Mahavõetud seadme puhul ei käsitleta juhtumit garantiile alluvana.
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