infralogic

®

Kokybė - IR spinduliai - Ekologija

Infraraudonųjų spindulių šildytuvai
Heizmeister 2000 IP 65 (LD2000 IP65)

Prieš įjungiant prašome įdėmiai perskaityti.

Der Heizmeister 2000 IP 65 (LD2000 IP65) yra aukštos kokybės IR1 spindulių
šildytuvas, skleidžiantis trumpasias infraraudonasias bangas (IR A). Šildytuvuose
infralogic ® sumontuotas labai našus paauksintas šildymo elementas HeLen. Tai šildytuvas
naujausios generacijos apie 4-5 kartus nešesnis nei paprasti IR spindulių šildytuvai (IR B),
sunaudojantis apie 50% mažiau energijos nei dujiniai „grybeliai“.
Šildytuvas Heizmeister 2000 IP 65 (LD2000 IP65) yra pailgas, solidžiai atrodantis
pagamintas iš elegantiško aliuminio profilio. Jis yra atsparus vandeniu su apsaugos klase
IP65, tuo pačiu pritaikytas sumontavimui kaip uždarose patalpose, taip ir atviruose ir net po
atviru dangumi lietaus arba sniego metu.
Įrenginys yra paruoštas įjungimui į elektros tinklą. Tam jis turi apie 5 metrų ilgio
elektros laidą su kištuku chuko gale. Komplekte taip pat yra laikyklis montavimui.
Paauksinto šildymo elemento tarnavimo laikas apie 5000 val.

Garantija infralogic ® :
12 mėn. garantija paauksinto šildymo elementui HeLen
24 mėn. garantijos įrenginiui

Saugumo reikalavimai:
 prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją
 įrenginis turi aukštą saugomo klasę. Siūlomas automatinis saugiklis 16 A „C“
 įrenginis veikia europietiškame įtampos standarte 230 Voltų, ~50Hz (fazė, nulis,
įžeminimas)
 elektrinis šildytuvas neturi būti paliekamas veikiantis be priežiūros
 arti veikiančio šildytuvo neturi būti vaikų
 negalimo palikinėti degių medžiagu arba dujų mažesniame negu 1,5 atstume nuo
veikiančio šildytuvo
 negalima savarankiškai ardyti/taisyti šildytuvo
 griežtai draudžiama prisiliesti prie įjungto (arba iškart po įjungimo/išjungimo)
šildytuvo paauksinto šildymo elemento ir/arba aliumininio šildytuvo
korpuso – grėsme nusideginti!!!
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Instaliavimas, montavimas ir įjungimas:

 prieš įjungiant pirmą kartą pašalinkite įpakavimo medžiagas!
 visi šildytuvai infralogic ® prieš parduodantyra testuojami, tai esam tikri, kad
Jums yra perduodamas kokybiškas įrenginys
 šildytuvo 2000 Watų elektros maitinimui siūloma išskyrti atskira 230 V liniją su 16
A automatiniu saugikliu
 dvejų šildytuvų galingumais po 2000 W negalima užmaitinti nuo vieno laido. 16 A
tai maksimaliai 3680 Watų, 230 V
 katangi IR spindulių šildytuvai pasižymi didel „startine“ srove, esant mažesniem
nei 16 A saugikliams galimas pastarųjų „išmušimas“
 prieš montuojant prašoma laikytis aukščiau išdėstytų nurodymų
Mūsų modernaus IR spindulių šildytuvo korpusas veikimo metu neįšyla taip stipriai
kaip kiti panašūs šildytuvai, bet vis tiek, saugumo sumetimais, reikia laikytis minimalių
montavimo atstumų :
- nuo viršaus (lubų ar kitų paviršių) – 25 cm
- iš šonų (sienų ar kitų paviršių) – 100 cm
- iš apačios (grindų ar kitų paviršių) – 150 cm
min 0,25 m
min 1,00 m

min 1,50 m
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Techniniai duomenys:
Modelis:

Heizmeister 2000 IP 65 (LD2000 IP65)

Įtampa:

230 Volt

Apsaugos klasė:

IP 65 (pilnai atsparus vandeniui)

Saugos klasė:

I

Galingumas:

500, 1500 arba 2000 Watų

Išmatavimai:

325 x 95 x 125 mm – 500 W
750 x 95 x 125 mm – 1500 ir 2000 W

Masė:

1,5 kg – 500 W
2,5 kg- 1500 ir 2000 W

infralogic ® platintojai Lietuvoje:
UAB Verslo vizija
Zarasų g. 24/1-505, LT-11342 Vilnius
www.ekosildymas.eu
+370 674 55156
Pagaminta ir testuota infralogic ®

Kokybė atitinkanti vokiečių originalaus gamybos styliui
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