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     ______________________________________________________ 
1. Použitie 
 
Vykurovacia jednotka do infrasaun, infrakabin 
Zostava panelov IRC musí obsahovať jeden (iba jeden) panel IRC s integrovanou sondou 
teploty 
Panely je možné montovať na materiály, alebo môže byť zapustený v materiáloch triedy 
horľavosti C1 a C2. ( Doporučené materiály Abachi – africká vŕba, Hemloch – kanadská 
borovica, Severský smrek, Céder a Topoľ) 

      ________________________________________________________________________ 
2. Zapojenie 
 
Napájanie: 230V/50Hz 
Trieda ochrany I. 
IP 44 
Panel musí byť prevádzkovaný s reguláciou IRT (nie je opatrený tepelnou poistkou) 
________________________________________________________________________ 
3. Inštalácia 
 

• Panely sú určené pre zvislú montáž 
• Hrúbka panelu je 12mm 
• Panely môžu byť v kontakte s predmetmi triedy 

C1, C2 
1) Stena sauny 
2) Podkladový hranol 
3) Krycia lišta 
4) Ecosun IRC 
5) Krycia mriežka 

• Panel musí byť uložený tak, aby vznikla po 
obvode dilatačná medzera o minimálnej hrúbke 
5mm 

Postup: 
• Do pripraveného otvoru naskrutkujte 

pomocou skrutiek hranoly o hrúbke min. 
10mm (odstup pre preťaženie napájacieho vodiču) 

• Zasuňte panel a pomocou skrutiek priskrutkujte krycie listy po celom obvode 
panelu, lišta môže zakrývať panel max. z 20mm 

• Naskrutkujte kryciu mriežku 
 



 
 

1) Stena sauny 
2) Krycia lišta 
3) Otvor pre napájací vodič 
4) Ecosun IRC 
5) Krycia mriežka 

 
 
 
Postup:  

• Priskrutkujte spodnú kryciu lištu, zasuňte panel 
Ecosun IRC 

• Pripevnite zostávajúce krycie lišty. Lišty môžu 
zakrývať okraj panelu v šírke max.  20mm 

•  Pomocou skrutiek naskrutkujte kryciu mriežku 
 

 
________________________________________________________________________ 
4. Dôležité upozornenie 
 

a. Ecosun IRC môže byť zakrytý max. z 30% čelnej plochy 
b. Krycia mriežka môže byť v kontakte čelnou sálavou plochou panelu 
c. Maximálna hrúbka hranolu na krycej mriežke môže byť 20 mm 
d. Napájací prívod musí byť chránený zariadením pre odpojenie od siete, tu sa 

musí dodržať vzdialenosť rozpojených kontaktov  najmenej 3,5mm vo 
všetkých póloch. Vždy použite prúdový chránič s vybavovacím prúdom 
I∆n=30mA 

e. Ak je prívod tohto spotrebiča poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo 
servisným technikom 

f. Pri manipulácii s panelom doporučujeme používať rukavice, aby nedošlo 
k znečisteniu sálavej čelnej plochy panelu 

g. Čistenie je možno vykonať vodou so saponátom s použitím jemnej kefy. 
h. Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým 

fyzická, mentálna alebo zmyslová neschopnosť či nedostatok skúseností 
a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiču, pokiaľ na ne nebude 
dohliadnuté alebo pokiaľ neboli inštruované ohľadom použitia spotrebiču 
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. 

i. Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zaistilo, že si nebudú so spotrebičom 
hrať. 



 
     _________________________________________________________________________ 

5. Záruka 
 
Na tento výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov od dátumu nákupu, ktorá sa vzťahuje na 
chyby materiálu a spracovania. Záruka neplatí v prípade, že chyby boli spôsobené 
neodborným zásahom, nedbanlivosťou, nesprávnym použitím, po prípade chyby spôsobenej 
dopravou alebo nevhodným skladovaním žiariča. Výrobca nezodpovedá za nepriame škody 
spôsobené použitím tohto žiariča. 
 
 
Typ výrobku:                                       Dátum:                                                   Pečiatka ,podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výrobné číslo (štítok na zadnej strane panelu):  _ _ _  X _ _ _  / _ _ _ 
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