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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ
ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τα πάνελ που έχετε προµηθευτεί από την
Teleimpex µπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 55.84.180 ή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση service@tele.gr

Οι δηλώσεις συµµόρφωσης CE των υπέρυθρων πάνελ (µοντέλα HZDR-XX &
HZBR-XX είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα www.tele.gr

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΝΕΛ
Τα πάνελ µπορεί να έχουν εφαρµογές σε ποικίλους χώρους και περιβάλλοντα
Για κάθε µοντέλο και εφαρµογή βεβαιωθείτε πως ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας για την
εγκατάσταση.
Η επιφάνεια των πάνελ θερµαίνεται µέσα σε µερικά λεπτά (περίπου 5 µε 10 λεπτά).
Αν σχετικά γρήγορα δεν έχετε µπροστά από το πάνελ µια ευχάριστη θερµή περιοχή πρέπει
να αφήσετε τα πάνελ να λειτουργήσουν για αρκετές ώρες την πρώτη φορά, γιατί τα κρύα
αντικείµενα που ακτινοβολούνται (από τα υπέρυθρα πάνελ) στον χώρο (έπιπλα, τοίχοι,
οροφή, πάτωµα κλπ) πρέπει να ζεσταθούν. Όταν τα αντικείµενα του χώρου ζεσταθούν η
θερµότητα θα διαχέεται σε όλο το δωµάτιο και θα είστε σε θέση να µειώσετε την διάρκεια
λειτουργία των πάνελ. Έτσι συνεισφέρεται σηµαντικά και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Ανάλογα µε το µοντέλο που έχετε επιλέξει η θερµοκρασία στην επιφάνεια του µπορεί να
ο
κυµανθεί από 80 έως 125 C. Όλα τα πάνελ ενσωµατώνουν αισθητήρα θερµοκρασίας που
εµποδίζει το θερµαντικό στοιχείο του πάνελ να υπερθερµανθεί.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Όλα τα θερµαντικά πάνελ είναι κατάλληλα µόνο για χρήση σαν
θερµαντικά στοιχεία. Οποιαδήποτε µη ενδεδειγµένη χρήση µπορεί
να οδηγήσει σε σηµαντικό κίνδυνο, ανθρώπους, ζώα και το
περιβάλλον.
Τα θερµαντικά πάνελ δεν έχουν σχεδιαστεί προκειµένου να χρησιµοποιούνται
από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών) µε µειωµένες φυσικές,
αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή µε έλλειψη πείρας (ή) και γνώσης εκτός
και αν επιβλέπονται από άτοµο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους ή εκτός αν
έχουν λάβει οδηγίες για το πώς να χρησιµοποιούν την συσκευή.
Τα θερµαντικά πάνελ πρέπει να παραµένουν µακριά από παιδιά. Τα παιδιά
πρέπει να επιτηρούνται ώστε να είστε βέβαιοι πως δεν θα χρησιµοποιήσουν
το θερµαντικό πάνελ σαν παιχνίδι.
Τα θερµαντικά πάνελ δεν είναι κατάλληλα για χρήση σε βροχή, σε συνθήκες
υψηλής υγρασίας, κάτω από το νερό ενώ δεν είναι κατάλληλα και για
οποιαδήποτε µη περιγραφόµενη σε αυτό το φυλλάδιο εφαρµογή.
Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης.
Κάθε θερµαντικό πάνελ έχει ένα ενσωµατωµένο διακόπτη ασφαλείας που
σβήνει αυτόµατα το θερµαντικό στοιχείο αν δεν γίνεται σωστή χρήση του (για
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παράδειγµα από την ανάπτυξη υψηλής θερµοκρασίας εξαιτίας του γεγονότος
πως έχετε καλύψει την επιφάνεια του πάνελ µε κάποιο κάλυµµα).
Αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και περιµένοντας 10
µε 15 λεπτά ο διακόπτης ασφαλείας επανέρχεται αυτόµατα σε κατάσταση
λειτουργίας και η συσκευή µπορεί να λειτουργήσει ξανά.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛ. Προειδοποίηση: Για να
αποφευχθεί υπερθέρµανση η επιφάνεια του πάνελ δεν πρέπει να
καλύπτεται. Ποτέ µην καλύπτετε το θερµαντικό πάνελ. Αυτό
µπορεί να προκαλέσει υπερβολική αύξηση της θερµοκρασίας του.
Η επιφάνεια του πάνελ µπορεί να είναι πολύ ζεστή κατά την λειτουργία του
(ανάλογα το µοντέλο µπορεί να φτάσει και τους 125ο C). Επαφή µε
την επιφάνεια του πάνελ ενώ λειτουργεί µπορεί να προκαλέσει
σοβαρά εγκαύµατα.
Κάθε πάνελ είναι εξοπλισµένο µε καλώδιο τροφοδοσίας και φις.
Χρησιµοποιώντας εξωτερικά εξαρτήµατα µπορείτε να λειτουργήσετε το πάνελ
σε συνεργασία µε έναν θερµοστάτη χώρου. Βεβαιωθείτε πως όταν
εγκατασταθεί το καλώδιο δεν περνά από σηµεία που µπορεί να πατηθεί. Κατά
την εγκατάσταση του κάθε πάνελ λάβετε υπόψη την ισχύ που καταναλώνει –
όπως αναφέρεται στο κουτί σύνδεσης που υπάρχει στην πλάτη του και
αποφύγετε να υπερφορτώνετε την ηλεκτρική εγκατάσταση.
Μην χρησιµοποιείτε τα πάνελ όταν το καλώδιο τροφοδοσία ή το φις σύνδεσης
στην πρίζα είναι φθαρµένο ή κατεστραµµένο. Η καλή κατάσταση του
καλωδίου και του φις πρέπει να ελέγχετε πριν από κάθε χρήση. Ποτέ µην
τραβάτε το καλώδιο προκειµένου να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα, µην
τρίβετε το καλώδιο σε γωνίες και µην το σφίγγετε µε σφιγκτήρες. Ούτε το
καλώδιο ούτε το φις επισκευάζονται ή αντικαθίστανται. Σε περίπτωση
καταστροφής τους επικοινωνήστε µε ειδικευµένο τεχνικό προκειµένου να τα
αντικαταστήσει µε άλλα ίδιων προδιαγραφών.
Ποτέ µην βυθίζετε το θερµαντικό πάνελ µέσα στο νερό (ή οποιοδήποτε άλλο
υγρό) επίσης ποτέ µην ρίχνετε πάνω του νερό. Επίσης το θερµαντικό στοιχείο
δεν πρέπει ποτέ να αγγιχτεί από άτοµα που βρίσκονται µέσα σε µπανιέρα ή
κάνουν ντους. Μην χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε µπανιέρα, σε
ντους ή σε πισίνες κολύµβησης.
Το θερµαντικό στοιχεί µπορεί να τεθεί σε λειτουργία µόνο όταν είναι σταθερά
εγκατεστηµένο.
Σε περίπτωση καταστροφής του πάνελ ή του καλωδίου ηλεκτρικού ρεύµατος
αµέσως αποσυνδέστε το από το ηλεκτρικό δίκτυο και αποθηκεύστε το σε ένα
ασφαλές σηµείο.
Ποτέ µην επιχειρήσετε να αποσυναρµολογήσετε την συσκευή (θερµαντικό
πάνελ) έτσι θα αποφύγετε πιθανά ατυχήµατα.
Αν επιχειρήσετε να αποσυναρµολογήστε – ανοίξετε την συσκευή η εγγύηση
παύει να ισχύει ενώ δεν γίνεται δεκτή και οποιαδήποτε νοµική απαίτηση.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗ
Τα πάνελ πρέπει να στερεώνονται µόνο χρησιµοποιώντας τα
κατάλληλα υλικά στερέωσης (στην πλάτη τους υπάρχουν
προφίλ αλουµινίου µε τις κατάλληλες εγκοπές). Για πάνελ που
είναι σε χρήση χωρίς να χρησιµοποιηθούν τα προβλεπόµενα
υλικά και τρόποι στερέωσης η εγγύηση δεν ισχύει ενώ δεν
γίνονται δεκτές και οποιεσδήποτε απαιτήσεις για άµεσες ή
έµµεσες ζηµιές.
Τα πάνελ πρέπει να εγκαθίστανται χρησιµοποιώντας τα πλαίσια στερέωσης
που προσφέρει και ενσωµατώνει ο κατασκευαστής. Για πάνελ που
χρησιµοποιούνται – στερεώνονται χωρίς τα αυθεντικά πλαίσια στερέωσης
οποιαδήποτε νοµική ευθύνη ή ζηµιά δεν αναγνωρίζεται. Οι ακόλουθες
οδηγίες που αναφέρουν εναλλακτικές λύσεις στερέωσης είναι µόνο για
ενηµερωτικούς σκοπούς και ούτε δεσµευτικές ούτε οριστικές. Καµιά
ευθύνη δεν γίνεται αποδεκτή για τις ακόλουθες σηµειώσεις.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΑ Ι∆ΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Βεβαιωθείτε πως τα όρια του πλαισίου του πάνελ απέχουν τουλάχιστον
1.5cm από οποιαδήποτε κατασκευή και µεταξύ πλαισίου και πάνελ
υπάρχει κενό. Πρέπει να έχετε υπόψη σας πως το πάνελ όταν
λειτουργεί διαστέλλεται κατά περίπου 1.5mm.
Βεβαιωθείτε πως η δοµή του πλαισίου µπορεί να αντέξει το βάρος του
αντίστοιχου πάνελ (αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε
ενός). Στους υπολογισµούς σας πάντα πρέπει να έχετε υπόψη σας και
το βάρος της ίδιας της κατασκευής του πλαισίου.
Η επαρκής κυκλοφορία αέρα στη πίσω επιφάνεια του πάνελ (µεταλλική
επιφάνεια αλουµινίου) πρέπει να λαµβάνετε υπόψη σας. Στο πλαίσιο που θα
κατασκευάσετε πρέπει να δηµιουργήσετε κατάλληλα ανοίγµατα ώστε να
εξασφαλίζεται η επαρκής κυκλοφορία αέρα.
Ποτέ µην ανοίγετε οποιαδήποτε τρύπα στην επιφάνεια του πάνελ.
Μην χρησιµοποιείτε υλικά που δεν έχουν δοκιµαστεί να αντέχουν έως τους
125ο C. Αν βάψετε την επιφάνεια του πάνελ βεβαιωθείτε πως τα υλικά που
χρησιµοποιείτε αντέχουν σε υψηλές θερµοκρασίες (έως και 125ο C).
ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Ανάλογα µε την εφαρµογή µπορεί να χρησιµοποιηθούν διαφορετικοί τύποι
στερέωσης. Όλα τα πάνελ –εκτός αυτών που µπορεί να ακουµπήσουν άµεσα
στο δάπεδο- διαθέτουν ένα σύστηµα στερέωσης (προφίλ αλουµινίου
περιµετρικά στην πλάτη τους).
Βεβαιωθείτε πως κατά την διάρκεια της εγκατάσταση το φις του ρεύµατος
∆ΕΝ είναι τοποθετηµένο στην πρίζα. Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης το
θερµαντικό σώµα δεν πρέπει να λειτουργεί.
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Για κανένα λόγο µην τρυπάτε την επιφάνεια του θερµαντικού στοιχείου. Αν
κατά λάθος ανοιχτεί κάποια τρύπα για κανένα λόγο µην συνδέστε την πρίζα
του θερµαντικού σώµατος. Επικοινωνήστε άµεσα µε τον εισαγωγέα του
θερµαντικού πάνελ.
Αν η συσκευή εγκαθίσταται σε παιδικό δωµάτιο ή σε χώρο που έχουν
πρόσβαση παιδιά βεβαιωθείτε πως η κάτω πλευρά του πάνελ βρίσκεται σε
απόσταση τουλάχιστον 1.2m από το δάπεδο
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΕΥΡΑ Τα πάνελ εκπέµπουν
ακτινοβολία µόνο από την εµπρός πλευρά. Βεβαιωθείτε πως από την
εµπρός πλευρά η απόσταση από οποιοδήποτε αντικείµενο είναι
µεγαλύτερη από 25cm.
Όταν τα πάνελ στερεώνονται σε δηµόσιους χώρους πρέπει να
τηρούνται όλοι οι αντίστοιχοι κανονισµοί ασφαλείας.
Ποτέ µην εγκαθιστάτε τα πάνελ σε σηµεία µε πολύ υγρασία.
Ποτέ µην εγκαθιστάτε ένα θερµαντικό σώµα µπροστά ή ακριβώς κάτω
από έναν ρευµατολήπτη (πρίζα).
Βεβαιωθείτε πως η πρίζα είναι άµεσα προσβάσιµη µετά την
εγκατάσταση και µπορείτε εύκολα να την αποσυνδέσετε αν χρειαστεί
Αν τα πάνελ είναι µέρος µιας µόνιµης ηλεκτρικής εγκατάστασης θα
πρέπει να τροφοδοτούνται από ανεξάρτητες ασφάλειες στο πίνακα της
εγκατάστασης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων της ηλεκτρικής νοµοθεσίας.
ΒΑΣΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ
Εγκαταστήστε το πάνελ σύµφωνα µε τις παραπάνω οδηγίες και έχοντας
πάντα υπόψη σας τις οδηγίες ασφαλείας.
Όταν έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση µπορείτε να θέσετε το πάνελ σε
λειτουργία. Για να αναπτυχθεί η µέγιστη θερµοκρασία στην επιφάνεια του
χρειάζονται από 5 έως 10 λεπτά. Την πρώτη φορά που θα το λειτουργήσετε
µπορεί να χρειαστεί αρκετή ώρα εωσότου τα αντικείµενα που υπάρχουν στο
χώρο ζεσταθούν και αρχίσουν να ακτινοβολούν.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ
Μην τοποθετείτε υφάσµατα ή παρεµφερή αντικείµενα πάνω στην
θερµαινόµενη επιφάνεια (υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πυρκαγιάς)
Όταν τα πάνελ θερµαίνονται µπορεί να παρατηρήσετε ελάχιστους τριγµούς
λόγο της διαστολής τους. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Η επιφάνεια του πάνελ κατά την λειτουργία της αναπτύσσει υψηλή
θερµοκρασία. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εγκαυµάτων.
Όλα τα πάνελ ενσωµατώνουν θερµικό διακόπτης ασφαλείας.
Αν πρόκειται να µην χρησιµοποιήσετε το πάνελ για µεγάλο χρονικό διάστηµα
αποσυνδέστε το από το ηλεκτρικό δίκτυο.
Η επιφάνεια των πάνελ πρέπει να παραµένει καθαρή.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Τα πάνελ δεν απαιτούν καµία ιδιαίτερη συντήρηση. Αν επισηµάνετε κάτι
ασυνήθιστο κατά την λειτουργία τους αποσυνδέστε τα από το ρεύµα και
επικοινωνήστε µε το κατάστηµα από το οποίο τα προµηθευτήκατε.
Αν θέλετε να καθαρίσετε την επιφάνεια τους χρησιµοποιήστε µόνο ένα
ξεσκονόπανο ή ένα ελάχιστα υγραµένο πανί.
Πριν καθαρίσετε τις επιφάνειες του πρέπει να έχετε αφαιρέσει οπωσδήποτε
την πρίζα που τα συνδέει µε το ηλεκτρικό δίκτυο ή αντίστοιχα να έχετε
κατεβάσει τον ασφαλιοδιακόπτη από το οποίο τροφοδοτούνται.
Βεβαιωθείτε πως η επιφάνεια τους έχει κρυώσει πριν τα καθαρίσετε.
Σε καµία περίπτωση µην χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό τους διαλυτικά,
σπρέι ή άλλα χηµικά.
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