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technické údaje

použití
Terasová topidla ECOSUN Terrace Heater jsou 
určena k zónovému ohřevu zimních zahrad, 
lodžií, zastřešených balkónů a teras, zahradních 
stanů, kostelů, apod., tedy do aplikací, ve kterých 
jsou chráněny proti přímým povětrnostním 
vlivům.

Panely ECOSUN TH mají proti halogenovým 
zářičům výrazně nižší povrchovou teplotu, jejich 
provoz není doprovázen nežádoucím světelným 
zářením.

Panely lze ve venkovním prostředí použít do 
teplot cca +5 až +10°C, při nižších teplotách již 
bude ochlazování lamel vysoké a sálání téměř 
neznatelné.

Typ Příkon [W] Napětí [V] Třída ochrany IP Rozměry [mm] Hmotnost [kg]

TERRACE HEATER 10 1000 230 V 1N 1 IP 45 1080x140x45 5

TERRACE HEATER 15 1500 1580x140x45 7,2
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2. Použití 

Terasová topidla ECOSUN Terrace Heater jsou určena k zónovému ohřevu zimních zahrad, lodžií, zastřešených balkónů a teras, 

zahradních stanů, kostelů, apod., tedy do aplikací, ve kterých jsou chráněny proti přímým povětrnostním vlivům.  

Panely ECOSUN TH mají proti halogenovým zářičům výrazně nižší povrchovou teplotu, jejich provoz není doprovázen nežádoucím 

světelným zářením  
Panely lze ve venkovním prostředí použít do teplot cca +5 až +10°C, při nižších teplotách již bude ochlazování lamel vysoké a 

sálání téměř neznatelné. 
 

3. Montáž 
 

K upevnění panelů ke stropu, stěně, slouží výklopné závěsy. Závěsy jsou dodávány demontované v balení panelu. Panely lze ke 

stropu zavěsit také pomocí řetízků nebo lanek. 
K upevnění závěsů, řetízků nebo lanek je nutné použít kovové hmoždinky. 

 

 

Sálavý panel je možno instalovat v náklonu i svisle, avšak nesmí být instalován 

v náklonu nebo svisle tak, aby přívodní šňůra, svorkovnice, byla nejvýše položený 

bod panelu. V náklonu dochází ke zvýšené konvekci tepla a toto teplo by nevratně 

poškodilo elektrozařízení svorkovnice. 

Typ 
Příkon  
[W] 

Napětí  
[V] 

Třída 
ochrany 

IP 
Rozměry  

[mm] 

TERRACE HEATER 10 1000 
230 V 1N I IP 45 

1080x140x45 

TERRACE HEATER 15 1500 1580x140x45 

Hmotnost 
[kg] 

5 

7,2 

Montáž
K upevnění panelů ke stropu, stěně, slouží vý-
klopné závěsy. Závěsy jsou dodávány demon-
tované v balení panelu. Panely lze ke stropu 
zavěsit také pomocí řetízků nebo lanek.
K upevnění závěsů, řetízků nebo lanek je 
nutné použít kovové hmoždinky.

Sálavý panel je možno instalovat v náklonu 
i svisle, avšak nesmí být instalován v náklonu 
nebo svisle tak, aby přívodní šňůra, svorkovni-
ce, byla nejvýše položený bod panelu. V náklo-
nu dochází ke zvýšené konvekci tepla a toto 
teplo by nevratně poškodilo elektrozařízení 
svorkovnice.



 

 

4. Připojení panelu  
 
Panel je opatřen připojovací šňůrou s vidlicí o délce 2m. 
V případě zapojení do instalační krabice, není ustřižení vidlice důvodem ke ztrátě záruky. V tomto případě musí být do rozvodu vestavěno 
odpínací zařízení, u něhož vzdálenost rozpojených kontaktů činí nejméně 3,5 mm u všech pólů. 
Ohřev, spínání panelů, může být řízeno pomocí vypínačů a dálkových ovladačů spínajících relé, stykače ,v rozvaděči.  
Elektro instalace musí vyhovovat platným normám v zemi instalace.  

5. Údržba 

Omezuje se pouze na čištění oprášením, případně otřením vlhkým hadříkem se saponátem. Sálavá plocha se nečistí. 

Odstupové vzdálenosti. 

* v prašném a zakouřeném prostředí kde hrozí znečištění stropu přepálenými částicemi 
 
 
Odstupové vzdálenosti hořlavých předmětů: 
  

− od sálavé plochy min.100 cm 
 

• panel nesmí být umístěn těsně pod elektrickou zásuvkou. 

odstupové vzdálenosti

*  v prašném a zakouřeném 
prostředí kde hrozí znečištění 
stropu přepálenými částicemi

odstupové vzdálenosti 
hořlavých předmětů:
• od sálavé plochy min. 100 cm

•  panel nesmí být umístěn těsně 
pod elektrickou zásuvkou.

 

 

Horizontální montáž: 

Vertikální montáž: 

 

 

Horizontální montáž: 

Vertikální montáž: 

Horizontální montáž

Vertikální montáž



připojení panelu
•  Panel je opatřen připojovací šňůrou 

s vidlicí o délce 2 m.

•  V případě zapojení do instalační krabice, 
není ustřižení vidlice důvodem ke ztrátě 
záruky. V tomto případě musí být do 
rozvodu vestavěno odpínací zařízení, 
u něhož vzdálenost rozpojených 
kontaktů činí nejméně 3,5 mm u všech 
pólů.

•  Ohřev, spínání panelů, může být řízeno 
pomocí vypínačů a dálkových ovladačů 
spínajících relé, stykače ,v rozvaděči.

•  Elektro instalace musí vyhovovat platným 
normám v zemi instalace.

údržba
Omezuje se pouze na čištění oprášením, 
případně otřením vlhkým hadříkem se 
saponátem. Sálavá plocha se nečistí.

upozornění
•  Při prvním zahřátí panelu dochází k vypalování materiálu, což může způsobit 

zdraví neškodný zápach(kouř) po dobu max. 60 minut.

•  Nedotýkejte se topných segmentů z důvodů znečištění sálavé plochy (popří-
padě jen v čistých textilních rukavicích). Teplota prostředí (teplota okolního 
vzduchu) sálavého panelu nesmí přesáhnout 30°C.

•  Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a osoby se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem 
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byli poučeni o používání 
spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.

•  Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu vykonávanou uživatelem 
nesmí vykonávat děti bez dozoru.

•  Dětem mladším 3 let by měl být zamezen přístup ke spotřebiči, pokud nejsou 
trvale pod dozorem.

•  Děti ve věku od 3 do 8 let musí tento spotřebič zapínat/vypínat pouze za 
předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován ve své zamýšlené normální 
provozní poloze, a pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání 
spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti ve 
věku od 3 do 8 let nesmějí zasouvat vidlici do zásuvky, regulovat a čistit spo-
třebič nebo vykonávat údržbu prováděnou uživatelem.

záruční podMínky
24 měsíců ode dne prodeje. Záruka se 
nevztahuje na vady způsobené dopravou, 
nevhodným skladováním a neodbornou 
montáží.

DůležITé bezPečNosTNí 
PoKyNy — VÝsTRAHA
V žádném případě panel 
nezakrývejte. Nápis„NezAKRÝVAT“ 
upozorňuje, že jakýkoliv materiál, 
kterým je zakryt panel může 
způsobit požár!

Některé části tohoto výrobku se 
mohou stát velmi horkými a způsobit 
popálení. zvláštní pozornost musí 
být věnována přítomnosti dětí 
a hendikepovaných lidí.

Infrasystémy s.r.o., 
e-mail: info@infrasystemy.cz 

tel.: +420 601 555 225
www.infraky.cz


