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Instrucţiuni de instalare şi utilizare 

 

             

 

PANOU GR 

Panou radiant din sticlă 
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Instrucţiuni de instalare 

Instalarea, conexiunea electrică şi prima punere în funcţiune se vor realiza de către un 

lucrător având o calificare adecvată. 

 

Distanţe 

Distanţa dintre muchia inferioară a aparatului 

şi pardoseală nu trebuie să fie mai mică de 50 

mm. Distanţa laterală, de exemplu, faţă de 

mobilier, trebuie să fie de minim 100 mm (a 

se vedea imaginea 2). În băi, panoul se va 

instala în conformitate cu prevederile IEC 

364-7-701 : 1984 şi poate fi localizat conform 

imaginii 1 în zonele 2 şi 3. Panoul este un 

dispozitiv din clasa II şi este protejat 

împotriva stropilor de apă, protecţie IP 44. 

Panoul nu trebuie amplasat direct sub bornele 

reţelelor de energie electrică. Instalaţia 

electrică trebuie echipată cu un întrerupător 

bipolar având distranţa minimă dintre contacte 

de 3 mm. 
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Instalare  

Panoul este ambalat separat în carton şi pentru instalarea pe perete se vor folosi console de 

prindere. Panoul poate fi instalat orizontal sau vertical. Găurile pentru console trebuie date 

conform imaginii 4 (instalare orizontală) sau conform imaginii 5 (instalare verticală).  

 

Dimensiunile A reprezintă distanţele dintre găuri, iar dimensiunile B, C şi D sunt 

dimensiunile minime de la găuri la obiectele înconjurătoare. 

Consolele se vor fixa de perete cu ajutorul şuruburilor filetante în dibluri (nu vin împreună cu 

produsul); acestea se vor alege în funcţie de tipul de material din care este realizat peretele şi 

înălţimea mai mare a panoului. 

Prindeţi panoul pe console întotdeauna pe cele două şuruburi superioare (în funcţie de modul 

de agăţare) şi strângeţi-le bine cu ajutorul piuliţelor şi şaibelor. Piuliţele de prindere se 

înfiletează pe cele două şuruburi ale panoului, prevăzute să le prindă orizontal. 

Pe lângă consolele de prindere, panoul este prevăzut şi cu suporţi de ajustare, care, după ce 

sunt înşurubaţi în şuruburile inferioare ale panoului, permit ajustarea distanţei dintre panou şi 

perete. În imaginea 3 se prezintă proiecţia laterală a panoului după aşezarea acestuia pe 

perete. 
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Instalaţia electrică 

Panoul este prevăzut cu două cabluri pentru 1/N 230V / 50 Hz. 

Culorile de marcare ale conductorilor: 

Fază – maro, 

Nul – albastru. 

Cablul de alimentare este conectat la consola din perete (a se vedea imaginea 3). În cazul în 

care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau 

inginerul de service sau altă persoană similară calificată, pentru a preveni apariţia de situaţii 

periculoase. 

 

Controlul panoului 

Recomandăm ca să se asigure controlul panoului cu ajutorul unui termostat exterior cu 

comutator (de exemplu, Fenix Therm 100). 

Termostatul asigură păstrarea temperaturii stabilite a aerului în interiorul încăperii. 

De asemenea, panoul este echipat cu un termostat de oprire, care asigură că temperatura 

maximă nu va depăşi 80oC. 

 

Dezinstalarea panoului 

Înainte de desfacerea consolelor de prindere, panoul se va deconecta de la reţeaua electrică cu 

ajutorul întrerupătorului bipolar. Folosind unelte adecvate, desfaceţi şuruburile de prindere şi 

ridicaţi panoul pe verticală astfel încât să scoateţi consolele din şuruburi. Deconectaţi apoi 

cablul de alimentare din consola din perete. 

 

Notă 

Orice intervenţie la panou se va realiza doar de către o persoană calificată. Înainte de 

începerea unei astfel de lucrări, panoul trebuie deconectat de la sursa de energie electrică. 

Întrucât materialul din care este fabricat este fragil, transferul, manipularea şi instalarea se 

vor face cu grijă.  

 

Instrucţiuni importante privind siguranţa – ATENŢIE 

Nu acoperiţi în nici un caz panoul. Eticheta „A NU SE ACOPERI” avertizează faptul că orice 

material cu care este acoperit panoul poate cauza un incendiu. Nu este permisă amplasarea 
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niciunui obiect de mobilier sau prinderea perdelelor în faţa / peste panou (a se vedea 

imaginea 6), trebuind asigurată circulaţia liberă a aerului. Panoul se va curăţa de praf în mod 

regulat, cel puţin înainte de a începe perioada de încălzire. Nu atigeţi panoul amplasat în baie 

sau la duş! 

 

ATENŢIE: panoul nu se va utiliza dacă sticla este deteriorată! 

 

Panoul se poate instala pe materiale din clasa de combustibilitate C1 sau C2. 

 

 

Date tehnice 

Dimeniuni (mm) Greutate Putere Curent Tensiune TIP 
(LxÎxA) Kg (W) (A) (V) AC 

Clasa de 
protecţie 

Protecţie 

GR 300 500x500x12 10 300 1,3 
GR 500 700x500x12 14 500 2,2 
GR 800 900x600x12 22 800 3,5 
GR 1000 1100x600x12 27 1000 4,4 

230 V II IP 44 

• Adâncimea panoului, inclusiv un suport, este de 75 mm. 

 

 

Condiţii de garanţie 

Furnizorul oferă pentru produsele sale o perioadă de garanţie de 24 luni de la data vânzării.  
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CERTIFICAT DE GARANŢIE 
(Se asigură o perioadă de garanţie de 2 ani) 

Număr de serie 
produs: 

Data vânzării: 

Verificat de: Ştampila vânzătorului: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dacă este necesară executarea de lucrări de service în perioada de garanţie sau post-garanţie, 
trimiteţi produsul pe adresa producătorului sau distribuitorului national. Garanţia nu acoperă 
defecţiuni cauzate de: defectele cauzate de transport, manipulare neglijentă sau instalare 
neautorizată. De asemenea, garanţia nu acoperă intervenţiile neautorizate în panou, nici uzura 
obişnuită a produsului sau instalarea şi exploatarea şi programarea neconformă cu 
instrucţiunile din acest manual şi reglementărilor in vigoare specifice acestui tip de aparataj 
electric, tensiune de alimentare necorespunzătoare. 

 

 

Fenix Trading s.r.o. 
Slezska 2, 790 01 Jesenik, CZ 

Tel: +420 584 495 304, Fax: +420 584 495 
303 

e-mail: fenix@fenixgroup.cz, 
http://www.fenixgroup.cz 

 
 

  
 

 

  

Distribuitor in Romania: 

Flomar Electric s.r.l. 
Petre Ispirescu nr. 4, Alba Iulia 

Romania 
Tel: 0358 111 272 

e-mail: florin58@ymail.com
http://www.incalzire-flomar.ro

Mobil: 0740 174 858 


