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Bezpečnostní instrukce při instalaci
Elektrického radiátoru | elektrického topná tělesa

1) Montáž elektrického otopného tělesa doporučujeme provádět pouze odborným nebo akreditovaným
personálem. Před zapojením/instalací elektrického koupelnového radiátoru vybaveného el.otopným tělesem
zajistěte, aby byl během instalace od pojen přívod ní kabel od zd roje elektrické energie a bylo zajištěno místo
(pojistná či rozvodná skříň) proti nechtěnému znovu zapnutí.
2)Jed notka termostatu a přívod se zásuvkou musí být umístěny v zóně 3 (min. 60cm od zd roje vod y); musí být
znemožněno ovlád at zařízení osobou, která se právě koupe.
3)Elektrické zařízení smí být napojeno pouze na síť 230V, AC 50 Hz. V případě zapojení do el.krabice musí být při
napojování dodrženo barevné značení připojovacích kabelů.
4)Elektrické koupelnové radiátory s topnými tyčemi s třídou ochrany I nebo II by měli být instalovány z
bezpečnostních důvodů nejlépe do zóny 3. Ochrana proti úrazu el.proudem musí být vždy zajištěna navíc
bezpečnostním přepěťovým jističem (FI-jistič). Připojovací krabice nebo zásuvka by měly být umístěny ve výšce
min. 25cm od podlahy.
5)Elektrická topná tyč (topný element) nesmí být do radiátoru instalována z vrchní části radiátoru.
6)Elektrický radiátor nesmí být rozebírán, vypouštěn ani jinak upravován během provozu v el.síti.
7) Během údržby, čištění jakož i během nepoužívání vždy radiátor odpojte od zdroje vytažením zástrčky ze
zásuvky.
8)Elektrický koupelnový radiátor vybavený el. topnou tyčí je vyroben pouze za účelem sušení/dosušování/
nahřívání textilií (pouze vodou nasáklých textilií). Zabraňte jakýmikoliv kontaktu s jinými chemickými tekutinami,
alkoholem vč. kontaktu se směsí, která je naplněna v radiátoru.
9)Nikdy neodstřihujte přívodní kabel a zabraňte jeho poškození. Pokud je na přívodním kabelu zjevné poškození
povrchu nebo je viditelně poškozena zástrčka či zásuvka, do které je el.radiátor připojován, nepoužívejte zařízení
a v žádném případě jej nezapojujte.
10) V případě, že si nevíte rady, neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Kontaktujte specialistu z obchodní či
servisní sítě Laurens. Více informací o obchodní/servisní síti viz www.laurens.cz
UPOZORNĚNÍ: Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Laurens vyhrazuje právo na změnu specifikací modelu bez předchozího oznámení.
Veškeré zm!ny instalace stávajícího nebo nového připojení doporučujeme realizovat nejdříve po dodávce radiátoru na místo určení.
Více informací o cenách, výkonech a prodejních místech naleznete na www.laurens.cz

