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Dane techniczne:

230 W 50 Hz
2500 W

Napięcie zasilania
Moc

l
52x45x180
140

Klasa izolacji
Wymiary l cm
Dane techniczne;
Ciężar/kg
Regulator temperatury

Napięcie
zasilania
Przełącznik
mocy
Moc
Póz.izolacji
1 -1500 W Póz. 2 Klasa
1000 W Póz, 1+2-2500
Wymiary
/cm
W
Ciężar / kg

230V / 50 Hz
2500 W
1
52 x 45 x 180
150

Panel sterowania

Panel sterowania ;

Regulator temperatury

Przełącznik mocy
Poz.1 – 1500 W
Poz.2 – 1000 W
Poz.1 +2 – 2500 W

Instrukcja montażu i eksploatacji panelu grzejnego Royal 2500
Podstawowe dane techniczne:
Napięcie zasilania - 230 V / 50 Hz
Moc elementów grzejnych - 2500 W
Klasa izolacji -1
Panel grzejny Royal 2500 przeznaczony jest do zastosowania jako źródło ciepła w
żeliwnych kominkach typu Royal Electra produkowanych przez firmę „ Jan s.c."
Panel umieszcza się w kominku w czasie jego składania w taki sposób aby wypustki
znajdujące się na wewnętrznych stronach bocznych dolnych ścianek kominka znalazły siew
wycięciach na bocznych ściankach panelu grzejnego. Płytka czołowa.panelu na której
znaj duj ą się elementy sterowania ( włącznik , regulator temperatury) powinna znajdować się
na wysokości drzwiczek kominka i być dostępna po ich otwarciu. Przewód zasilający z
wtyczką powinien być wyprowadzony przez dolny pierścień łączący pomiędzy tylnymi
nóżkami kominka.
Po całkowitym zmontowaniu kominek gotowy jest do eksploatacji. Przełącznik pozwala na
wybranie mocy elementów grzejnych w zależności od potrzeb użytkownika :
poz. l
poz. 2
poz. l + 2

-

1500 W
1000 W
2500 W

natomiast umieszczone nad wyłącznikiem pokrętło regulatora temperatury umożliwia jej
płynną regulację.
Aby uruchomić urządzenie należy włączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda
wtyczkowego ze stykiem ochronnym , włączyć przy pomocy wyłącznika jedną lub dwie
sekcje elementów grzejnych po czym ustawić pokrętło regulatora w pozycji dającej
odpowiedni efekt cieplny co można określić po nagrzaniu się kominka. Zaleca się ustawić
pokrętło w pozycji max. do chwili nagrzania się kominka i po czym obniżyć nastawę
temperatury i utrzymywać jej poziom w zależności od potrzeb. Aby wyłączyć urządzeni
należy ustawić klawisze przełącznika w pozycji wyłączonej.
Uwaga !
Wtyczkę przewodu zasilającego urządzenie można włączyć do gniazda wtyczkowego tylko
Po jego zamontowaniu w kominku ROYAL ELECTRA

Antoni Dulemba Anna Bachminska
Antoni Dulemba Anna Bachminska

Na panel grzejny Royal 2500 udziela się rocznej
gwarancji
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