
INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Halogenové topidlo Thermic 15

1. Všeobecné podmínky

● Instalace musí být provedena kvalifikovanou osobou. 

● Topidla instalujte jen s pomocí přiložených upevňovacích konzol, aby byl 

zajištěn dostatečný odstup od stěny.

● Mezi horní částí topidla a stropem by měla být vzduchová mezera 

minimálně 500 mm.

● Topidla by měla být instalována max. pod úhlem 35° od horizontální roviny.

● Topidlo může být instalováno ve vnitřních prostorách, ve venkovním 

prostředí pouze v případě, že je chráněno proti přímému působení 

povětrnostních vlivů (stříška, plachta).

● Odstupová vzdálenost před topidlem je min. 1m.

2. Popis výrobku

● Topným prvkem topidla je lineární křemíková lampa s wolframovým 

prvkem, plněná halogenem. Pracuje při teplotě cca 1600°C a je umístěna v 

rubínové křemíkové trubici, která filtruje bílé světlo a vyzařuje krátkovlnné 

infračervené sálavé teplo.

● Lampa funguje prakticky okamžitě na plný výkon a vyzařuje sálavou energii 

o vlnové délce 1,6 mikronech.



3. Zapojení

● Napájení: 230V/50Hz.

● Třída ochrany I.

● Krytí IP55

● Příkon 1500W

4. Instalace

● Přívodní vodič je zhotoven z vysokoteplotního kabelu, který by neměl být 

vyměňován bez konzultace s odborníkem.

● Upevnění musí být vždy instalováno za použití připevňovacích konzol, které

jsou přiloženy. To zajistí správně umístění a přiměřenou odstupovou 

vzdálenost.

● Topná jednotka by měla být namontována minimálně 1800mm nad zemí 

(viz obrázek), s dodržením minimální vzduchové mezery 500 mm mezi 

topidlem a stropem nebo plachtou.

● Vždy udržujte před topidlem bezpečnostní vzdálenost 1m.

● Zajistěte, aby do kontaktu s topidlem nepřišel žádný hořlavý materiál nebo 

aby se žádný takový materiál nevyskytoval příliš blízko topidla.

● Upevnění musí být uzemněno.

5. Upevnění na zeď

● Odšroubujete šrouby a odstraňte

konzolu ze zadní části topidla.

● Před vyvrtáním jakýchkoliv otvorů se

přesvědčte, že je zeď pevná a že

plochou, kam umístíte topidlo,

neprochází žádné vodovodní potrubí

nebo elektrické vedení. Připevněte

konzolu ke zdi a znovu namontujte

topidlo do konzoly pomocí šroubů.

● Topidlo musí být namontováno pod

úhlem v rozmezí 45 a 90 stupňů (viz

obrázek).



6. Upevnění ke slunečníku

● Použijte přiloženou konzolu pro uchycení k ramenu slunečníku. Musíte 

zajistit, aby byl materiál/plátno slunečníku vzdálen nejméně 500mm od 

zadní části topidla a aby nemohlo dojít ke kontaktu s topidlem při silném 

větru.

7. Údržba

● Topidlo neobsahuje žádné pohyblivé části, proto vyžaduje minimální 

údržbu kromě toho, že je třeba zajistit, aby se neusazovalo velké množství 

prachu nebo nečistot na odrazových zrcadlech či zářičích, což by mohlo 

způsobit přehřívání a předčasnou poruchu zářiče. Před čištěním spotřebič 

vypněte a odpojte jej od elektrické sítě, nechte jej vychladnout a pak jej 

otřete vlhkým hadříkem.

8. Výměna lampy

● Životnost lampy je cca 5000 hodin.

Postup výměny

1. Odpojte topidlo od elektrické sítě, vytažením ze zásuvky a vyčkejte, dokud 

těleso nevychladne.

2. Odstraňte oba koncové kryty odšroubováním 2 imbusových šroubů na 

každém konci.

3. Odstraňte ochrannou mřížku a koncová odrazová zrcadla.

4. Uvolněte lampu z pružinových svorek na každém konci, vysuňte zářič 

dopředu, mimo zadní odrazové zrcadlo.

5. Uvolněte odrazové zrcadlo z krytu topidla.

6. Odpojte vodiče zářiče z vývodů, které jsou umístěny v elektrické krabici na 

zadní straně topidla, a potom vyjměte lampu.

7. Vložte vodiče nové lampy, přes otvory v tělese topidla, do elektrické krabice

a znovu je zapojte do vývodů. Zkontrolujte, zda jsou vývody správně 

dotaženy.

8. Topidlo znovu složte a dbejte na to, aby byly všechny díly umístěny zpět a 

ochranná mřížka byla ve správné pozici.



Na tento výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců od data nákupu, která se vztahuje 
na vady materiálu a zpracování. Záruka neplatí v případě, že závady byly způsobeny 
neodborným zásahem, nedbalostí, nesprávným použitím, popřípadě závadou 
způsobenou dopravou nebo nevhodným skladováním zářiče. Výrobce nezodpovídá 
za nepřímé škody způsobené použitím tohoto zářiče.


