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Montage- en gebruiksinstructie
 
 
Let op 
 

 Dek het paneel in geen geval af. De melding “NIET AFDEKKEN” wijst erop dat elk materiaal 
waarmee het paneel wordt afgedekt brand kan veroorzaken. Er mogen geen meubels of gordijnen 
voor het paneel worden geplaatst of gehangen (zie Afb. 6) en er moet een vrije luchtcirculatie 
mogelijk zijn. Het paneel moet regelmatig worden afgestoft, ten minste voor het begin van elk 
verwarmingsseizoen. Raak het paneel niet aan als u in bad zit of onder de douche staat! 

 Het paneel mag niet recht onder een stopcontact worden gemonteerd.  
 Gebruik dit paneel niet in de directe nabijheid van een bad, douche of zwembad. 
 Deze verwarming is niet uitgerust met een toestel voor het regelen van de kamertemperatuur. 

Gebruik de verwarming niet in kleine ruimtes als zich hierin mensen bevinden die niet alleen in de 
ruimte kunnen worden achtergelaten, tenzij er permanent toezicht is.  

 Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen van acht jaar en ouder, en door personen met 
fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of een gebrek aan ervaring of kennis, mits zij 
onder toezicht staan of hun uitgelegd is hoe ze het toestel op een veilige manier moeten 
gebruiken en zij begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn. Kinderen mogen niet met het toestel 
spelen. Reiniging en onderhoud van het toestel mag niet gebeuren door kinderen als er geen 
toezicht is. Kinderen jonger dan drie jaar moeten uit de buurt van het toestel worden gehouden, 
tenzij er constant toezicht is.  

 Kinderen van drie tot acht jaar mogen het toestel alleen in-/uitschakelen als het in de beoogde 
standaard gebruikspositie is geplaatst of geïnstalleerd en als zij onder toezicht staan of hun 
uitgelegd is hoe ze het toestel op een veilige manier moeten gebruiken en als zij begrijpen wat de 
mogelijke gevaren zijn. Kinderen van drie tot acht jaar mogen de stekker niet in het stopcontact 
steken, het toestel bedienen of schoonmaken of onderhoud uitvoeren dat door de gebruiker 
gedaan moet worden. 

 
WAARSCHUWING – Sommige onderdelen van dit product 
kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. In 
aanwezigheid van kinderen of gehandicapte personen is 
hiervoor speciale aandacht vereist.  
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Montagehandleiding 
Uitsluitend professionals met de relevante kwalificaties zijn bevoegd 
voor de montage, elektrische aansluiting en eerste ingebruikname van 
het paneel. De panelen zijn bedoeld voor montage aan een wand of 
plafond, of – als u pootjes heeft gekocht en gemonteerd – als 
vrijstaande verwarming. De producent dient te worden geraadpleegd 
voordat enige andere vorm van montage wordt toegepast. 
 
Montage tegen het plafond 

 Positioneer het montageframe op de plaats waar het paneel 
moet komen te hangen en teken met een potlood of stift de 

gaatjes af overeenkomstig de gaatjes in het frame.  
 Boor de gaten, steek de wandankers erin en bevestig het 

montageframe met de schroeven. 
 Gebruik altijd alle vier de montagepunten om het paneel te 

monteren. 
 Schuif het paneel in het montageframe. 

 
Montage tegen de wand 

 Teken de gaatjes af volgens de tabel, boor de gaten, steek de 
pluggen erin en draai de schroef erin tot deze nog ca. 5 mm 
uitsteekt (Afb. 4). 

 Gebruik altijd alle vier de montagepunten om het paneel te 
monteren. 

 Hang het paneel aan de schroeven. 
 
Installatie in een open ruimte – vrijstaand (afb. 4)  

 Schuif het paneel op de pootjes en zet het op de gewenste 
plek.  

 
Veiligheidsafstanden 
De afstand tussen de onderkant van het paneel en de vloer moet 
minimaal 50 mm zijn; aan te raden is 150 mm. De veiligheidsafstand 
aan de zijkant (bijv. ten opzichte van meubels) moet minimaal 100 mm 
zijn. 100 mm is ook de minimale veiligheidsafstand boven het paneel 
(zie Afb. 2). 
In badkamers moet het paneel worden gemonteerd volgens de norm 
HD 60364-7-701:2007 en is montage van het paneel uitsluitend toegestaan 
zoals weergegeven in Afb. 1.  
 
Elektrische installatie 
Het paneel is uitgerust met een drieaderige kabel met een stekker voor 
aansluiting op een stopcontact. Lengte stroomkabel: 1,9 m. Door het 
verwijderen van de stekker en het inkorten van de stroomkabel komt de 
garantie niet te vervallen. 
De stroomkabel wordt aangesloten op een doos aan de wand, zie Afb. 3.  
Het paneel mag niet recht onder een stopcontact worden gemonteerd. 
De stroomkabel moet worden voorzien van een mogelijkheid voor 
loskoppeling van de netstroom waarbij de afstand tussen de losgekoppelde 
contacten ten minste 3,5 m is voor alle polen.  
De stroomkabel kan niet worden vervangen. Wanneer de stroomkabel is 
beschadigd, moet het toestel worden weggegooid.  
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Afb. 4 
 
Het paneel regelen 
We raden u aan dit paneel te regelen met een externe kamerthermostaat met schakelaar. De 
kamerthermostaat zorgt ervoor dat de ingestelde luchttemperatuur in de kamer gelijk blijft. Het paneel is 
bovendien uitgerust met een thermostaat met temperatuurbegrenzer die de veilige werking garandeert. 
 
Het paneel demonteren 
Koppel het paneel via een tweepolige schakelaar los van de stroom voordat u het paneel demonteert. Til 
het paneel op en verplaats het opzij, zodat het paneel loskomt van de schroeven. Koppel ook de 
stroomkabel los van de doos aan de wand. 
 
 
Technische specificaties 

Type 
Afmetingen (mm) 
(lxbxh) 

Gewicht 
(kg) 

Vermogen 
(W) 

Stroom 
(A) 

Spanning 
(V) AC 

Beschermings- 
klasse 

Beschermings- 
graad 

Nilus Infrarood 750  1192x592x30 11 750 3,3 230 V I IP 54 
Nilus Infrarood 300  592x592x30 8 300 1,3 230 V I IP 54 

 
Het paneel kan worden gemonteerd op basis van brandbaarheidsklasse C of D. 
                                                                                                    
Afb. 5 
Afstand van de ophangbeugels op paneel          Afstand boorgaten 

 
 
 
 
                            
 
 
 

W A (mm) B (mm) 
 
 750 935 360                                                  W       A(mm)      B (mm) 
 300      340       355                                                                   750    935           280 
               300    340           280  
Garantievoorwaarden 
De leverancier biedt 24 maanden garantie voor het product, gerekend vanaf de datum van aankoop. De 
garantie dekt geen defecten als gevolg van het transport, onzorgvuldige hantering of niet-professionele 
installatie. De garantie is ook niet van toepassing indien het paneel door een niet-professional is 
gerepareerd of in geval van dagelijkse slijtage van het product. 
 
 
Bevestiging van verkoop: 
 
Datum van verkoop:  
 
Serienummer: 
 
Verkoper: 


