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BVF - NG SERIES INFRA PANEL 

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE 
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Dôležité bezpečnostné upozornenie: 

 BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: Riziko úderu elektrickým prúdom a elektrického požiaru!  

♦ Neodborná inštalácia systému infra panelov BVF-NG SERIES môže spôsobiť úder elektrickým prúdom 
s následkom zranenia osôb a materiálnych škôd a môže vyvolať aj elektrický požiar. Vo vlastnom záujme 
si pozorne prečítajte priložené informácie!  
♦ Používajte výlučne termostat určený na reguláciu elektrických infra panelov.  
♦ Inštaláciou výrobku poverte odborníka (elektroinštalatéra), ktorý pozná parametre, inštaláciu, 
uvedenie do prevádzky a osobitosti systému. Inštaláciu je možné previesť výlučne s dodržaním miestnych 
právnych predpisov. V prípade, že nepoznáte príslušné predpisy, inštaláciu zverte do rúk odborníka.  
♦ V prípade, že je infra panel BVF-NG SERIES poškodený, nesmie sa inštalovať. Oprava alebo modifikácia 
poškodeného systému je zakázaná. 
 

1 Všeobecné informácie 

 

1.1 Vysvetlenia k návodu na inštaláciu a použitie  

V návode na inštaláciu a použitie je vysvetlené použitie systému infra panelov BVF-NG SERIES: 
Odporúčame dôkladne si preštudovať informácie ešte pred inštaláciou. Pre ďalšie informácie sa obráťte 
na distribútora výrobku.  

 

1.2 Bezpečnostné požiadavky 

Nesprávne používanie a inštalácia výrobku môže spôsobiť poškodenie panela a jeho súčiastok a môže 
vyvolať riziko požiaru a nehody. Dodržujte pokyny nachádzajúce sa v tomto dokumente, a tým 
zabezpečíte spoľahlivé fungovanie systému infra panelov BVF-NG SERIES. 

 Bezpečnostné upozornenie:  

Akékoľvek zásahy do panelu može robiť len kvalifikovaná osoba. Pred zahájením takej práce musí byť 
panel vypnutý od zdroja prúdu. Nakoľko ide o krehký materiál, je nutné dbať na zvýšenu opatrnosť pri 
preprave, manipulácii a montáži. 

 

 Doležité bezpečnostné pokyny — VÝSTRAHA 
 
V žiadnom prípade panel nezakrývajte, akýkoľvek materiál, ktorým je zakrytý panel može spôsobiť požiar. 
Pred panel sa nesmie stavať žiadny nábytok ani vešať záclony a musí byť zaručená voľná cirkulácia 
vzduchu. Pravidelne, minimálne vždy pred zahájením vykurovacej sezóny odstraňujte prach z panelu. 
Nedotýkajte sa panelu z vane alebo sprchy! 

 
VÝSTRAHA: Ak je povrch panela poškodený, teleso sa nesmie používat. 
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Venujte zvýšenú pozornosť nasledovným informáciám:  

 Dôležité informácie:  

 Bezpečnostné upozornenie:  

 Nikdy nezakrývajte vykurovacie teleso. Môže dôjsť k prehriatiu. Povrch infračerveného panela môže 
počas svojej prevádzky dosahovať až 125°C, preto sa vyvarujte popáleniu. Panel nikdy neumiestňujte na 
miesta, ktoré sú pre deti ľahko dostupné! 

 Výrobok je určený na interné využitie! 

 

1.4 5-ročná rozšírená záruka  

Distribútor výrobku poskytuje na infra panely BVF-NG SERIES rozšírenú záruku 5 rokov na materiálne a 
konštrukčné chyby vyplývajúce z výroby. Záruka sa môže uplatniť iba s podmienkou  správne vyplneného 
a odovzdaného záručného listu a odbornej inštalácie.  

 

2 Systém BVF-IP CH SERIES 

2.1 Technická špecifikácia BVF-NG SERIES 

 

 

 

 

 
Sieťové napätie 230V. Skontrolujte výkon elektrickej siete a v prípade potreby požiadajte prevádzkovateľa 
o rozšírenie siete.  

 

2.2  Voľba správneho typu výrobku 

Typ panela: Šírka Výška Hrúbka Výkon Amper 

BVF-NG 400K 600 mm 600 mm 30 mm 400 W 1,74 A 
BVF-NG 550K 900 mm 600 mm 30 mm 550 W 2,,39 A 
BVF-NG 650K 900 mm 610 mm 30 mm 650 W 2,83 A 
BVF-NG 850K 1200 mm 600 mm 30 mm 850 W 3,70 A 
BVF-NG 600S 900 mm 600 mm 30 mm 600 W 2,61 A 
BVF-NG 800S 1200 mm 610 mm 30 mm 800 W 3,48 A 

Typ panela: Infra panel BVF-NG SERIES 
Ochrana: IP 44 
Sieťové napätie: 230 V/50 Hz 
Maximálna povrchová teplota: 125 °C 
Povrch panela: Keramický / Sklenený 
Materiál rámu: Hliník / Bezrámový 
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4 Inštalácia a údržba 

4.1 Odstupy 

Odstup spodnej hrany spotrebiča od podlahy nesmie byť menší než 100 mm. Odstup na stranu, napr. k 
nábytku, musí byť minimálne 250 mm a smerom nahor minimálne 250 mm. Panel nesmie byť 
umiestnený priamo pod zásuvkou elektrického prúdu.  
 
4.2 Montáž 

Panel je zabalený samostatne v kartónovej krabici, na uchytenie slúžia upevňovacie konzoly. Panel sa dá 
inštalovať horizontálne alebo vertikálne pomocou konzol vždy štyrmi skrutkami (podla polohy 
umiestnenia panela). Pri montáži je nutné zvoliť hmoždinky na druh materiálu steny, resp. stropu a na 
hmotnosť panela. 
 
4.3 Čistenie a údržba 

Infrapanel nevyžaduje údržbu. Panel čistite len vo vypnutom a vychladnutom stave a to suchou handrou. 
Nepoužívajte chemické prípravky na čistenie! 

 Dôležité informácie:  

 Bezpečnostné upozornenie: 

Pri montáži je dôležité rovnomerné rozmiestnenie panelov. Panely sa nesmú zakrývať, montujte ich len 
vo vypnutom stave. V prípade montáže vo vlhkom prostredí, prosím vyžiadajte pomoc odborníkov. Počas 
zohriatia panela, môže dôjsť k tepelnej rozťažnosti súčiastok, čo môže mať za následok dočasné 
nežiaduce zvuky. Výrobok je vybavený ochranou proti prehriatiu. 

Prevádzku vykurovania odporúčame termostatmi pre dosiahnutie maximálnej efektivity a komfortu. 
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5 Odstránenie chýb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakter chyby 
Pravdepodobné 
dôvody 

Riešenie problému 

Panel sa nezohrieva 
 

Nie je napätie Skontrolujte ističe 

Vypnú sa ističe 

Na jeden elektrický okruh je pripojených príliš 
veľa spotrebičov. V niektorých prípadoch môže 
BVF-NG SERIES vyžadovať samostatný elektrický 
okruh. Skontrolujte hodnoty zadané v tabuľke. 
Skontrolujte termostat podľa priloženého 
návodu na použitie 

Termostat 
nefunguje 

Skontrolujte termostat podľa priloženého 
návodu na použitie 

Panel je neustále v 
prevádzke 

Termostat je 
nastavený 
nesprávne 

Skontrolujte termostat podľa priloženého 
návodu na použitie 

Chýba návod na inštaláciu  Návod na použitie si môžete stiahnuť z 
internetovej stránky www.heatingsolutions.sk 
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POZNÁMKY: 
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 Rozšírená záruka 

 

Distribútor výrobku poskytuje na infra panely BVF-NG SERIES rozšírenú záruku 5 rokov na materiálne a 
konštrukčné chyby vyplývajúce z výroby. Záruka sa môže uplatniť iba s podmienkou  správne vyplneného 
a odovzdaného záručného listu a odbornej inštalácie. Detaily podmienok záruky sú obsiahnuté v 
záručnom liste.  

 

Ochrana životného prostredia 

Obal výrobku je z ekologického, recyklovaného materiálu. Panel nesmie byť likvidovaný ako domáci 
odpad, je škodlivý na životné prostredie. V prípade likvidácie využite firmy špecializované na likvidáciu 
špeciálnych odpadov. 

 

Vyhlásenie o zhode 

Výrobca prehlasuje, že výrobok zodpovedá európskym smerniciam Spoločenstva a technických noriem.  

EN60335-1 
EN60335-2-30 
EN50366 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Prehlásenie o zodpovednosti  

Návod na inštaláciu a použitie bol vyhotovený podľa najlepšieho vedomia a svedomia distribútora 
výrobku v čase vydania dokumentu. Distribútor neberie na seba zodpovednosť za prípadné tlačové 
chyby nachádzajúce sa v online alebo tlačenej verzií. Distribútor si ďalej vyhradzuje právo na zmenu 
technickej špecifikácie výrobku bez predchádzajúceho oznámenia. 
___________________________________________________________________________________ 


