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Varmepanel med fjernbetjening 
(Kun til udendørsbrug) 
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Læs alle instruktioner grundigt inden montering og brug af denne enhed.  
Vejledningen giver dig vigtig og nødvendig information til at montere, betjene 
og vedligeholde dit varmepanel.     
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1. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 
 
ADVARSEL:  

1. Dette apparat er ikke tiltænkt personer (inkl. børn) med nedsat fysisk, sanse eller psykisk evne. 

Heller ikke personer med manglende erfaring og viden, bør betjene dette apparat, med mindre de 

er under vejledning af en person, som kan tage ansvar for deres fælles sikkerhed.  

2. Børn bør være under opsyn, for at sikre at de ikke leger med apparatet.  

3. Apparatet kan betjenes af børn fra 8 år og op, samt af personer med nedsat fysisk, sanse og 

psykisk evne eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået vejledning i hvordan man bruger 

apparat sikkert og forstår farerne der er involveret ved brug.  Børn skal ikke lege med apparatet. 

Rengøring og vedligehold skal ikke gøres af børn uden opsyn. 

FORSIGTIG – Nogle dele i dette produkt kan blive meget varme og forårsage brandsår. Det 

kræver særlig opmærksomhed, når børn og sårbare personer er tilstede. 

4. For at undgå overophedning, dæk ikke varmepanelet til.  

5. Varmepanelet må ikke placeres foran en stikkontakt. 

6. Hvis ledningen er beskadiget, skal den skiftes ud. Udskiftning skal udføres af fabrikanten eller 

en anden kvalificeret person for af undgå farlige situationer.  

7. Brug ikke den samme stikkontakt til flere apparater samtidig, i tilfælde af overbelastning. Sørg 

for at stikket og kontakten er godt forbundet. 

8. Tag stikket ud af kontakten, når varmepanelet er slukket.  

9. Strålevarmeres overfladetemperatur er høj og skal derfor installeres mindst 2,2 meter over 

jorden. 

10. Afstanden mellem bagsiden af varmeren og væggen bør være mere end 15 centimeter. 

Objekter skal placeres mindst 20 centimeter fra siderne af varmeren og mindst 1 meter fra forsiden 

af varmeren. 

11. Sørg for at tage stikket ud af strømforsyningen og vente til at varmeren er helt kold, før 

rengøring. 

12. Brugere kan ikke reparere varmepanelet. Svigter apparatet kontakt en autoriseret person.  

13. Monter og brug ikke varmepanelet i områder som fremstår brandbare og eksplosive. 

14. For at forhindre uheld og personskade, lad være med at indsætte metal eller fremmede 

objekter i varmepanelet.   

15. Rør ikke ved varmepanelets overflade, den er meget varm og kan forårsage skoldning. 

16. Varmeren må ikke placeres foran en kontakt.  

Dette varmepanel er ikke udstyret med en varmekontrolenhed. Brug derfor ikke varmeren i små 

rum, når der er personer til stede, der ikke kan forlade rummet på egen hånd, med mindre rummet 

er under konstant opsyn.  
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2. STRÅLEVARMER 
Lang-infrarød-stråling-varmeren er produceret med unikke tekniker og i et unikt 
design.  
Strålings panelet er udført i en speciel aluminiums legering. Panelets overflade har 
fået en særlig coating. Indvendig er indlejret et varmeelement. Varmeelementet 
genererer og overfører varme til mennesker og objekter, men varmer ikke luften op. 
Varmen spredes i en form for stråling afgivet fra stråling panelets overflade. På den 
måde fungerer det som solens stråler og luften forbliver frisk og ren.  
 

3. YDELSES FUNKTIONER 
Komfort: Brug af dette produkt vil ikke forårsage vind, lys eller lugt. Herved forbliver 
luften ren uden svævende støvpartikler. 
Strømbesparelse: Høj varme generering, god varme effekt og intelligent 
varmekontrol sparer strøm og energi.  
Pålidelighed: Indendørs temperaturen kan frit justeres, uafhængig af 
varmesæsonens begrænsninger. 
Fysisk terapi: Varmestrålingen har effekt på kroppens mikro-cirkulation; celle 
strukturen under huden skaber resonans, fjerner mikro-cirkulationens barrierer og 
tilpasser og balancerer nervesystemet. Derudover fremmer varmestrålingen 
forbrændingen og styrker kroppen. Generelt er varmestråling sundt for krop og sjæl. 
 

4. ARBEJDSFORHOLD 
Omgivende temperatur: -30℃ til +30℃ 
Spænding: 220-240V 
Frekvens: 50Hz/60Hz 
Luftfugtighed: lavere end 95% 

5. INSTALLATIONSKRAV 
1. Kvalificeret installatør: 
Det professionelle installationspersonale skal have et elinstallations certifikat. 
Installeringen bør overholde den nationale sikkerheds standard indenfor 
elinstallation. 
2. Installationsforhold: 

(1) Forsyningsspændingens udsving bør være indenfor土10%. Hvis dette ikke er 
tilfældet, skal det revideres inden installation.  
(2) Kan der spores alvorlige risici i brugerens el miljø, må installationen ikke 
påbegyndes, før disse er elimineret. 
(3) El-ledninger bør være forsynet med jordforbindelsesenhed, samt en kontakt.  
(4) Aflederen bør forbindes til en jordenhed i bygningen. Hvis dette ikke er muligt, 
konsultér da en professionel installatør. Forsøg ikke at forbinde aflederen til gasrør, 
vandrør, lynafledere eller telefon jordforbindelse. 
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Elektrisk Parameter sammenligningstabel 

Vare nr. Effekt (W) Mærkestrøm (A) Spænding (V) 

80012330 1800 7.8 230 

80012331 2400 10.5 230 

80012333 3200 13.9 230 

 

6. INSTALLATIONSVEJLEDNING 

 
Tegning over reservedele inkl. størrelser. 

 

 
 

Vare nr.  Dimension A Dimension B  

80012330 1197 mm 600 mm 

80012331 1462 mm 800 mm 

80012333 1817 mm 1100 mm 
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Trin 1 – Montering af regulerings- og glidebeslag.   
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Trin 2 – Montering af glidebeslag på panelvarmeren, som vist på tegningen 
nedenfor.  

 
 

 
Trin 3 – Bor 4 huller i væggen og indfør derefter ekspansionsskruer, som vist på 
tegningen nedenfor. 

  

Reguleringsbeslag 
 

Glidebeslag 
 

Skrue + Fjederskive + Møtrik 
(Spec:M6) 

Ekspansionsskruer 
(Spec M8*60) 

Bore dybde 45MM 
 
 

Hullernes diameter 11MM 
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Trin 4 – Fastgør reguleringsbeslaget til væggen, som vist nedenfor. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Trin 5 – Monter de to reguleringsbeslag, sørg for at låse beslagene vedhjælp 
af vingeskruerne. 
 

 
 
  

Ekspansionsskrue
r 

Spændeskive
e 

Fjederskive 

Møtrik (Spec:M8) 
 

（） 

Skrue + spændeskive + 
fjederskive + møtrik (Spec:M4) 
 

Vingeskrue 
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7. PLACERING AF TERASSEVARMER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Placer varmepanellet mindst 2,20 meter fra 
jorden, 20 cm nær stående vægge og 30 cm fra 
loftet.  
 
Placer ikke genstande indenfor en meters 
afstand til varmepanellets varmeflade.  
 
 

8. FJERNBETJENING 
 

 
 
 

 
  

Vare nr. Effekt (W) P1(W) P2(W) P3(W) Tid 

80012330 1800 600 1200 1800 24 timer 

80012331 2400 800 1600 2400 24 timer 

80012333 3200 1070 2140 3200 24 timer 
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9. INSPEKTION EFTER INSTALLATION 
 

Enheder der skal gennemses Situationer fremkaldt af forkert 
installation 

Er installationen solid? Udstyret kan falde ned eller ryste. 

Er varme isoleringen korrekt? Ødelæggelse af genstande tæt på 
varmepanellet. 

Er spændings effekten den samme, som vist 
på produktet? 

Funktions svigt. 

Er ledningsforbindelsen korrekt? Funktions svigt. 

Er jordforbindelsen sikkert tilsluttet? Risiko for lækstrøm 

Er el-installationen i overensstemmelse med 
standarden? 

Funktions svigt og beskadigelse af 
strømkredsen.  

 

10. INSPEKTION FØR BRUG 
1. Tænd ikke for strømmen før installationen er helt færdig. 
2. Sørg for at alle strømforbindelser er tilsluttet korrekt. 
3. Alle spredte genstande skal fjernes fra strålevarmeren. 
4. Tilslut strøm for at tjekke strålevarmerens funktions status. 
 

11. SPECIFIKATIONER 

 

12. RENGØRING 
Opmærksomhed! Regelmæssig og grundig rengøring hjælper til, at bevare dit 
varmepanel effektivitet i mange år.  
1. Af sikkerhedshensyn frakoble strømkablet før rengøring af enheden. 
2. Tag front gitteret ud gennem åbningerne på rammen ved brug af en passende 
skruetrækker. 
3. Reflektor og glødetråd kan rengøres med en blød klud, en blød børste eller kold – 
eller tør luft. Kluden kan være fugtig, men aldrig for våd og der bør aldrig bruges 
kemikalier. 
4. Undlad at bruge rengøringsmidler, da det højst sandsynlig vil beskadige 
reflektoren. 
5. Genindfør gitteret ved hjælp af en passende skruetrækker. 
 

 

  

Vare nr. Dimension (mm) Netto vægt (kg) Brutto vægt (kg) 

80012330 1195*50*200 9.3 10.6 

80012331 1460*50*200 11 12.8 

80012333 1815*50*200 13.7 15.7 
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Symbolet på produktet eller i vejledningen betyder at dit elektriske 

udstyr bør bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald. 

Der er separate affaldssystemer for re-cycling i EU.  

For mere information, kontakt de kommunale myndigheder eller 

butikken du købte produktet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Moreland A/S  
Knullen 22  
5260 Odense S  
Danmark  
Tlf.: + 45 70 22 72 92  
Email: post@moreland.dk 


