
Ръководство за монтаж infraSWISS 
Стъклени отоплителни елементи и нагреватели за хавлиени 
кърпи на infraSWISS 
 
Съдържание 
 
Пакета се състои от следните материали: 

- Ръководство за монтаж 
- Указания за монтаж 

 
Тип 400/ 400 SL /600 
1 брой отоплителен елемент 
1 брой шаблон за пробиване 
4 броя фиксатори 
4 броя болтове с шестоъгълни 
глави М8 х 16мм 
4 броя U-шайби М8 
4 броя дюбели 8 мм 
4 броя болтове за дърво с 
шестоъгълни глави 5х60мм 
1 брой ръководство за монтаж 
1 брой гаранционна карта 

Тип 500SL/ 900 / 1100 
1 брой отоплителен елемент 
1 брой шаблон за пробиване 
6 броя фиксатори 
6 броя болтове с шестоъгълни 
глави М8 х 16мм 
6 броя U-шайби М8 
6 броя дюбели 8 мм 
6 броя болтове за дърво с 
шестоъгълни глави 5х60мм 
1 брой ръководство за монтаж 
1 брой гаранционна карта 
 

Универсален дюбел 
 
Подходящ за: всички видове бетон и зидарии, от решетъчни тухли 
през порест бетон (газобетон) до леки строителни плоскости. 
 

                                                    
 
Бетон    Плътна  Тухла  Силикатна   Порест   Плоскости  Гипсокартон 
     тухла             тухла       бетон             
 
 

 
 
 
За захващане на: всички предмети, които могат да бъдат захванати с 
болтове за дърво или талашит. 



Уреди за монтаж 
 
За монтажа ще се нуждаете от следните уреди (които не са 
включени в опаковката) 

- Нивелир 
- Молив 
- Бормашина 
- Гаечен (вилкообразен) ключ 8мм и 13 мм  

 
 
Ръководство за монтаж 
 

- Проверка на съдържанието на пакета 
Монтаж на фиксаторите на отоплителния елемент 

1. Картоненият шаблон да се разопакова и постави на чиста 
повърхност. 

2. Отоплителният елемент да се разопакова и да се постави с 
шайбата напред върху картонения шаблон. 

3. Четирите (шестте) фиксатора да се поставят с дупките върху 
отвора на уредите. 

4. Четирите (шестте) U-шайби М8 да се поставят върху 
фиксаторите. 

5. Четирите (шестте) болта с шестоъгълни глави М8 х 16мм да се 
прокарат през U-шайбите и фиксаторите и да се съединят с 
отвора на уреда. 

6. Болтовете с шестоъгълни глави М8 х 16мм да се затегнат с 
13мм гаечен ключ. 

Монтаж на стените/ тавана 
7. Картонения шаблон да се постави на стената и да се намести с 

нивелира. 
8. С молива да се отбележат четирите (шестте) места за дупчене. 
9. С бургия М8 да се пробият четирите (шестте) отбелязани 

места. Дълбочина на пробиване 65 мм. 
10. Дупките да се почистят и да се поставят 8мм универсални 

дюбели. 
11. Да се завият болтовете за дърво с шестоъгълни глави 

5х60мм докато стигнат на разстояние 2 мм от стената.  
12. Да се закачи отоплителният елемент. 
13. Болтовете за дърво с шестоъгълни глави 5х60мм да се 

затегнат с 8 мм гаечен ключ. 
 



Обяснение на означенията 
 
 
Знак от мястото за изпитания и сертифициране на  
Швейцарския електротехнически съюз. 
 
 
 
Знак за предупреждение „Да не се покрива” 
За да се предотврати прегряване на уреда,  
не бива да бъде покриван. 
 
 
 
Знак за изпитана сигурност на уреда от  
Швейцарския федерален  инспекторат по силен ток 
 
 
Обяснение за защитния клас, който е посочен върху уредите 
Уредите са изпитани и са със защитен клас                   IP54 
 
 
ІР 
International 
Protection 
Международна 
защита 

5 
Защита от твърди тела 
Защита срещу докосване 
Защита срещу събиране 
на прах във вътрешността 

4 
Защита от вода 
Защита от водна струя 
идваща под независимо 
какъв ъгъл. 
 
 

 


