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Sähkönro Tyyppi Jännite Teho W Pituus mm Paino kg Suojausluokka

81 788 50 TH 1000 230 V 1000 1080 5,0 IP 45

81 788 51 TH 1500 230 V 1500 1580 7,2 IP 45

Käyttökohteet

TH Terassilämmittimet on suunniteltu käytettäväksi paikallisena lämmittimenä 
esimerkiksi talvipuutarhoissa, parvekkeilla, katoksissa, kirkoissa ja muissa julkisissa 
tiloissa joissa se voidaan asentaa niin, että lämmitin ei joudu suoraan alttiksi sääolo-
suhteiden vaikutuksille esim. sateelle. TH-lämmittimissä on merkittävästi pienempi 
pintalämpötila verrattuna tavallisiin halogeenilämmittimiin ja siitä ei myöskään säteile 
näkyvää valoa. Alin käytännön käyttölämpötila on +5...+10 °C tuntumassa. Tätä 
kylmemmässä elementin säteilyteho laskee alhaiseksi ja lämmitysvaikutus pienenee 
huomattavasti.

Asennus

Kääntyvät kiinnikkeet mahdollistavat asennuksen kattoon tai seinään. Kiinnikeet 
sisältyy pakkaukseen. Lämmitin voidaan ripustaa myös kattoon roikkumaan ketjuilla 
tai vaijerilla. Tällöin on käytettävä metallisia kiinnitysankkureita.

Kytkentä

Lämmitin toimitetaan pistotulpallisella kiintojohdolla jonka pituus on 2m. Lämmitin 
voidaan myös kytkeä kiinteästi jakorasiaan katkaisemalla kiintojohdosta pistotulppa 
pois. Tämä ei vaikuta takuun voimassaoloon. Kiinteästi asennettaessa lämmitin on 
varustettava erillisellä käyttökytkimellä. Asennustavan tulee noudattaa paikallisia 
sähkömääräyksiä.

Huolto ja ylläpito

Lämmitin voidaan pyyhkiä puhtaaksi kostealla rätillä ja miedolla puhdistusaineella. 
Itse lämmityselementtiä ei kuitenkaan saa puhdistaa. Puhdista lämmitin vain sen 
ollessa pois päältä.

Takuu 2 vuotta.
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Tärkeää!

Kun lämmitin otetaan ensimmäisen kerran käyttöön, voi siitä vapautua palaneen 
käryä noin 60 minuutin ajan kun materiaalien säilytysrasvat höyrystyy pois elemen-
teistä. Vältä elementtien koskettamista asennuksen aikana. Käytä kangaskäsineitä 
mikäli asennuksessa joudut koskemaan elementtiin. Älä asenna lämmitintä yli +30 °C 
lämpötilassa.

Asenna lämmitin sellaiseen paikkaan etteivät pienet lapset tai kotieläimet pääse 
kosketuksiin lämmittimen tai sen ohjauslaitteiden kanssa.

HUOM! Älä koskaan peitä lämmitintä edes osittain. Lämmitin kuumenee ele-
mentin kohdalta erittäin kuumaksi.
 

Huom! pystyasennossa liitosjohdon pää 
pitää olla alaosassa



Pistesarjat Oy 
Kylänportti 2, 02940 Espoo
p. 010 423 8770, f. 010 296 1225
myynti@pistesarjat.fi
www.pistesarjat.fi

Tämä asennusohje on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä so-
veltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Copyright © 2017 Pistesarjat Oy. Kaikki 
oikeudet pidätetään.

PISTESARJAT -TAKUU

Pistesarjat Oy myöntää 2 vuoden täyden takuun TH terassilämmittimille.

Takuu on voimassa seuraavien ehtojen täyttyessä:

• Sähkökytkennän on suorittanut pätevä sähköasentaja voimassa olevien määräysten ja 
Pistesarjojen toimittaman asennusohjeen mukaisesti.  (mikäli asennettu kiinteästi).

• Mahdollisesta viasta on ilmoitettu ostopaikkaan.

• Pistesarjoille on annettu tilaisuus vianetsintään vian syyn vahvistamiseksi.

• Vianetsintää tai korjaustyötä ei suoriteta ilman Pistesarjojen suostumusta.

• Ostotapahtumasta tulee pystyä esittää tosite.

Hävitysohjeet
Elektronisia komponentteja sisältäviä laitteita EI saa hävittää kotitalousjätteiden 
kanssa. Ne täytyy hävittää muiden sähkö- ja elektroniikkajätteiden tavoin paikal-
lista lainsäädäntöä noudattaen.
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