


 Опис
Шановні покупці!
Вітаємо Вас з придбанням нового обігрівача панельного інфрачервоного (ОПІ) ТМ «Солрей»
Вся продукція торгової марки «Солрей» виготовляеться відповідно до міжнародних та україн-

ських стандартів безпеки і якості.
Перед використанням ОПІ уважно прочитайте даний паспорт. Тут Ви знайдете багато кори-

сних порад щодо правильної експлуатації та догляду. Прості і необтяжливі профілактичні заходи 
збережуть Вам час і гроші Протягом всього терміну служби.

УВАГА!
Внаслідок постійного вдосконалення продукції виробник має право вносити
зміни в конструкцію і технічні характеристики без попереднього повідомлення про ці зміни.

Загальні вказівки
ОПІ призначені для обігріву будь яких типів житлових та службових приміщень та можуть 

бути використані як джерело локального, основного або допоміжного обігріву.
Робоче положення обігрівача: встановлення на підлозі або стіні ( відстань між стіною та обі-

грівачем повинно бути не менше 10 см) 
Обігрівач призначений для експлуатації в закритих приміщеннях при
відносної вологості повітря не більше 93% (при температурі + 25 ° С) в умовах,
виключающих потрапляння на нього води і атмосферних опадів. Ступінь захисту оболонки 

IP20 (захищена від доступу пальцем до небезпечним частинам, але немає захисту від вологи).
Увага! Купуючи обігрівач
- переконайтеся в наявності штампа магазину і дати продажу в паспорті;
- перевірте комплектність обігрівача;
- перевірте роботу обігрівача і відсутність механічних пошкоджень.
Ремонт обігрівача повинен проводитися тільки кваліфікованими фахівцями в авторизовано-

му сервісному центрі.
Увага! Після транспортування при негативних температурах необхідно витримати обігрівач 

в приміщенні, де передбачається його експлуатація, без включення в мережу не менше двох 
годин.

Вимоги безпеки
При експлуатації обігрівача дотримуйтесь загальних правил безпеки при користуванні елек-

троприладами. Використовуйте обігрівач тільки так, як прописано в інструкції.
Будь-яке використання приладу з метою, не передбачених інструкцією може привести до
пожежі, ураження електричним струмом або поранення.
Обігрівач по типу захисту від ураження електричним струмом відноситься до класу I (захист 

від ураження електричним струмом забезпечений основною золяцією і заземленням).
Перед експлуатацією обігрівача переконайтеся, що електрична мережа відповідає
необхідним параметрам по силі струму і має канал заземлення. Забороняється експлуатація
обігрівача без заземлення.
Забороняється експлуатація обігрівача в приміщеннях:
- з підвищеною вологістю повітря (понад 93%);
- з вибухонебезпечним середовищем;
- з наявністю легкозаймистих рідин, горючого пилу та речовин;
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- з хімічно активним середовищем, яка руйнує метали і ізоляцію.
Забороняється установка обігрівача в безпосередній близькості від розетки мережевого
електропостачання.
Забороняється підключення, ремонт і технічне обслуговування обігрівача без
повного зняття напруги з обігрівача.
Забороняється протирати ввімкнені випромінюючі панелі легкозаймистими рідинами.
Забороняється розміщувати горючі речовини на відстані менше 0,5 м від обігрівача.
Забороняється експлуатація пошкодженого обігрівача.

Увага! Порушення правил використання даного обладнання може привести до його
пошкодження. Пошкодження електроприладу через порушення вимог, описаних в даному
керівництві, виключає можливість безкоштовного гарантійного ремонту.

Технічні характеристики
Технічні характеристики вказані в табл. 1 
Таблиця 1.

Номінальна напруга, В 220

Номінальна частота, Гц 50

Потужність, Вт 180/360

Габаритні розміри, мм, не більше :
- довжина
- ширина
- висота

604
43
604

Маса, кг, не більше 14

Площа випромінювання,(м2) 0,36/0,72

Площа опалювання приміщення, (м2) до 8

Робоча температура поверхні ОПІ,(град С) 1-режим-50 гр С, 2-р-75 гр С - мех.
переключення 

Сила струму, (А) 0.9/0.45

Номінальний режим роботи тривалий

Природний рух повітря(конвекція) так

Сертифікація Україна

Термін служби Не менше 15 років



Комплектність ОПІ
Обігрівач  панельний інфрачервоний -1 шт Шнур живлення -1 шт (1,5 м)
Набір кріплення -1 кп.
Колеса – 4 шт
Планка для коліс - 2шт
Паспорт -1 шт
Упаковка - 1 шт

Принцип роботи

Технологія обігрівача ТМ «Солрей» поєднує два типу обігріву-інфрачервоний та конвекційний. 
Завдяки такому підходу вдається досягти ідеальних умов швидкого нагріву повітря та предметів в 
приміщенні. Інфрачервоне випромінювання абсолютно безпечне для людини, так як частина його 
відповідає випромінюванню самого людського тіла (працює в діапазоні довгохвильового випроміню-

вання). 
Конвекція досягається за допомогою спеціально розробленої конструкцією, яка дозволяє макси-
мально підвищити КПД.  Зовнішній вигляд ОПІ реалізовано у вигляді гранітно-керамічної плитки, 
яка зібрана в металевому корпусі. В якості нагрівального елементу застосовується плівка Heat 
Plus,виробництва Південної Корея. Контроль температури нагріву здійснюється електронними 
засобами (розміщені на правій боковій поверхні ОПІ). ОПІ відносяться до енергозберігаючих 
приборів. 

      Підготовка та порядок роботи

Визначитись з способом установки ОПІ .Настінний варіант -за допомогою 2-х кріплень ОПІ 
вішається на стіну, підлоговий варіант- на колесах(на двох планках збираються 4 колеса, далі 
планки кріпляться , на болтах, до нижньої сторони ОПІ). Підключення до струму живлення відб-
увається з допомогою шнура живлення. За допомогою вмикача ON(l)-OFF-ON(2) включить його в 
положення 1- ОПІ нагріється до 50град С, в положенні 2- ОПІ буде нагріватись до 75град С.
Відключення ОПІ відбувається за допомогою вимикачів та шнура живлення .

Гарантійні зобов’язання

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам ТУ. Надає гарантії протягом 2-х років з дати 
продажу при дотриманні споживачем умов і правил зберігання, транспортування і експлуатації. 
Термін служби ОПІ -15 років
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