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1. Általános jellemzők                                                                                                                                            . 

A G-OLD TH  terasz melegítőt kültéri zónák fűtésére tervezték, télikertek, erkélyek, fedett erkély és terasz, kerti 

sátrak, templomok és a hasonlók. A GOLD TH-t ha összehasonlítjuk egy halogén fűtőtest felületi 

hőmérsékletével lényegesen alacsonyabb, a fűtési műveletet nem kíséri nemkívánatos fénysugárzás, a halogén 

melegítőknél alacsonyabb hőmérsékleten dolgozik és melegíti a környezetet. A G-OLD TH fűtőtesteket 

optimálisan lehet használni, ha a külső hőmérséklet körülbelül 5 ° C és 10 ° C-on körül van. A G-OLD TH 

teraszfűtőpanelek matt fekete külső megjelenéssel illeszkednek környezetünkbe.  A panelek 2m hosszú 

vezetékkel és csatlakozó villásdugóval vannak felszerelve. 

 

 

2. Telepítés, használat                                                                                                                                            . 

Tervezésnél mindig körültekintően kell eljárni, mivel a magas hőmérsékletű sugárzó hő miatt egyoldalú a meleg 

érzet! Tehát egy adott területet célszerű elhelyezni minimum két egymással szemben lévő halogén 

infrasugárzót, a teljes komfortérzet elérése végett. Minimális szerelési magasság 1,8 m a padlótól (alsó széle a 

panelnek), az oldalfalra rögzítés esetén rögzített szerelvényeket között (a mennyezet és a panel felső széle) 

min. 30 cm távolságnak kell lennie. A panel nem helyezhető közvetlenül dugalj közelébe. A panelek 2 méter 

hosszú vezetékkel vannak ellátva, melynek végére dugvilla van szerelve. A dugvilla, legvágása, eltávolítása, a 

garancia elvesztésével járhat! 

 

 

 

3. Vízszintes elhelyezés                                                                                                                                          . 

 

 

 

 



4. Függőleges elhelyezés                                                                                                                                        . 

 

                                                                                      Elektromos vezeték alul! 

5. Védőtávolságok                                                                                                                                                   . 

 

 

 
 
 
 



6. termékadatok                                                                                                                                                      . 

 

 

 
 
Figyelem! A panelt soha ne takarja le, szigorúan TILOS!  
 
Egyes részei a terméknek forróak lehetnek, és égési sérülést okozhatnak! 

A hálózati bekötést az előre kialakított fali csatlakozó dobozba kell elvégezni. 
 
A panelek sugárzó felülete, vízzel és egyéb vegyszerrel nem tisztítható. 
 
Figyelem minden esetben képzett szakemberrel végeztesse a munkálatokat és csak áramtalanított 
vezetékrendszernél kösse be a csatlakozókat! 

 
 
7. Jótállási feltételek                                                                                                                                               . 

 
A gyártó az értékesítés dátumától számított 60 havi jótállást vállal a készülékre és 12 hónap jótállás a 
fémszerkezeti egységekre. A jótállás nem vonatkozik a szállítás során, a gondatlan anyagmozgatás, és a 
szakszerűtlen szerelés következtében keletkezett meghibásodásokra. A jótállás nem vonatkozik a normális 
használat során bekövetkezett természetes elhasználódásra sem. A készülék kül- és belsejében történt 
bármilyen beavatkozás a jótállási feltételek megsértésének minősül, és azonnali garanciavesztéssel jár. A teljes 
jótállási feltétek a www.goldinfrafutes.hu honlapon érhetők el. 
 
 
Az eladás igazolása: ……………………………………………………………………… 
Az eladás dátuma: ……………………………………………………………………… 
Gyártási szám: ………………………………………………..……………………. 
Az eladó cég neve: …………………………………………………………….……….. 
 
 
G-OLD Infrapanel 
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H-2890 Tata, Almási út 1. 
Telefon: 06 34 380 254, Fax: 06 34 656 134 
E-Mail: info@goldinfrafutes.hu          http://www.goldinfrafutes.hu 
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 G-OLD „TH10-15” jelölésű teraszfűtőtestek adatai 

Típus Hossz Szélesség Mélység Feszültség (V) Teljesítmény (W) 

TH10 1080 140 45 230 V IP44 1000 W 

TH15 1500 140 45 230 V IP44 1500 W 

A fenti méretek mm-ben értendőek, a gyártás folyamán eltérők lehetnek! 
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