
Popis a instrukce pro ventilátor s topným tělesem 

Elektrické topení 300 W, 220 V s ventilátorem do líhně a odchovny je špičkové vytápění pro 
dlouhou životnost. Napájí se 220 V. Topné těleso je vyrobeno z hliníku, energeticky úsporné a 
má nízké náklady na provoz. Výhodou je rychlé zvýšení a udržování konstantní teploty.  

Použití doporučujeme v kombinaci s termostatem, který najdete na www.kinplast.cz 

UPOZORNĚNÍ: Práce s napětím 220-240V může být životu nebezpečné, doporučujeme 
dodržovat bezpečnosti pokyny pro práci s elektrickými zařízeními. Toto elektrické zařízení má na 
vstupu i výstupu nebezpečné napětí! Sestava a provoz ventilátoru a topného tělesa je jen na 
vlastní nebezpečí! Dodavatel nezodpovídá za žádnou škodu způsobenou neodbornou montáží či 
úraz způsobený tímto produktem! Při instalaci dbejte na požární bezpečnost. Provoz nenechávejte 
bez dozoru a pravidelné kontroly. Topné těleso musí být zapnuté pouze ve spojení 
s ventilátorem pro stálou cirkulaci vzduchu a pevně uchyceno na nehořlavém podkladu! 

Důležité upozornění:  

 Nepoužívejte zbytečně topné prvky s vysokým výkonem - pro běžnou líheň je 150W - 300W (dle 
velikosti a izolace líhně) naprosto postačujících. 

 Nezapomínejte, že díky tepelné setrvačnosti některých topných těles hřejí chvíli i po vypnutí 
termostatu a čím výkonnější těleso, tím déle bude hřát. 

 Pokud výkon předimenzujete, teplota v líhni bude velmi kolísat! 
 Tento výrobek je nebezpečný a musí jej instalovat odborník! 
 Nikdy nenechávejte zapnuté pouze topné těleso bez ventilátoru! Může dojít k poškození 

ventilátoru nadměrným teplem od topného tělesa! 
 Nedotýkejte se topného tělesa pokud je pod proudem, může dojít k úrazu elektrickým 

proudem! 
 Zapojení nechte pouze odborníkům! Neodborným zapojením ztrácíte záruku! 
 Součástí dodávky je předřadník pro ventilátor, který musí být zapojen! 

Specifikace: 

Napětí: 220 V, Výkon: 300 W 

Velikost výrobku: cca 6,1 x 6,1 x 5 cm, Vzdálenost montážního otvoru: 86 mm (průměr montážního otvoru 
4 mm). Hmotnost výrobku: cca 130 g. Další informace naleznete na www.kinplast.cz 

Zapojení ventilátoru: 

 


