
Bruksanvisning för värmestrålenhet för djur  (SE) AN-CE-009 
Typ ES 3 utan sparkoppling / Typ ES 2 med sparkoppling  
Teknisk specifikation: 
Kapsling: IPX4 skydd mot överstrilning med vatten 230 V AC ~ max. 250 W 
Skyddsklass: Skyddsisolerad 
Infrarödlampa 150 / 250 watt för typ ES 2 och ES 3 
Tillverkare: Eider Landgeräte GmbH - Postfach 1349 - DE-25733 Heide 
Utföranden: 

 

 
OBS! Viktiga anvisningar för installation och idrif ttagning 

 
För att skyddet mot överstrilning med vatten ska kunna garanteras måste den bifogade silikontätringen placeras på den gängade 
sockeln innan infrarödstrålaren skruvas i. 
 
Först därefter skruvas infrarödstrålaren in i porslinssockeln. 
 
-  Enheten får endast förses med infrarödstrålare på max. 250 watt med E27-sockel. 
-  Om enheten används med strålare med en effekt på mer än 250 watt till max. 250 watt måste tillstånd för anslutningen inhämtas 
 från energileverantören. 
-  Se till att enheten hängs upp korrekt och säkert med kedjan och takkroken. Skyddskorgen (trådgaller) får inte avlägsnas. 
- Anslutningsledningen ska dras/läggas så att den inte kan nås och skadas av  djuren. Enheten får inte hängas upp i 
 anslutningsledningen. 
- Takkroken ska fästas så att den får en bärkraft av minst 20 kg. 
- Ställ in det angivna användningsavståndet på minst 600 mm med hjälp av den karbinhake som sitter på kedjan. 
- Kontrollera före tillkoppling att avståndet i strålningsriktningen mellan strålaren och djuren eller brännbara material är minst 600 
 mm, eftersom det i annat fall finns risk för brand eller för att djuren ska få brännskador. 
- Det är förbjudet att montera enheten på ett avstånd närmare än 600 mm från lagrat hö, halm eller andra lättantändliga material, 
 eftersom det då finns risk för brand. 
- Mellanväggar och innertak av brännbara material i stall, t.ex. för tillverkning av boxar, ska monteras så att de inte av misstag kan 
 hamna i närheten av enheten. 
- Enheten får inte täckas över under användning. 
- Användning av långhalm som strö är förbjudet på grund av brandfaran. 
- Tänk på att enheten, skyddsgallret och strålaren regelbundet måste rengöras och hållas fria från damm och smuts för att enheten 
 ska fungera felfritt.  
- Rengör värmestrålarenheten (handtaget, aluminiumskärmen invändigt och utvändigt, skyddsgallret samt strålaren) genom att torka 
 av delarna med en torr duk. Dra ut stickkontakten före rengöring så att enheten skiljs från nätet. 
- Nätanslutningsledningarna är utsatta för viss förslitning. Kontrollera därför regelbundet att de är felfria. 
- För att skyddet mot överstrilning av vatten ska garanteras får enheten inte användas på infrarödstrålaren utan silikontätningsring. 
- Skadade enheter måste omedelbart tas ur drift. 
- Kontroller och reparationer får endast utföras av elektriker. 
- För värmestrålenhet typ ES 2 med sparkoppling kan uteffekten reduceras med 50 % med hjälp av sparkopplingen, t.ex. från 250 
 watt till 125 watt. 
 
 
 
 
Obs! Tänk på och iakttag alltid  
minimiavståndet. 
 
 
 
 
 
 
 

Varning! Aluminiumreflektorn blir mycket varm vid k ontinuerlig drift! 

Art.nr  3401-xxx 3402-xxx 3406-xxx 3407-xxx 
Typ ES 3 ES 3 ES 2 ES 2 

Kabellängd 2,5 m 5,0 m 2,5 m 5,0 m 
Sparkoppling nej nej ja ja 

Effektförbrukning Full 
effekt 

Full 
effekt 

Halv eller full 
effekt 

Halv eller full 
effekt 

= full effekt 

= halv effekt 

Obs! Tänk på och iakttag alltid 
minimiavståndet! 

Strömbrytarläge för  
art.nr. 3406-xxx och 3407-xxx: 


