
Technische handleiding infraroodpanelen

ontspannen

Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw 
verstandige beslissing voor de slimme 
infraroodverwarming van easyTherm.

Lees voor uw veiligheid en het langdurig 
waardebehoud van uw aankoop a.u.b. de 
volledige gebruiksaanwijzing voordat u het 
apparaat in gebruik neemt.

thuis.

Uren

Nu gaat het
beginnen!

Smart verwarmen met infrarood



Wij houden van de natuur. En we leven graag 
in een woonruimte als een individuele oase 
van geborgenheid. Daarom hebben wij een 
verwarmingssysteem ontwikkeld dat het 
bos niet verbrandt, niet veel installatiewerk 
vereist en een levenslange energiebesparing 
en ongeëvenaard comfort biedt:
easyTherm, de slimme infraroodverwarming.  



Modeloverzicht
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WANDMONTAGE EN PLAFONDMONTAGE STAANDE MODELLEN

emotion1000 500 W

emotion1500 750 W

emotion1000 deluxe 500 W
1025 Wcomfort2000

700 Wcomfort1400R350 Wcomfort700R

emotion1000ES 500 W

900 WcomfortPlus1800

450 WcomfortPlus901

comfort350 175 W

450 WcomfortPlus900

350 Wcomfort700 350 Wcomfort701

515 Wcomfort1030 515 Wcomfort1031

675 Wcomfort1350

1350 WcomfortPlus2700

125 WcomfortSoft250

250 WcomfortSoft500 250 WcomfortSoft501

375 WcomfortSoft750 375 WcomfortSoft751

500 WcomfortSoft1000 750 WcomfortSoft1500

325 Wcomfort651
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Gefeliciteerd met de aankoop van uw ver-
warmingspaneel van easyTherm. Het ver-
trouwen dat u in ons stelt door de aankoop 
van ons product is voor ons een onvermoei-
bare stimulans om uitstekende producteigen-
schappen en materiaalkwaliteiten te bieden. 

Zoals alle easyTherm-producten is ook dit 
product ontwikkeld op basis van de nieuwste 

technische inzichten en vervaardigd met de 
meest hoogwaardige, milieuvriendelijke 
componenten.

Neem enkele minuten de tijd voordat u het 
apparaat in gebruik neemt en lees de 
gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinde-
ren van 8 jaar en ouder en personen met 
verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale 
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, 
indien zij onder toezicht staan of geïnstrueerd 
zijn in het veilige gebruik van het apparaat en 
de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. 
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. 
Reiniging en onderhoud mogen niet door 
kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de 
buurt worden gehouden, tenzij ze 
voortdurend onder toezicht staan. Kinderen 
vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het 
apparaat alleen in- en uitschakelen als zij 
onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in 
het veilige gebruik van het apparaat en de 
daaruit voortvloeiende gevaren hebben 
begrepen, op voorwaarde dat het apparaat in 
de normale gebruiksstand is geplaatst of 
geïnstalleerd. 
Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar 
mogen de stekker van het apparaat niet in 
een stopcontact steken, het apparaat niet 
instellen, het apparaat niet schoonmaken en/
of onderhoud door de gebruiker uitvoeren.
VOORZICHTIG
Enkele onderdelen van het product kunnen 
zeer heet worden. Bijzondere voorzichtigheid 
is geboden, wanneer kinderen en kwetsbare 
personen aanwezig zijn.

ONVOORWAARDELIJK OPMERKEN
Volgens de Verordening (EU) 2015/1188 
(‘ecologisch-ontwerprichtlijn’) moet de 
temperatuur extern geregeld zijn. Daarbij 
moet originele regelapparatuur van 
easyTherm worden gebruikt om de vereiste 
correctiefactoren te bereiken. Bij modellen 
van de emotion-uitvoering worden deze 
meegeleverd.

•  Dit apparaat is niet uitgerust met een 
voorziening voor het regelen van de 
kamertemperatuur. 

•  De in het plastic zakje meegeleverde brug 
mag alleen door een vakkundig elektro-
technicus worden aangesloten bij 
apparaten van de comfort- en comfortSoft-
uitvoering. Bij apparaten van de 
comfortPlus-uitvoering mag de mee-
geleverde stekker voor verwarmings-
apparaten uitsluitend worden aangesloten 
door  een vakkundig elektrotechnicus.

•  De verwarming mag niet worden gebruikt 
in kleine ruimten die bewoond worden door 
personen die de ruimte niet zelfstandig 
kunnen verlaten, tenzij een continue 
bewaking is gewaarborgd.

•  Als het netsnoer van dit apparaat 
beschadigd is, moet het worden vervangen 
door de fabrikant of zijn klantenservice of 
een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon 
om gevaren te voorkomen.

Wij feliciteren u

Veiligheidsinstructies
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•  Het apparaat mag niet worden gebruikt in de 
buurt van gemakkelijk ontvlambare of 
brandbare materialen.

•               Om veiligheidsredenen mag het  
             apparaat tijdens het gebruik niet 
worden afgedekt, anders kan er zich 
warmteontwikkeling met de bijbehorende 
gevolgen voordoen.

•  Het verwarmingspaneel mag niet direct onder 
een stopcontact worden opgesteld c.q. 
gemonteerd.

•  Verplaatsbare panelen mogen niet worden 
gebruikt in de onmiddellijke nabijheid van een 
badkuip, douche of zwembad.

•  Na buitengewone belasting (overstroming, 
blikseminslag, overmatige mechanische 
belasting) moet worden gecontroleerd of het 
apparaat nog bedrijfszeker is. Raadpleeg in 
geval van twijfel altijd een gekwalificeerde 
elektricien.

•  Bescherm uw apparaat tegen regen.
•  Het apparaat is niet geschikt voor gebruik in 

garderobes.
•  Gebruik nooit beschadigde netsnoeren of 

verlengsnoeren.
•  Bescherm het snoer tegen overmatige hitte, 

contact met olie en scherpe voorwerpen en 
randen.

•  Gebruik het netsnoer nooit om het apparaat 
aan op te tillen of te dragen.

BELANGRIJKE OPMERKING 

De verpakking is herbruikbaar.
Gelieve deze te recyclen of breng haar naar een 
inzamelpunt!

comfortSoft, comfort,  
comfortPlus

comfortSoft250, 
comfort350

emotion
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MAATTABEL 1.3

Technische gegevens

Paneel buitenmaten 
Softline / houten 

lijsten

Afstand 
wand/ 

voorrand 
lijst

Afstand 
plafond/ 
voorrand 

lijst

Afstand 
wand/ 

achterwand 
paneel

Afstand 
plafond/

achterwand 
paneel

Afstand boorgaten
Opge-
nomen 

vermogen
Spanning

Bescher-
mings- 
graad

MODEL TYPE L1 (mm) B1 (mm) D1 D1 D2 D2 L2 (mm) B2 (mm) W V IP

comfortSoft250 D12.6 350 650 60 66 37 43 150 450 125 230 46

comfortSoft500 C12.6 650 650 60 66 37 43 450 450 250 230 46

comfortSoft501 F12.6 300 1250 60 66 37 43 140 1050 250 230 46

comfortSoft750 G12.6 790 650 60 66 37 43 590 450 375 230 46

comfortSoft751 H12.6 420 1250 60 66 37 43 1050 220 375 230 46

comfortSoft1000 B12.6 1020 650 60 66 37 43 821 450 500 230 46

comfortSoft1500 A12.6 1250 790 60 66 37 43 1050 591 750 230 46

comfort350 D72.6 350 650 60 66 37 43 150 450 175 230 46

comfort651 I72.6 1020 350 60 66 37 43 821 150 325 230 46

comfort700 C72.6 650 650 60 66 37 43 450 450 350 230 46

comfort701 F72.6 300 1250 60 66 37 43 140 1050 350 230 46

comfort1030 G72.6 790 650 60 66 37 43 590 450 515 230 46

comfort1031 H72.6 420 1250 60 66 37 43 1050 220 515 230 46

comfort1350 B72.6 1020 650 60 66 37 43 821 450 675 230 46

comfort2000 A72.6 1250 790 60 66 37 43 1050 591 1025 230 46

Paneel buitenmaten
U-line elegance

Afstand 
wand/ 

voorrand 
lijst

Afstand 
plafond/
voorrand 

lijst

Afstand 
wand/ 

achterwand 
paneel

Afstand 
plafond/

achterwand 
paneel

Afstand boorgaten
Opge-
nomen 

vermogen
Spanning

Bescher-
mings-
graad

MODEL TYPE L1 (mm) B1 (mm) D1 D1 D2 D2 L2 (mm) B2 (mm) W V IP

comfortSoft250 D12.6 306 606 56 62 37 43 150 450 125 230 46

comfortSoft500 C12.6 606 606 56 62 37 43 450 450 250 230 46

comfortSoft500S C12.6 615 615 voor systeemplafond met rastermaat 625 x 625 mm 250 230 46

comfortSoft501 F12.6 250 1206 56 62 37 43 140 1050 250 230 46

comfortSoft750 G12.6 746 606 56 62 37 43 590 450 375 230 46

comfortSoft751 H12.6 376 1206 56 62 37 43 1050 220 375 230 46

comfortSoft1000 B12.6 976 606 56 62 37 43 821 450 500 230 46

comfortSoft1500 A12.6 1206 746 56 62 37 43 1050 591 750 230 46

comfort350 D72.6 306 606 56 62 37 43 150 450 175 230 46

comfort651 I72.6 976 306 56 62 37 43 821 150 325 230 46

comfort700 C72.6 606 606 56 62 37 43 450 450 350 230 46

comfort700S C72.6 615 615 voor systeemplafond met rastermaat 625 x 625 mm 350 230 46

comfort700R K73.6 593 593 voor systeemplafond met rastermaat 600 x 600 mm 350 230 46

comfort701 F72.6 250 1206 56 62 37 43 140 1050 350 230 46

comfort1030 G72.6 746 606 56 62 37 43 590 450 515 230 46

comfort1031 H72.6 376 1206 56 62 37 43 1050 220 515 230 46

comfort1350 B72.6 976 606 56 62 37 43 821 450 675 230 46

comfort1400R J73.6 1193 593 voor systeemplafond met rastermaat 1200 x 600 mm 700 230 46

comfort2000 A72.6 1206 746 56 62 37 43 1050 591 1025 230 46

comfortPlus900 C52.6 606 606 56 62 37 43 450 450 450 230 46

comfortPlus901 F52.6 250 1206 56 62 37 43 140 1050 450 230 46

comfortPlus1800 B52.6 976 606 56 62 37 43 821 450 900 230 46

comfortPlus2700 A52.6 1206 746 56 62 37 43 1050 591 1350 230 46

T E C H N I S C H E  H A N D L E I D I N G
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Staand paneel  
buitenmaten

Opgenomen 
vermogen Spanning Bescher-

mingsgraad

MODEL TYPE L1 (mm) B1 (mm) W V IP

emotion1000ES B12.6 680 1040 500 230 46

emotion1000
deluxe B12.6 660 1180 500 230 46

emotion1000 B12.6 660 1180 500 230 46

emotion1500 A12.6 1270 950 750 230 46
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Pak het paneel uit en zorg ervoor dat alle onderdelen volgens de pakbon aanwezig 
zijn.

Kies een geschikte plaats voor de installatie van uw verwarmingspaneel volgens de 
richtlijnen in deze gebruiksaanwijzing. Let op: de panelen uit de comfortPlus- 
uitvoering mogen uitsluitend door een vakman worden gemonteerd. De montage-
plaats moet zodanig worden gekozen dat deze niet gemakkelijk bereikbaar is (boven 
1,80 m).

Zorg ervoor dat de montagewand volledig vlak is. Markeer aan de 3 (comfortSoft250 
und comfort350) of 4 gaten volgens maattabel 1.3 in een rechte hoek op de gekozen 
of aanbevolen plaats.

Zorg ervoor dat de bijgeleverde schroeven geen schade toebrengen aan elektriciteits-, 
water-, riolerings-, ventilatie- of verwarmingsleidingen en dat de draagkracht van de 
muur toereikend is.

In principe zijn er 4 uitvoeringen beschikbaar: 
emotion-uitvoering, als staand model; 
comfortSoft- en comfort-uitvoering, voor 
wand- en plafondmontage of als verzonken 
inbouw voor de easyPlan- en comfortPlus-
uitvoeringen. De montageplaats voor 
verwarmingspanelen uit de comfortPlus-
uitvoering moet zodanig worden gekozen dat 
deze niet gemakkelijk bereikbaar zijn (hoger 
dan 1,80 m).

Apparaten in vrijstaande uitvoering mogen 
uitsluitend op een horizontale, egale onder-
grond worden geplaatst. Een paneel moet aan 
de wand worden bevestigd met behulp van de 
meegeleverde montageset, mits de onder-
grond daarvoor geschikt is. Wanden en pla-
fonds moeten volledig vlak zijn. De minimale 
afstand tot wand, plafond, gordijnen en andere 

vaste voorwerpen moet 35 mm bedragen. Het 
is niet toegestaan gaten in het verwar-
mingspaneel te boren, hierdoor raakt het appa-
raat onherstelbaar beschadigd. Als er gaten in 
het verwarmingspaneel worden geboord, 
verliest het apparaat zijn bedrijfszekerheid en 
mag het niet meer aan het elektriciteitsnet 
worden aangesloten.

Het apparaat mag alleen vast op het 
elektriciteitsnet worden aangesloten door een 
erkende installateur (zie ook “Veiligheids-
aanwijzingen”). Voor schades, eventuele 
geluidshinder en verwondingen, die ontstaan 
door niet toegestane boringen en/of onjuist 
gebruik en/of montage, wordt elke aansprake-
lijkheid afgewezen. Voor easyPlan- en 
easyLight-installaties worden aparte gebruiks-
aanwijzing meegeleverd.

Montage

Wandmontage - stap voor stap

1

2

3

4
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Boor de gaten met een boor die geschikt is voor het wandmateriaal. De diepte van 
het gat moet minstens 60 mm zijn (gebruik voor holle bakstenen geen slagboor-
functie). 

Gebruik de meegeleverde pluggen e  voor de bevestiging en druk deze tot aan de 
kraag in het boorgat.

Druk de schroeven d  door de opening van de afstandshulzen b heen. Draai nu de 
schroeven d  stevig in de muur. De meegeleverde onderlegringen c  kunnen 
worden gebruikt om eventuele oneffenheden in het montagevlak te egaliseren door 
de onderlegringen c  op de schroeve d  tussen de afstandshuls b  en de muur te 
plaatsen.

Hang het paneel op aan de 3 (comfortSoft250 und comfort350) of 4 afstandshul-
zen b . Steek hiervoor alle afstandshulzen b  door de gaten in de ophangbeugels
f , zodat de glijvlakken van de ophangbeugels f  op de afstandshulzen b  

komen te liggen.

BELANGRIJK! Bevestig de twee meegeleverde veiligheidsplaatjes a  aan de twee 
ophangbeugels f  aan de bovenzijde van het paneel om het paneel te beveiligen 
tegen onbedoeld naar beneden vallen.

Schuif de twee veiligheidsplaatjes a  tussen de twee ophangbeugels f  en twee 
afstandshulzen b  met de open zijde zo ver over de schroeven d  tot het omgebo-
gen gedeelte van de twee veiligheidsplaatjes a  tegen de twee afstandshulzen b  
rusten. Zie tekening Detailweergave hieronder.

Bij horizontale montage moeten de veiligheidsplaatjes a  alleen van boven naar 
beneden worden geschoven. Voor verticale montage schuift u de veiligheidsplaatjes
a  vanaf de zijkant tussen de ophangbeugels f  en de afstandshuls b . Hiermee 

is de montage voltooid en is een veilige werking gegarandeerd.

6

7

8

9

11

10

Detailweergave Montageset

5

T E C H N I S C H E  H A N D L E I D I N G

Ophangbeugels

a b c d e

f 
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Markeer de punten voor de boorgaten met behulp van het sjabloon.1

Boorgaten (8 mm) haaks op het plafond aanbrengen.2

Beide stuks onderdeel 1 aan één kant vast aanbrengen.3

Monteer 2 stuks onderdeel 2 aan de tegenoverliggende zijde,
niet vastdraaien en opzij draaien (detail 1).

4

              Detail 1                                Onderdeel 1    Onderdeel 2 Sleutel graag voor 
toekomstige 

(de) montages 
bewaren.

Plafondmontage - stap voor stap

T E C H N I S C H E  H A N D L E I D I N G

Gaten voor plafondmontage 
Gaten voor "connect" 
Gaten voor "easyLight"
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M O N T A G E - I N S T R U C T I E S  -  P L A F O N D M O N T A G E

Schuif het paneel met de ophangbeugels f  op de rubberen lagers van de vast gemonteerde  
2 stuks oderdeel 1.

5

Til nu het paneel op tot het een gelijkmatige afstand tot het plafond heeft.6

Draai nu de twee draaibare hoeken (Onderdeel 2) met de rubberen lagers in de op-
hangbeugels f  van het paneel tot de schroefkop in de uitsparing van onderdeel 2 zit.

7

De bouten aan de 2 stuks onderdeel 2 met de meegeleverde sleutel aantrekken.8

Let op: de panelen uit de comfortPlus-uitvoering mogen uitsluitend door een vakman worden 
gemonteerd. De montageplaats moet zodanig worden gekozen dat deze niet gemakkelijk 
bereikbaar is (boven 1,80 m).



EASYPLAN - VERZONKEN INBOUW VOOR 
WAND EN PLAFOND

INBOUW IN SYSTEEMPLAFOND
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geldt alleen voor de modellen  
comfort700R en comfort1400R

Paneel buitenmaten
U-line elegance

Systemplafond 
rastermaat

Ge-
wicht

MODEL TYPE L1 (mm) B1 (mm) L1 (mm) B1 (mm) kg

comfort700R K73.6 593 593 600 600 8

comfort1400R J73.6 593 1293 600 1200 17

Controleer de rasterafmetingen 
van het systeemplafond.

Controleer of het draagvermogen 
van het systeemplafond toerei-
kend is voor het gewicht van het 
apparaat (zie tabel).

Hang het paneel voorzichtig in het 
plafond en verwijder het be-
schermfolie.

1

2

3

OCOC

OCOCOC

OCOCOC

OC

OCOC
O
C

O
C

OC

OC OC OC

gipsplaat gipsplaat

gipsplaat

gipsplaat

gipsplaat

gipsplaat

gipsplaat

gipsplaat

gipsplaat
gipsplaat

gipsplaat

gipsplaat

gipsplaat

gipsplaat

gipsplaat

gipsplaat

Plafondinbouw

Wandmontage
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5 Jaar volledige garantie - Uw verwarmingssysteem is ontworpen voor de komende decennia. easyTherm 
biedt 5 jaar volledige garantie op de geleverde panelen en hun prestaties, alsook op de regelapparatuur. Dit geldt niet 
voor mechanische schade of gebruik dat langer duurt dan de jaarlijkse bedrijfstijd op basis van het betreffende lokale 
klimaat, noch voor gebruik in de commerciële of industriële sector.

Efficiëntiegarantie - Bij vakkundig ontwerp en installatie door uw partij bij de overeenkomst krijgt u 
efficiëntiegarantie. Uw voordeel: gegarandeerd bereiken van de gewenste wooncomfort-temperatuur volgens EN 
12831 en wanneer ontworpen als hoofdverwarming. Als door uw partij bij de overeenkomst volgens EN 12831 of met 
easyTool een verwarmingsbelastingsberekening is uitgevoerd, rekening houdend met het klimaat ter plaatse en de 
bouwtechnische fysieke eigenschappen van het object, garandeert easyTherm resp. de partner van easyTherm in het 
specifieke land dat de in EN 12831 voorgeschreven norm-binnentemperaturen in de ruimten betrouwbaar worden 
bereikt. De efficiëntie-garantie vervalt voor extra verwarmingstoestellen en onderbreekbare voedingen.

100% Veiligheidsgarantie - easyTherm garandeert in het kader van de actuele EU-Laagspanningsrichtlijn 
2014/35/EU en EN 60335 uw veiligheid. Deze verordening voor elektrisch bediende apparaten bevestigt dat het 
apparaat onschadelijk is bij gebruik volgens het beoogde doel en dus veilig voor personen, huisdieren en voorwerpen bij 
gebruik van de panelen.

Aangenaam-klimaatgarantie - easyTherm garandeert vrij van elektrosmog volgens het meetprotocol 
voor biologische compatibiliteit door elektromagnetische invloeden volgens "i-bmr Dr. Planck Institut für Bioelektrizität 
und Medizinische Raumkohärenzforschung" en volgens de richtlijn 2014/30/EU elektromagnetische compatibiliteit. 
easyTherm infraroodverwarmingen hebben een positiever effect op het elektrobiologische systeem van mensen dan een 
met water gevulde verwarmingsradiator. De facto genereert een easyTherm-paneel minder elektrosmog  
tijdens het gebruik dan een gloeilamp. Dit is aangetoond en uniek.

Met de easyTherm 

4-voudige garantie 
zorgeloos investeren bij de aankoop van de verwarming

Versie 3.6_NL

Gerfried BurgerDI Günther Hraby

Smart verwarmen met infrarood



Wij feliciteren u met uw beslissing en zijn blij dat u besloten heeft om een hoogwaardig easyTherm 

infraroodpaneel en/of bedieningscomponenten aan te schaffen.

PRODUCT:

Model paneel: Serienummer: Gemonteerd in ruimte / positie

Model regelunit 1: Serienummer: Gemonteerd in ruimte / positie

Model regelunit 2: Serienummer: Gemonteerd in ruimte / positie

easyTherm verleent een garantie volgens de garantievoorwaarden van dit garantiebewijs van

5 jaar op easyTherm infraroodverwarmingspanelen -

5 jaar op extra elektronica zoals besturingen en accessoires

easyTherm GmbH

Vestigingsplaats: Thomas A. Edison-Straße 2, 7000 Eisenstadt

Competentiecentrum, adres: Gewerbepark 46, 7502 Unterwart, Austria

Tel: +43 3352 38200 600, Fax: +43 3352 38200 699, email: office@easy-therm.com

Handelsregister nr.: KvK-nr. 349177x; btw-nr. ATU 6582 0178 www.easy-therm.com

Garantiebewijs

GARANTIEVOORWAARDEN*

Garantieservice
De garantieservice wordt door uw gekwalificeerde algeme-
ne easyTherm importeur of rechtstreeks door easyTherm 
geleverd. Het eerste aanspreekpunt is het facturerende be-
drijf. Als easyTherm de garantieservice overneemt, nemen 
wij daarmee de garantieverplichtingen van de verkoper niet 
over. Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke ga-
rantie.

Omvang van de garantie
Onze goederen worden gegarandeerd binnen de in dit ga-
rantiebewijs vermelde termijn en in overeenstemming met 
de volgende bepalingen. De garantie geldt alleen voor de 
eerste eigenaar.

De garantie dekt materiaal. Hij omvat, naar keuze van de 
verkoper, de gratis vervanging of reparatie van alle onder-
delen die nodig zijn om aantoonbare fabricage- of materi-
aalfouten te verhelpen. De aantoonbaar optredende fabri-
cage- en/of materiaalfouten worden naar keuze van de 
garantieplichtige geregeld door kosteloze reparatie of door 
vervanging van de defecte onderdelen dan wel vervanging 
door een gelijkwaardig, foutloos apparaat. De vervangen 
onderdelen worden ons eigendom. Er bestaat geen aan-

spraak op verlenging of herstart van de garantieperiode we-
gens een vervangende/reserveonderdeellevering op grond 
van garantieaanspraken. De directe en indirecte transport-
kosten en het transportrisico zijn voor rekening van koper. In 
geval van garantie moeten het volledig ingevulde garantie-
bewijs, de factuur en een beschrijving van het gebrek altijd 
bij de goederen worden gevoegd. Indien de panelen meer 
dan 1500 uren vollast per jaar en/of voor commerciële doel-
einden worden gebruikt, wordt een garantie van 2 jaar ver-
leend.

Er is alleen aanspraak op garantie als de garantieregis-
tratie met de factuur en het ingevulde garantiebewijs 
door de fabrikant in het Competentiecentrum Unterwart 
of bij de algemene importeur is ontvangen.

Uitsluiting van garantie
Uitgesloten van de garantie zijn natuurlijke slijtage en scha-
de als gevolg van onjuist gebruik, krassen op houten behui-
zingen, lijsten, metalen onderdelen, inclusief zichtbare en 
verborgen transportschade of andere mechanische schade. 
De garantie vervalt indien het fabrieks-, serie- of apparaat-
nummer van de goederen is verwijderd, onherkenbaar is 
gemaakt of gewijzigd, indien de goederen door derden of 
door de inbouw van onderdelen van derden zijn gewijzigd of 
indien de verwerkingsvoorschriften niet zijn opgevolgd.

De garantieperiode begint met de eerste levering/facturering van de groothandel en is onafhankelijk van de datum van verkoop aan de eindverbruiker.





Zoals vermeld op de garantiekaart geeft de 
fabrikant een beperkte garantie op de door u 
aangeschafte infraroodverwarmingspanelen. 
Alle fabricage- en/of materiaalfouten worden 
binnen de gestelde termijnen op vertoon van 
de factuur verholpen door kosteloos de 
defecte onderdelen op te sturen dan wel 
omruilen tegen een gelijkwaardig, foutloos 
apparaat (naar onze keuze). 
In geval van een garantieclaim moet het 
apparaat met de factuur en een nauwkeurige 
beschrijving van de gebreken, goed verpakt, 
naar een servicepartner of rechtstreeks naar 
Nathan worden gestuurd. De koper dient 
voor het gratis transport te zorgen.

Zoals bij elk natuurlijk materiaal kunnen zich 
ook onregelmatigheden voordoen op het 
keramische oppervlak, die met het blote oog 
zichtbaar mogen zijn op een afstand van 
maximaal 2 m.
In gerechtvaardigde gevallen dekt de 
garantie alleen reparatie of vervanging van 
de defecte onderdelen of vervanging door 
een gelijkwaardig, foutloos apparaat (naar 
onze keuze). Verdere aanspraken en 
aansprakelijkheid voor eventuele 
gevolgschade zijn in principe uitgesloten.

 1.  de factuur of garantiekaart niet kan 
worden overgelegd.

2.  onderdelen door te hoge netspanning of 
kortsluiting aan de klemmen zijn 
beschadigd.

3.  de verwarmingspanelen niet voor het 
beoogde doel worden gebruikt.

4.  de verwarmingspanelen door geweld 
werden beschadigd.

5.  het apparaat door onbevoegden is 
geopend of als er schade is veroorzaakt 
door onvakkundige wijzigingen van de 
instellingen.

6.  het typeplaatje met het serienummer 
werd verwijderd of onleesbaar gemaakt.

7.  het verwarmingspaneel door onvakkundige 
behandeling beschadigd werd.

8.  de oorspronkelijk meegeleverde 
montageset (zie pagina 8) niet voor 
installatie zijn gebruikt en/of niet elke 
schroef de voorgeschreven speling 
aanhoudt en/of de installatie-instructies 
niet in acht zijn genomen.

Garantie en service
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Hout is een natuurlijk product en kan 
ondanks zorgvuldige selectie en de beste 
kwaliteit nog steeds licht van kleur en vorm 
veranderen (direct zonlicht, hoge 
kamertemperatuur).

Als de dwarsprofielen losraken wanneer het 
hout droogt, draai dan de vier schroeven aan 
de zijkant van de lijst voorzichtig vast met 
een inbussleutel van maat 5.

HOUT LEEFT! TOEVOEGING VOOR EMOTION-MODELLEN:

T E C H N I S C H E  H A N D L E I D I N G



•  Gebruik alleen geaarde en met de op het 
apparaat aangegeven netspanning 
overeenkomende insteek- of 
klemmencontactdozen.

•  Alle extra apparaten, zoals 
thermostaatschakelaars en timers, moeten 
in overeenstemming zijn met de op het 
apparaat aangegeven stroom (ampère) en 
spanning (volt).

•  Om een probleemloze en veilige werking te 
garanderen, moet het paneel voor elke 
inbedrijfstelling worden gecontroleerd op 
beschadigingen aan de kabels en 
kabelinvoeren.

•  Na de juiste montage of opstelling en 
aansluiting op een geschikte voedingsbron 
is uw easyTherm infrarood-verwar-
mingspaneel klaar voor uw feel-good-, 
verwarmings- of wellnesstoepassing.

•  De werking wordt beëindigd door de stekker 
uit het stopcontact te trekken of door een 
thermostaat of timer die de stroomtoevoer 
verbreekt voor zover een dergelijk 
accessoire is aangeschaft en op de juiste 
wijze geïnstalleerd.

•  Haal de stekker uit het stopcontact voordat 
u het apparaat schoonmaakt en voor 
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden.

•  Reparatie bij voorkeur door een 
gekwalificeerde elektrotechnische 
installateur laten uitgevoeren.

•  Het apparaat mag alleen worden gereinigd 
met een vochtige, niet-schurende doek.

Gebruik en service
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Als de verwarmingspanelen uit de 
ComfortPlus-uitvoering in de easyPlan-
inbouwdoos worden geïnstalleerd, vervallen 
de garantie en de 5 jaar volledige garantie. 

Bij het gebruik van verwarmingspanelen uit 
de ComfortPlus-uitvoering in de easyPlan 
inbouwdoos betekent de verhoogde 
stuwwarmte dat er geen aansprakelijkheid 

kan worden aanvaard voor opgebouwde 
plafondelementen of coatings op plafonds en 
wanden (mogelijke effecten: scheuren als 
gevolg van krimp tijdens het drogen en het 
loslaten van eventuele coatings van plafonds 
en wanden en het vervormen van houten 
constructies).

GARANTIE EN UITSLUITING VAN GARANTIE

T E C H N I S C H E  H A N D L E I D I N G



*) Technische opmerkingen van Dipl.Ing Dr.techn. 
Dr.h.c. em.o.Univ.Prof. Fritz Paschke (TU-Wenen) geven 
de constructie een "uitmuntend brevet" en verwachten 
"daarom van dit product een hoge betrouwbaarheid en een 
lange levensduur“.

De 4-voudige 
veiligheid van 
easyTherm.  
Totale veiligheid 
voor u.

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

TYPEN
GEPRÜFT

Het verwarmingspaneel mag niet bij het huisvuil 
worden weggegooid. Geef het a.u.b. voor 
een correcte afvoer bij een inzamelpunt of de 
elektrovakhandel af.

Zet- en drukfouten voorbehouden.
Versie mei 2019_1_4

Unieke keramiek zorgt voor 
behaaglijke tegelkachelwarmte 

Nauwkeurig regelbaar

Frisse, stofvrije ademlucht, ideaal  
voor mensen met allergieën en astma

De hoogste energie-efficiëntie, 
bewezen door studies

Geverifieerde, laagste Total 
Cost of Ownership

In combinatie met zonnepanelen  
of groene stroom volledig CO2-vrij

Vrij van elektrosmog

Lange levensduur, 
bij langdurig gebruik*.

Hoogwaardige materialen,  
tot 95% uit Oostenrijk en Duitsland

Advies, berekening en installatie door uw 
speciaal geschoolde easyTherm-partner

Meervoudig onderscheiden product

Geteste kwaliteit, met TÜV-keurmerk

Gemaakt in Oostenrijk

Altijd een stap voor als 
technologische koploper

Smart verwarmen met infrarood

www.easy-therm.com

twitter.com/heizen_infrarot

facebook.com/easytherm

youtube.com/easyThermGmbH

google.com/+Easytherm-Infrarotheizung 

instagram.com/easytherm.infrarotheizungen
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Tel. 0031264459845 
info@nathan.nl

Showroom:
Copernicusweg 5
3752 LZ Bunschoten

Nathan Systems NV
Lozenberg 4
1932 Zaventem
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