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2: Introductie 
Onze verwarmingsproducten zijn ontworpen om u thermisch comfort te bieden. 

Warmte in de vorm van onzichtbaar licht verwarmt eerst de gebruiker en de objecten en dan pas 

de lucht. Infraroodpanelen leveren het meest van hun warmte via infrarood en zo min mogelijk 

aan convectie. De informatie in de volgende paragrafen is ontworpen om u te helpen bepalen wat 

de beste manier van installeren is. 

1: Inhoud 
1x traploos regelbaar Infrarood verwarmingspaneel  

4x platbolschroef t.b.v. montage 

3: Installatie  

 
 Onze Prestyl under desk heaters zijn traploos te regelen naar eigen warmtebehoefte. 

 
Gebaseerd op het gebruik van een elektrisch verwarmingsapparaat moeten de volgende            
voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden: 
 

 Gebruik het paneel niet wanneer deze mechanische schade vertoont aan het paneel 

of het elektrische aansluitsnoer. 

 Overtuig uzelf dat het elektrische voedingspunt correct is geïnstalleerd en voldoet aan 

alle eisen.  

 Gebruik de meegeleverde montageschroeven om correcte werking te garanderen. 

 Zorg dat de traploze regelaar binnen handbereik is voor de beste werking. 

 Open het paneel niet zelf, dit is alleen toegestaan door geautoriseerd personeel, bij 

het zelf openen van het paneel vervalt de garantie. 

 Wanneer het paneel enige tekenen van defecten vertoont, zet dan het paneel direct 

uit en neem contact op met uw dealer voor advies. 



Waar te installeren: 
De ideale plek voor installatie van de Prestyl under desk infrarood heater is onder het 
tafelblad (zie figuur 1). Wanneer dit niet mogelijk is kan het tevens tegen het achter-
blad van een bureau aan (zie figuur 2). Een andere optie is tegen bijvoorbeeld uw 
bureaukast. Met de traploze regelaar is het mogelijk om zelf de intensiteit van het 
apparaat in te stellen en de warmteafgifte eenvoudig en traploos naar eigen wens te 
bepalen. U zult dus nooit meer te koude benen ervaren wanneer u aan het werk bent 
met een Prestyl under desk heater.  
 
De Prestyl under desk heater is het ideale apparaat op het gebied van (plaatselijk) 
bijverwarmen Het product is tevens goed inzetbaar om kleine materialen of producten 
op een bepaalde temperatuur te houden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2 
 



Hoe te installeren: 

 
Open de doos en controleer of alles aanwezig is:  

Infrarood verwarmingspaneel en 4 platbolschroeven. Voordat u het paneel monteert 

moet u eerst: 

 

1. Een gekwalificeerde elektricien een geschikt geaard voedingspunt laten installe-

ren binnen de 1,50m van het te installeren paneel. Doe dit naast of onder het 

paneel, nooit erachter of erboven. 

2. Zorg ervoor dat de elektrische kabel niet gekneld zit in uw kabeldoorvoer. 

3. Zorg ervoor dat de voedingskabel volgens de elektrische voorschriften wordt 

geplaatst. 

4. Zorg ervoor dat de traploze regelaar binnen handbereik zit voor eenvoudige  

bediening van de temperatuurafgifte. 

5. Bevestig het paneel met de meegeleverde schroeven zoals te zien in figuur 3. 

Figuur 3 



4: Werking 

 
Het PR6030W model gebruikt één hybride weerstand en is ontworpen om met de traploze 

regelaar/schakelaar (zie figuur 4) te werken. 

Bij inschakeling van het paneel wordt het stralingsoppervlak al na enkele seconden warmer,  

de maximale bedrijfstemperatuur zal hij bereiken na 10-15 minuten. 

 

 

Figuur 4 

5: Technische gegevens 

Model 
Afmeting 

In mm 

Ge-

wicht 
Spanning Vermogen 

Bedrijfs - 

temperatuur 
Stroom 

PR6030 600x300 2,0 kg 230V 90W 
 Traploos  

instelbaar 
0,4 A 



Conformiteitsverklaring 

De Prestyl is geproduceerd aan de hand van CE richtlijnen 89/336/EEC 

(Electromagnetic Compatibility directive) en 73/23/EEC (Low Voltage Equipment 

directive).   

 

Garantie 

Comfort Heating Infrared Technology BV garandeert de oorspronkelijke koper van 

de hieronder vermelde producten dat haar producten vrij zijn van defecten in mate-

riaal en vakmanschap voor de periode na aankoop van de Comfort Heating Infrared 

Technology BV producten zoals hieronder bepaald. Onder de voorwaarden en be-

perkingen hieronder uiteengezet zal Comfort Heating Infrared Technology BV, naar 

eigen inzicht, een deel van zijn producten die defect blijken als gevolg van onjuist 

vakmanschap of materialen vervangen of repareren dit voor een periode van vijf 

jaar. Gerepareerde onderdelen of vervangende producten zullen worden verstrekt 

door Comfort Heating Infrared Technology BV op basis van uitwisseling en zullen 

nieuw of opnieuw gecertificeerd zijn. Alle gehercertificeerde producten zijn getest 

om te garanderen dat ze functioneel gelijkwaardig zijn aan nieuwe producten. Als 

Comfort Heating Infrared Technology BV het product niet kan repareren of vervan-

gen, zal deze het terugbetalen of crediteren met de huidige waarde van het product 

op het moment dat de garantieclaim wordt ingediend. Deze beperkte garantie dekt 

geen schade aan dit product als gevolg van onjuiste installatie, ongelukken, mis-

bruik, verkeerd gebruik, natuurrampen, onvoldoende of overmatige elektrische 

voeding, abnormale mechanische of omgevingsomstandigheden of elke vorm van 

onbevoegde demontage, reparatie of aanpassingen. De plaatsing en installatie-

eisen voor elk product zijn duidelijk uiteengezet in hun begeleidende handleidin-

gen. Installaties die niet aan deze eisen voldoen zullen de garantie nietig maken. 



Contact informatie 

Producent: 

 

 

 

Comfort Heating Infrared Technology B.V. 

Heulweg 13 

2288 GP Rijswijk, Nederland 

+31 (0)70-8200254 

info@comfort-heating.nl 

 

http://www.comfort-heating.eu 

http://shop.comfort-heating.nl 




