
 

 

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 
N173/R03 (03.05.10) 

Infrazářič 100, 150, 250W 

Bezpečnostní upozornění 
• Použití zářiče vždy konzultujte s odborníkem na plazy. 

• Tento zářič vysílá ultrafialové záření, které je určen pouze pro zvířata. 

• Umístěte zářič z dosahu lidských očí a nedívejte se do něj. 

• Zabraňte kontaktu zářiče s vodou.  

• V případě prasknutí nebo rozbití keramického pouzdra zářič vypněte a po zchladnutí bezpečně vyjměte. Hrozí pořezání a 
uraz elektrickým proudem. 

• U aplikací, kde nefunkčnost topného zařízení (např. při přerušení topného elementu) může mít negativní dopad na stav 
chovaného živočicha, doporučujeme opatřit výrobek signalizací chodu. Prodejce topného zařízení bohužel nemůže nést 
odpovědnost za případné škody související s jeho poruchou – například úhyn chovaného zvířete. 
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1. Použití 
• Tento zářič poskytuje mnoho známých výhod přírodního slunečního svitu. Doporučuje se pro vyhřívání plazů, kterým umožňuje 

regulaci tepelného zdroje IR záření. 

• Tyto zářiče se ve spojení se správnou dietou používají při veterinárním ošetřování nedostatku kalcia a metabolického 
onemocnění kostí. 

 

2. Zapojení 
• Napájení: 230V/50Hz, závit zářiče E27. 
 

3. Instalace 
• Odstraňte obal a zkontrolujte, zda není žárovka prasklá nebo poškozená. Zašroubujte žárovku do keramické nebo porcelánové patice. 

• Umístěte zářič na okraj terária tak, aby bylo možno vytvořit teplou a studenou oblast a zoroveň nemohlo dojit k fizickému 
kontaktu zvířete se zářičem. 

• Zářič by měl být umístěn minimálně 40cm od zvířete, aby došlo ke správné distribuci IR záření. 

• Připojte zářič k síti. Zářič se bude přibližně 10 minut zahřívat. Než se zářič zcela zahřeje, bude měnit barvu. 

 
Poznámka: Před dalším zapnutím nechejte zářič PĚT minut zchladnout, jinak se nezapne. 

 
 
 
Max. výkon záření: 

 

4. ZÁRUKA 
Na tento výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců od data nákupu, která se vztahuje na 
vady materiálu a zpracování. Záruka spočívá v bezplatné výměně zářiče. Záruka neplatí 
v případě, že závady byly způsobeny neodborným zásahem, nedbalostí nebo nesprávným 
použitím žářiče. Výrobce nezodpovídá za nepřímé škody způsobené použitím tohoto 
zářiče. 

Vzdálenost od zářiče  
(cm) 

Max. výkon  
(μW/cm2) 

40 450 

45 371 

60 200 

75 100 • Hodnoty se měří přímo pod zářičem a snižují se s 
rostoucí vzdáleností od středu zářiče, protože se 
jedná o bodový IR zářič. 

• Uvedeny hodnoty IR výkonu jsou průměrné, se 
mohou lišit u jednotlivých zářičů v závislosti na stáří 
zářiče. 

Typ výrobku (výrobní číslo): 
Datum prodeje:                  
Razítko, podpis: 

Technické informace: 
• Maximální teplota povrchu 426°C 

• Vlnová délka 2- 10μm 

• Doba zahřátí 10 minut  


