
 Brugsanvisning for varmestråleapparat for dyr  (DK) 
Type ES 3 uden sparekontakt / type ES 2 med sparekontakt 
Tekniske data: 
Art beskyttelse: IPX4, stænktæt, 230 V AC, maks. 175 W 
Beskyttelsesklasse: Beskyttelsesisoleret 
Infrarød lampe 150/175 W for type ES 2 og ES 3 
Producent: Eider Landgeräte GmbH - Postfach 1349 - DE-25733 Heide 

Udførelser: 

 

 

Bemærk! Vigtige oplysninger om installation og idriftsættelse! 

 
Til sikring af at apparatet er stænktæt, skal den vedlagte silikonetætning sættes på gevindsoklen før den infrarøde lampe skrues i! 
 
Først derefter må den infrarøde lampe skrues i porcelænsfatningen. 
 
- Apparatet må kun udstyres med infrarøde lamper med en E 27-sokkel og på mak. 175 Watt! 
- Sørg for at apparatet er ophængt korrekt og sikkert ved hjælp af kæden og loftkrogen! Beskyttelseskurven (trådgitteret) må ikke 

fjernes. 
- Ledningen til strømforsyningen skal føres/lægges sådan at dyrene ikke kan nå den og beskadige den! Apparatet må ikke hænges 

op i ledningen! 
- Loftkrogen skal være fastgjort sådan at den har en bæreevne på mindst 20 kg. 
- Den foreskrevne brugsafstand på mindst 600 mm skal indstilles ved hjælp af karabinkrogen som er anbragt på kæden. 
- Før man tænder apparatet, er det vigtigt at man tjekker at afstanden på 600 mm i strålingsretningen mellem lampen og dyrene hhv. 

brandbare stoffer ikke underskrides, da der ellers er fare for forbrændinger på dyrene hhv. brand. 
- Det er forbudt at placere apparatet mindre end 600 mm fra hø, halm eller andre letantændelige stoffer da der i så fald er brandfare. 
- Mellemvægge og lofter af antændelige materialer i stalde, f.eks. til fremstilling af bokse, skal være sikret sådan i deres position at 

en utilsigtet tilnærmelse til apparatet er umulig! 
- Apparatet må ikke tildækkes under anvendelsen. 
- Anvendelse af langhalm som strøelse er forbudt på grund af brandfaren. 
- Man skal sørge for at apparatet, beskyttelsesgitteret og lampen regelmæssigt rengøres hhv. holdes fri for støv og tilsmudsning, for 

at sikre at apparatet fungerer fejlfrit. 
- For rengøring skal man tørre varmestråleapparatet (håndtaget, aluminiumskærmen indvendigt og udvendigt, beskyttelsesgitteret 

samt lampen) af med en tør klud. Under rengøringen skal ledningen være trukket ud af stikdåsen, og apparatet dermed være adskilt 
fra lysnettet. 

- Ledningerne til strømforsyningen er udsat for et vist slid, og det skal derfor regelmæssigt tjekkes at de er i fejlfri stand. 
- For at sikre at apparatet er stænktæt, er det forbudt at anvende det med den infrarøde lampe uden at silikonetætningen er sat i. 
- Hvis apparatet bliver beskadiget, skal det straks tages ud af drift. 
- Eftersyn og reparation må kun udføres af en uddannet elektriker. 
- På varmestråleapparatet type ES 2 med sparekontakt kan man ved hjælp af sparekontakten reducere ydelsen 50 %, dvs. fra 150 W 

til ca. 75 W og fra 175 W til ca. 90 W. 
 

 
 
 
Pas på! Minimumsafstanden skal 
absolut kontrolleres og overholdes! 
 
 
 
 
 
 

Forsigtig! Aluminiumreflektoren bliver varm ved konstant drift! 

Art.-nr. 0401-xxx 0402-xxx 0406-xxx 0407-xxx 

Type ES 3 ES 3 ES 2 ES 2 

Kabellængde 2,5 m 5,0 m 2,5 m 5,0 m 

Sparekontakt Nej Nej Ja Ja 

Effektforbrug Fuld 
effekt 

Fuld 
effekt 

Halv eller fuld 
effekt 

Halv eller fuld 
effekt 

= fuld effekt 

= halv effekt 

Pas på! Minimumsafstanden skal 
absolut kontrolleres og overholdes! 

Kontaktstilling for  

art.-nr. 0406-xxx og 0407-xxx: 


