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GEBRUIK VAN HET PANEEL

INTRODUCTIE

Gefeliciteerd met uw aankoop van het nieuw ontwikkelde verwarmingspaneel Celsius. Tesi Group srl 
garandeert kwaliteit en veiligheid, evenals uitstekende besparingen met behulp van schone ener-
gie. In dit hoofdstuk wordt u het gebruik van de apparatuur uitgelegd met alle vermelde opties. Dit 
onderdeel biedt nuttige informatie om de mogelijkheden van het verwarmingspaneel te begrijpen en 
optimaal te benutten. Hieronder laten we u zien hoe u onze verwarmingspanelen installeert en gebruikt 
om het maximale uit te halen. Lees aandachtig de instructies door voor gebruik. Deze handleiding is 
uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Alle verstrekte informatie kan zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. Tesi international / Lai Holding BV aanvaarden geen verantwoorde-
lijkheid voor schade, direct of indirect, die kan voortvloeien uit het gebruik van deze handleiding.

FCC-regels

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor elektrische apparaten, con-
form deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om adequate bescherming te bieden 
tegen interferentie die kan optreden wanneer het apparaat in een huishoudelijke omgeving wordt 
gebruikt. Breng geen wijzigingen aan in de apparatuur. Het niet opvolgen van deze instructies kan 
leiden tot een verzoek om het gebruik van de apparatuur op te schorten.

VERKLARING VAN DE NALEVING VAN PRODUCENTEN (2004/108 / EG)

Deze apparatuur (Mod Celsius CP1 / A / C / F / L) is ontworpen en geproduceerd in overeenstem-
ming met internationale voorschriften, volgens de vereisten van de Europese Laagspanningsricht-
lijn. Alle Celsius-verwarmingspanelen zijn CE-gecertificeerd, IEC CEi EN 61000 - 6/1/2/3/4; CEi EN 
61000-3 / 2/3/3 / Al; CEi EN 61000-4 / 2 / A1 / A2 / 3/4 / 4EC / 5/6/11; de classificatie van panelen in 
reactie op brand: A1-A1FL-EN13501-1, UNI EN 13238/13943

TOEGELATEN ACCESSOIRES

Mod. CP1 / A / C / L / CO / LO (civiele / industriële verwarming):
N ° 02 muurplug N ° 0l                                                                        temperatuurregelaar en absorptie
Mod. CP1 / F (sauna):
N ° 02 muurplug                N °0l temperatuur en absorptie van de besturingseenheid
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INSTALLATIE

1.  Plaats het paneel op de meest logische
     plek, idealiter onder de ramen als een 
     normale radiator.
     Voorkom bestraling naar glazen wan-
     den en/of ramen.

2.  Installeer het paneel op een hoogte van 
     5/15 cm van de vloer, de straling vindt 
     plaats voorwaarts en onder een hoek van
     30 °.

3.  De voedingskabels voor de verwa-
     mingspanelen moeten minimaal 1,5 mm 2 
     zijn.

4.  Maximaal kunnen vijf panelen worden 
     geïnstalleerd op een thermische veilig-
     heids schakelaar.

5.  Stel het verwarmingspaneel niet bloot aan 
     trillingen.

6.  Houd het verwarmingspaneel schoon van
     de opeenhoping van stof.

7.  Om fysieke schade aan het verwar- 
     mingspaneel te voorkomen vervoer hem 
     door met beide handen vast te houden.

8.  Zorg er voor dat bij het installeren van 
     wand-modellen dat de wand het gewicht
     van het paneel kan draagen.

9.  Bedek het verwarmingspaneel niet.

10.  Controleer vóór het monteren of er geen 
       gevoelige materialen zijn in de
       buurt van van het verwarmingspaneel 
       (het paneel heeft een bedrijfstempera
       tuur van 60 - 100 ° c) die kunnen
       ontbranden of van vorm veranderen bij
       een temperatuur lager dan 120 °.

11.  Het verwarmingspaneel heeft een
       variabele tijd nodig om het absorptie
       regime in te gaan.Deze tijd varieert
       afhankelijk van de.omgevingscondities
       waar  het is geïnstalleerd, omdat het
       alle objecten in de omgeving moet ver-
       warmen die vervolgens de lucht verwar-
       men. In geval van installatie op bijzonder
       vochtige plaatsen is het raadzaam om de
       kamer(s) na 24 uur te ventileren en deze 
       handeling te herhalen tot een vochtig-
       heidsgraad bereikt wordt (van ongeveer 
       35/50%).

12.  Zodra de luchtvochtigheid en de ge-
       wenste temperatuur zijn bereikt, verlaagt
       u de temperatuur van de regeleenheid
       met de knop DOWN totdat de stip 
       zich in de comfortstand bevindt (knippe-
       rend stip) en houdt u de besturings-
       seenheid een paar dagen lang in de
       gaten.

UITPAKKEN VAN DE VERWARMINGSPANELEN

Haal de inhoud uit de verpakking en controleer of deze overeenkomt met de lijst die in het 
vorige hoofdstuk is beschreven.

KEUZE VAN PLAATS EN INSTALLATIEMETHODE

Voordat u de verwarmingspanelen installeert, kiest u de meest geschikte plaats op basis van 
de volgende indicaties:

3 celsius 



IDENTIFICATIE EN PROBLEEMOPLOSSING

HET VERWARMINGSPANEEL DOET HET NIET

1.   Controleer of de stekker op een juste manier
      is geplaatst.

2.  Controleer of op de plaats waar de stekker is 
     geplaatst (stopcontact) stroom staat.

3.  Zorg ervoor dat de voedingsdraden niet dunner 
     zijn dan 1,5 mm 2  

4.  Zorg ervoor dat de stip van de thermo-
     staat brandt.

5.  Controleer of de voedingsspanning overeenkomt
     met de aangegeven spanning op het type-
     plaatje welke zich bevindt aan de zijkant van het
     paneel.

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe eventuele problemen met het verwarmingspaneel bij het 
optreden van een storing kunnen worden opgelost.

TIPS:
Als u geen enkel probleem kunt oplossen, raadpleeg dan het gedeelte “Probleem en Probleemherken-
ning”. Als het probleem zich blijft voordoen neem dan contact op met de installateur of met de impor-
teur LAI HOLDING b.v. tel.nr. (0031) (0)412 691952.

Bedankt voor het kiezen van onze producten.
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HET VERWARMINGSPANEEL VERWAMT NIET VOLDOENDE DE RUIMTE WAARIN HET IS 
GEÏNSTALLEERD:

1.  Zorg dat per kamervolume een voldoende
     aantal verwarmingspanelen is geinstalleeerd.

2.  Controleer of de isolatie van het huis/gebouw
     correct is uitgevoerd.

3.  Controleer of er geen thermische verliezen zijn
     in het ruimte.

4. Wacht op de cyclus zoals beschreven in de para-
    graaf “Een locatie en installatiemethode selecte-
    ren”.

5.  Controleer of het verwarmingspaneel niet is
     bedekt.



DE BEDIENINGS-EENHEID
BESCHRIJVING VAN DE TOETSEN

Zie de overeenkomstige paragrafen voor toegang tot de menu’s en submenu’s

UP          toets om te verhogen
               Menu: blok

DOWN     toets om te verminderen
                Menu: blok:
                Submenu-blok:
                • maximaal vermogen

ENTER    bevestigingtoets
                Menu: aangepast programmeren 
                Submenu:
               • sondekalibratie
               • klok programmeren
               • dag-week programmeren

5 celsius 



BESCHRIJVING VAN FUNCTIES EN TIPS:
Als u tegelijkertijd UP en DOWN indrukt voorkomt u veranderingen van de ingestelde waarden. Druk 
nogmaals tegelijkertijd op UP en DOWN  om de functie te ontgrendelen.

Op het display van de regelaar is een stip zichtbaar. De intensiteit van flitsen geeft het energieverbruik 
aan:

- vaste stip = 100% maximum vermogen
- zeer snel knipperende stip = 50% vermogen
- snel knipperende stip= 25% vermogen
- medium knipperend stip 12,5% vermogen
- gemiddelde langzaam knipperend stip vermogen = 6,25% vermogen 
- langzaam knipperend stip 3,15% vermogen 
- zeer langzaam  knipperend stip =1, 56% vermogen
- stip uit = 0% vermogen

N.B. Tijdens het handhaven van de omgevingstemperatuur werkt de paneel tussen 12,5% en 50% van 
zijn maximale vermogen.

Het display gaat na 4 minuten automatisch uit om de energiebesparing te verhogen. Het schakelt weer 
in als een willekeurige toets wordt ingedrukt.

N.B. Van het paneel komt een sonde naar voren die kan worden gepositioneerd zoals nodig en ervoor 
zorgt dat deze de muur of het paneel niet raakt.

De besturingseenheid is ontworpen voor afstandsbediening of domotica.
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SUBMENU SONDEKALIBRATIE - PROGRAMMEREN VAN KLOK,
DAG- EN WEEKSCHEMA

Het instellen moet worden uitgevoerd ten minste 48 uur na het inschakelen van het paneel 
terwijl de stip zonder interval volledig brandt, zodat het paneel zich aan de omgeving kan 
aanpassen.
N.B. Sondekalibratie is optioneel, maar het wordt aanbevolen om deze handeling NIET 
periodiek.te herhalen.

Om dit te doen, dient u volgende handelingen te verrichten:

- haal de stekker uit het stopcontact; plaats de stekker weer terug in het stopcontact  en houdt
  tegelij-
  kertijd de ENTER-toets ingedrukt totdat de letter C verschijnt met de in de ruimte gedetec
  teerde
  temperatuur.
- laat de ENTER-toets los.
- stel de temperatuur 2 graden lager in dan de werkelijke gemeten temperatuur in het midden
  van de ruimte waar het paneel zich bevindt. Dit doet U met met de UP en DOWN-toetsen.
- druk op ENTER om te bevestigen.

N.B. als u de sonde niet wilt kalibreren bevestigt u dit met ENTER-toets en volgt u de klokpro-
grammering.

Klok programmering:
De letter H verschijnt (H = uur).Stel de huidige tijd in met de UP en DOWN -toetsen en druk 
vervolgens op ENTER.
De letter M (minuten) verschijnt. Stel de minuten in met de UP en DOWN -toetsen en druk op 
de ENTER-toets.
Selecteer vervolgens de huidige dag van de week met de  UP- en DOWN-toetsen en druk 
nogmaals op de ENTER-toets. De programmering is voltooid. (M0N = maandag, TUE = dins-
dag, WED = woensdag, THU = donderdag, FRY = vrijdag, SAT = zaterdag, SUN = zondag)

N.B. De kalibratie van de temperatuursonde kan erg handig zijn wanneer het product in de 
buurt van met name  een zeer warme of koude omgeving wordt geinstalleerd.
Voorbeeld: we installeren het paneel aan een koude buitenmuur. De echte temperatuur die 
in de buurt wordt gedetecteerd kan verschillen van de temperatuur die in het midden van de 
ruimte wordt gemeten. Met deze kalibratie is het mogelijk om de detectie-instellingen die door 
de fabriek zijn vastgesteld aan te passen aan de persoonlijke voorkeuren.
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HANDMATIG PROGRAMMEERMENU

Steek de stekker in de stopcontakt.
Laat de besturingseenheid ingeschakeld zonder deze gedurende 15 seconden aan te raken, zodat de 
software kan worden geladen.Wacht tot de letters URR  verdwijnen en de letter     met een nummer 
verschijnt.
Stel de gewenste graden in op de besturingseenheid (voorbeeld 20 °). Met behulp van de toetsen UP 
en DOWN verhoogt of verlaagt u de temperatuur. Hiermee is het handmatig programmeren voltooid.
N.B. Na     verschijnt een stip. Deze stip, zoals reeds gespecificeerd, geeft het  verbruik van het vermo-
gen aan.

GEPERSONALISEERDE PROGRAMMERING

ZES PROGRAMMA’S MET INSTELMOGELIJKHEDEN VOOR:
- inschakeltijden 
- Uitschakeltijden 
- Temperatuur
- Dagen van de week

LET OP: LEES HET VOLGENDE VOORDAT U AAN DE PROGRAMMERING BEGINT.:

Om fouten te voorkomen: gebruik het onderstaande schema of schrijf op een blad de tijden van inscha-
kelen en uitschakelen (zorg ervoor dat de tijden elkaar niet overlappen) en de temperatuur die u op die 
betreffende dag wilt hebben. Vermijd ongeprogrammeerde periodes. In  uren waarin geen verwarming 
gewenst is: voer een lagere temperatuur in. De verwarming heeft een thermische traagheid van onge-
veer 2 uur en hetzelfde geldt ook voor het koelen van de omgeving. Wij adviseren u als u bijvoorbeeld 
een warme omgeving van 12 tot 16 uur wilt hebben om het tijdstip van opwarmen  om 10 uur in te stel-
len op b.v. 21C en de uitschakeling op 14 uur met een temperatuur van b.v. 15/17C.

VOOR AANGEPASTE GEPERSONALISEERDE PROGRAMMERING WERK U ALS VOLGT:

Steek de stekker in het stopcontact.
Laat de besturingseennheid ingeschakeld zonder deze gedurende 15 seconden aan te raken, zodat de 
software kan worden geladen. De  letters URR verdwijnen en een    met twee cijfers verschijnt.
We raden aan een temperatuur in te stellen zodat de omgeving niet bevriest, bijv.   06,
of  om te verwarmen, b.v.    21. Deze instelling is geldig voor alle niet-geplande perioden en dagen.
Houd de ENTER-toets een paar seconden ingedrukt, het display toont het woord Orl: hetgeen overeen-
komt met het eerste programma. Druk nogmaals op de ENTER-toets:  het display toont de letter (R--) 
hetgeen overeenkomt met  inschakelen. Voer de tijd in om het paneel aan te zetten met de toetsen
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UP en DOWN en druk op ENTER om te bevestigen. Nu verschijnt de letter S corresponderend met 
UITSCHAKELEN. Voer de uitschakeltijd van het paneel in, druk op de ENTER-toets om te beves-
tigen, Nu verschijnt de letter C. Wijzig met de UP- en DOWN-toetsen de temperatuur die u wilt 
hebben in het 
geprogrammeerde tijdsinterval, Bevestig met ENTER.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volg de programmering van de volgende 5 blokken van tijd en temperatuur (in het geval u geen 
andere tijden wilt invoeren, laat de waarde R --, S--), aan het einde van het 6° instelling van het 
programma verschijnt de dag van de week met een punt geplaatst achter de tweede letter:
(punt aan = paneel in bedrijf / punt uit = paneel in handmatige programmering)
NO.N == (maandag), TU.E == (dinsdag), WE.0 == (woensdag), TH.U == (donderdag), Fr.Y == (Vrijdag), 
SAT== (zaterdag), SU.N = (zondag)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indien  u wenst dat het vooraf ingestelde programma dat voor de punt is ingesteld elke dag wordt 
uitgevoerd  zorg er dan voor dat achter de tweede letter op alle dagen van de week de punt 
verschijnt. Als u in plaats daarvan een of meerdere dag(en) van de week deze programmering niet 
wenst, zorg er dan voor dat de punt achter de tweede letter van de dag(en)  niet verschijnt.
Om het programma in te stellen gaat U als volgt tewerk: druk op de toets DOWN om de punt uit te 
schakelen. .Om de punt in te schakelen: druk op de toets UP en om per dag te bevestigen: druk 
op de ENTER- toets, Aan het einde van de 7 dagen zal de temperatuur van het lopende program-
ma verschijnen. De programmering is voltooid.
Het is niet  mogelijk om de geprogrammeerde dagen, tijden en temperaturen handmatig aan te 
passen nadat de  programmering is ingesteld en de temperatuur van het lopende programma 
wordt weergegeven. Op de dag dat u niet wilt dat de aangepaste programmering wordt uitge-
voerd gaat U terug naar automatische programmering en kiest de desbetreffende dag  en zorgt 
ervoor dat de punt na de tweede letter van de betreffende dag uit staat.
 VOORBEELDEN: Op zondag wilt U dat de verwarming uit staat omdat U niet thuis ben: zorg er-
voor dat de stip in SU.N. is uitgeschakeld . Als U op een zondag thuis bent kunt U de temperatuur 
handmtig verhogen en weer verlagen met de toetsen UP en Down.

Zorg er in ieder geval voor dat een dusdanige temperatuur is ingesteld dat bevriesing wordt voor-
komen.
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    TEMPERATUUR BOVEN 0 GRADEN CELSIUS

PRE-SET VOOR    ES PERSONALISEERDE   VS-PROGRAMMERING

  20       06    
  

    TIJD PROGRAMMEREN

PRE-SET VOOR    ES PERSONALISEERDE   VS-PROGRAMMERING

Orl 1: = programma 1  Orl     Orl 1 
R-- =  ontsteking   R00 = 00 uur   R
S-- = uitschakelen             SO6 = 06 uur    S
C20 = temperatuur  C16 = 16 C°   C

Or 2 = programma 2  Or  2    Or 2
R-- = ontsteking   RO6 = 06 uur   R 
s-- = uitschakelen  SID = 10 uur    s
C20 = temperatuur  C21 = 21 C°   C

Or 3 = programma 3  Or 3    Or 3
R-- = ontsteking   RI0 = 10 uur   R 
s-- = uitschakelen  SI2 = 12 uur   s
C20 = temperatuur  C15 = 15 C°   C

Or  4 = programma 4  Or 4    Or 4
R-- = ontsteking   R12 = 12 uur   R  
s-- = uitschakelen  S16 = 16 uur   s
C20 = temperatuur  C22 = 22 C°   C

Or 5 = programma 5  Or 5    Dr 5
R-- = ontsteking   R16 C°16 uur   R 
s-- = uitschakelen  S00 = 00 uur   s
C20 = temperatuur  C17 = 17 C°   C

Or 6 = programma 6  Or 6    Dr 6
R-- = ontsteking   R --    R 
s-- = uitschakelen  S    s
C20 = temperatuur  C20 = 20 C°   C celsius 10



DAGEN VAN DE WEEK

  MO.N           MO.N    MO___ N
                TU.E          TU.E    TU___.E
  WE.D             WE.D     WE___ D
              TH.U          TH.U    TH___ U
  Fr.y            Fr.y    Fr___ y
  SA.T          SA.T    SA___ T
  SU.N           SU.N     SU___ N
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GARANTIE

INSTALLATIECERTIFICAAT

Garantieverlenging + 10 JAAR        JA   NEE

Contract nummer .............................................................................

1.    Deze garantie is geldig gedurende 5 (vijf) jaar of indien een verlenging van plus
       10 jaar  wordt gewenst een totaal van 15 jaar vanaf de datum van levering van het product door 
       de leverancier of door Tesi Group srl aan de eindgebruiker. Bedoeld wordt de eerste koper, op
       voorwaarde dat het garantiecertificaat (afgestempeld en gedateerd door de leverancier)  bin-
       nen 10 (tien) dagen na levering wordt ingevuld en opgestuurd naar de Tesi Group srl. 
       De garantie  is alleen geldig voor de eerste koper.

2.    De garantie omvat: vervanging of reparatie van panelen die niet functioneren ten gevolge van fabri-
       cage- of materiaalfouten.
 
       De garantie omvat niet: 

 *  storingen als gevolg van nalatigheid van de gebruiker. 
              *   zelf aangebracht glas, coatings, afwerkingen, decoraties en producten die niet conform de 
                  levering en instructies in de handleiding van de Tesi Group s.r.l./Lai Holding BV zijn uitge
                  voerd.
              *  schade opgetreden tijdens transport of als gevolg van onjuist gebruik door een onbevoegde
                  persoon;
              *   storingen door gebrek aan stroom of veranderingen in spanning op het elek-
                  trische netwerk;
3.   Elke vervanging van het defecte onderdeel houdt geen verlenging van de garantie of de verlenging
      van de garantievoorwaarden in. De defecte en / of vervangen onderdelen moeten worden terugge
      stuurd naar Tesi Group s.r.l.  (portvrij). De installatie- en garantieservice is de verantwoorde-
      lijkheid van de leverancier waar het product is gekocht en alleen als deze zijn verplichtingen niet 
      nakomt of niet kan nakomen, kan de koper contact opnemen met het moederbedrijf over de klacht.
4.   Alle kosten van verzending en / of transport alsmede eventuele reis- en verblijfkosten die voortvloei-
      en uit de garantie zijn in ieder geval voor rekening van de eindgebruiker.
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Model............................................................De Heer / Firma........................................................................

Serienummer................................................Adres.........................................................................................

Aankoopdatum............................................ Plaats.........................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Dealerstempel
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Lai Holdin BV (infrarood-warmtepaneel.nl)
Rossinistraat 48, 5344 AK Oss

+31 (0)412 69 19 52
info@infrarood-warmtepaneel.nl
www.infrarood-warmtepaneel.nl
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