
TERMO DESKA TD 230 s izolací 
NÁVOD NA POUŽITÍ  
 

POPIS VÝROBKU  
V termo desce s izolací TD-230 je zabudován článek NOMATERM v provedení II. Tento článek je zalitý polyesterem, vyztužen 
skelnou tkaninou - rohoží a ze zadní strany izolován. Tloušťka desky je 18 mm, v místě napojení kabelu 25 mm. Z desky je 
vyveden kabel 2x0,75 o délce 3 m a otvor pro umístění teplotního čidla, pro měření a regulaci povrchové teploty desky. 
 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE  

jmenovité napětí:  230 V, 50 Hz  

krytí:    IP 67  

el. třída spotřebiče:  II  

varianta provedení: pravá, levá 

 

Rozměr Příkon Hmotnost 

100 x 40 cm 90 W nebo 70 W 5,5 kg 

90 x 40 cm 80 W nebo 60 W 5,0 kg 

80 x 40 cm 70 W nebo 55 W 4,5 kg 

70 x 40 cm 60 W nebo 50 W 4,0 kg 

60 x 40 cm 55 W nebo 40 W 3,5 kg 

50 x 40 cm 45 W nebo 35 W 3,0 kg 

  

INSTALACE  
Termo deska se pomocí vrutů a hmoždinek připevní na rovnou plochu, 
případně ke konstrukci roštu. Pro připojení jsou na desce předvrtány 
otvory. Kabel se zabezpečí proti poškození a připojí se na el. síť.  
Termo deska se nesmí zakrývat. 
 
ÚDRŽBA A OPRAVY  
Údržba spočívá pouze v očistě vnějšího povrchu vodou. Není dovoleno používat k očistě ostrých předmětů, aby nedošlo 
k proražení desky. Při údržbě musí být deska odpojena od zdroje el. energie. Během provozu je nutné provádět pravidelné 
kontroly. Pokud došlo k mechanickému poškození nebo poškození kabelu, je nutné termo desku vyřadit z provozu a 
kontaktovat prodejce. Veškerý servis provádí výrobce. Záruka na výrobek činí 24 měsíců od data prodeje. 

 
Někteří veterináři doporučují u psů, kteří jsou zvyklí být celoročně venku, umístit výhřevnou desku na stěnu boudy. To 
lze u všech výhřevných termodesek TD, pomocí otvorů k tomu v desce určených. Nelze však očekávat, že výhřevná 
deska boudu vyhřeje na požadovanou teplotu! Dokáže ale vytvořit příjemnější prostředí v boudě v mrazivých dnech 
 
Informace:   
Deska je vyráběná technologií, doplňováním laminátu do formy, kde prosakuje izolační vložku i štítek. Povrch desky může být i 
barevně ovlivněn černou barvou. Následně se poté  
dobrušují nerovnosti. Desky nejsou ve výrobě individuálně baleny. To vše může vytvářet dojem, že deska byla použita. 
Prosíme tímto zákazníky, pokud se rozhodnou výhřevnou desku zakoupit, aby tolerovali kosmetické nedostatky tohoto výrobku.  
 
DODÁVÁ 
SELKO Praha, s.r.o. 
Tyršova 436, 254 01 Jílové u Prahy, tel.:  00420 241 950 806 nebo 241 950 992 
email: eshop@selko.cz nebo objednavky@selko.cz.  

 

mailto:eshop@selko.cz
mailto:objednavky@selko.cz

