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Stropní topná tělesa INTP 

Návod k použití 

Použití : Topná tělesa INTP jsou určena k vytápění a nebo temperování obytných, průmyslových, obchodních, 
společenských místností a nebo k lokálnímu temperování.  

Popis výrobku: V tělese je zabudována temperační deska, která je vsazena do dřevěného rámu a ze zadní strany 
kryta izolačním materiálem a hliníkovou folií. Z tělesa jsou vyvedena dvě vývodní lanka, přesahující výrobek 
minimálně o 200 mm. Je zařazen do spotřebičů II. Třídy. 

Certifikace výrobku: Výrobek je certifikovaný Elektrotechnickým zkušebním ústavem v Praze 8 - Troji, Pod 
lisem 129. Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky: ČSN EN60335-led.2:03+A11:04+A1:05. Výsledky 
zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 903631-01/01 ze dne: 27.10.2009. Platnost certifikátu je omezena do: 
31.12.2012. 

Systém vytápění: Klasické systémy vytápění nejprve ohřívají vzduch v místnosti, který potom prouděním okolo 
stěn a předmětů tyto následně ohřívá. Dochází k pohybu vzduchu a člověk v místnosti může mít pocit průvanu. 
Sálavá tělesa naopak odevzdávají teplo do prostoru nejprve sáláním, tak jako slunce. Nejprve ohřívají osoby, stěny 
a předměty v místnosti a teprve následně od nich ohřívají vzduch.  

Montáž: Tělesa se přímo připevňují ke stropu pomocí vrutů a hmoždinek, které jsou součástí dodávky. Po 
instalaci se vruty zakryjí krycí čepičkou. Připojení proudu provedeme pomocí svorkovnic a kabelu CYKY 
odpovídajícího průřezu. Elektroinstalaci musí provádět osoba znalá. 

Údržba a opravy: Údržba spočívá pouze v očistě vnějšího povrchu od prachu vysavačem nebo vlhkou houbou. 
Těleso musí být odpojeno od el. proudu a ve studeném stavu. Veškeré opravy provádí pouze výrobce. 

Základní technické údaje 

Typ   Rozměr (mm)   Příkon   Napětí   Krytí  

INTP 080    440 x 260 x 40     80 W   230 V   IP 20  

INTP 150    840 x 260 x 40   150 W   230 V   IP 20  

INTP 200    540 x 540 x 40   200 W   230 V   IP 20  

INTP 300    640 x 640 x 40   300 W   230 V   IP 20  

INTP 400    900 x 540 x 40   400 W   230 V   IP 20  

INTP 400   1840 x 340 x 40   400 W   230 V   IP 20  

INTP 500    980 x 640 x 40   500 W   230 V   IP 20  

INTP 650 1 240 x 640 x 40   650 W   230 V   IP 20 

INTP 1000   1840 x 540 x 40   1000 W   230 V   IP 20  

ZÁRUČNÍ LIST: Výrobce i dodavatel poskytuje na výrobek záruku po dobu 24 měsíců ode dne prodeje. Na 
mechanické poškození a vady prokazatelně zaviněné nevhodným používáním se záruka nevztahuje. 

Typ:       Edot s.r.o. 

Tovární 1112, 537 01 Chrudim 

Datum:        tel.: 463 351 640 

       infratopeni@edot.cz 
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