
 

 
 

 
 

Návod k obsluze 

PALMA 2.0 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Vážený zákazníku, 
pokud chcete, aby Vám Váš elektrický topný ventilátor Palma 2.0 přinášel dlouhou dobu potěšení, 
prosíme Vás, abyste před uvedením do provozu bezpodmínečně dodržoval následující 
pokyny: 
 
 
Důležité bezpečnostní pokyny: 
Připojte přístroj pouze na střídavý proud  – s napětím, podle typového štítku na přístroji 
Tento přístroj je odrušen podle EN 50081, EN 50082, EN 55014, EN 60555. 
 
 

• Přístroj je určen pouze k vnitřnímu použití. 

• Odpojte přístroj z elektrické sítě, pokud manipulujete s jeho součástmi. 

• Pokud máte vlhké ruce nemanipulujte s přístrojem (zapojení do el. sítě, atd.). 
• Neprovozujte přístroj v blízkosti hořlavých materiálů. Nebezpečí vzniku požáru. 
• Neprovozujte přístroj v místnostech, kde se odpařují explozivní látky (benzín, líh, ředidla). 

Nebezpečí výbuchu a vzniku požáru. 
• Nepřikrývejte přístroj! Nebezpečí přehřátí a vzniku požáru. 
• Neprovozujte přístroj v blízkosti zdroje vody. Nezapínejte přístroj, pokud je potřísněn vodou! 

• Do otevřených částí nestrkejte žádné předměty. Riskujete poranění elektrickým proudem 
nebo poškození přístroje. 

• Plášť přístroje se během provozu zahřívá. Umístěte topidlo tak, aby nedošlo k náhodnému 
dotyku a případnému popálení! Přístroj chladne pomalu. Pokud jej budete přenášet, 
použijte madlo na vrchní části přístroje! 

• Topidlo nezakrývejte a nepoužívejte k vysoušení předmětů. Nebezpečí vniku požáru! 
• Při každém uvedení do provozu, zkontrolujte přívodní kabel. Zkontrolujte zda nedošlo 

k jeho poškození. Pokud  ano v žádném případě jej nepřipojujte do el. sítě. 
• Před čištěním topidlo vždy odpojte z elektrické sítě. K čištění používejte pouze suché 

nástroje. Nepoužívejte takové čistící prostředky, které by mohly přístroj poškodit (kyseliny, 
agresivní tekutiny). 

• Odpojte přístroj ze sítě, pokud jej nebudete dlouho používat. Skladujte jej na suchém 
čistém místě. 

• Pokud je přístroj poškozen nebo je nefunkční, odpojte jej z elektrické sítě. 

• S topidlem by neměli manipulovat děti pokud je zapojen do el. sítě. 

• Pokud je přístroj umístěn na volně přístupném místě (veřejné skleníky, místnosti) 
obsluhovat jej smí pouze osoba k tomu určená a proškolená. 

• Tento návod je součástí přístroje a jako takový by měl být umístěn na snadno přístupném a 
viditelném místě. 

• Pokud si nejste jisti zda jste správně pochopili tento návod, nebo jsou pro Vás  informace 
nedostatečné, kontaktujte prodejce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
OVLÁDACÍ PRVKY  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNICKÉ  INFORMACE : 
  
Typ :                                      Palma 2.0 
Napájení :                              230 V ~ / 50/60 Hz 
Max. výkon :                          2025 W 
Nastavitelná  teplota :            0 - 85°C 
Teplotní odchylka :                 ± 5°C 
Ochranná třída :                      I 
Stupeň krytí :                          IP X4 
Rozměr :                                280 x 195 x 315 mm 
Cirkulace:                               163 m3/h 
               
 

 
 
 

 
 
 

Pozice 1 - přístroj je vypnutý 

Pozice 2 - ventilátor. Topení je vypnuté 

Pozice 3 - topení kontrolované 

termostatem (2 kW). 

Ventilátor je neustále v 

provozu 

Termostat Kontrolka 

zapnutí 

topidla 

(červené 

světlo). 

Hlavní 

ovladač 



 
 
Uvedení do provozu : 
 
Upozornění: ve vlhkém prostředí smí být elektrický přístroj připojen zásadně pouze na FI-jištěné 
zásuvky! Před uvedením do provozu se ujistěte, že tomu tak je u přístroje, který se nachází v 
prostoru určeném pro umístění. 
 
Přístroj umístěte do prostoru minimálně 40 cm od stěny. Minimálně 50 cm od potencionálně 
hořlavých objektů (materiálů) a pokud je to možné tak, aby před ventilátorem bylo 1,5 m volného 
místa. Nyní můžeme zapojit topidlo Palma do el. sítě. 
 
K topidlu Palma 2.0 lze dokoupit digitální termostat TER 2 z naší nabídky. Tento digitální termostat 
umožní automaticky ovládat teplotu ve skleníku. Návod na použití topidla Palma s tímto 
termostatem naleznete na dále v tomto návodu. 
 
Zimní provoz: 
 

1. Provoz bez digitálního termostatu - hlavní ovladač nastavte do pozice 3. Ovladač 
termostatu nastavte na maximum. Když teplota ve skleníku vzroste na požadovanou 
teplotu (kontrola na teploměru), otočte termostatem pomalu proti hodinovým ručičkám, 
dokud se termostat nevypne (lupnutí). Od této chvíle přístroj automaticky začne topit, 
pokud teplota klesne pod nastavenou mez. Ventilátor běží v nepřetržitém provozu. (Zvláště 
vhodné pro to, aby se zabránilo plesnivění způsobenému stojícím vzduchem. Navíc vzniká 
přesnější regulační křivka). 
 

Poznámka: termostat nemá číselnou stupnici ve stupních celsia, protože přesná teplota závisí na mnoha faktorech 
(umístění topidla, velikosti skleníku, rozehřátí přístroje, jiné zdroje tepla atd.), které mají ve výsledku konečný vliv na 
nastavení teploty. Teprve až dlouhodobým užíváním lze vypozorovat a zpřesnit nastavení topidla. 

 
2. Provoz s digitálním termostatem TER 2 - na digitálním termostatu nastavte požadovanou 

teplotu (návod na nastavení teploty je součástí balení TER 2). Zapněte topidlo Palma 2.0 a 
nastavte hlavní ovladač do pozice 3. Termostat topidla nastavte na maximum. Regulace 
teploty nyní závisí na dig. termostatu TER 2. Ten podle nastavené výchozí teploty zapíná a 
vypíná topidlo Palma 2.0.  

 
 Letní provoz: 
 

1. Pro letní provoz není nutné používat digitální termostat TER 2. Na přístroji nastavte hlavním 
ovladačem pozici 2. Zapne se ventilátor, který společně s otevřenými dveřmi, nebo 
ventilačním oknem zabezpečuje cirkulaci vzduchu společně ve skleníku společně 
s regulací vlhkosti.  

 
 
 
Kontrolka: 
Během provozu svítí kontrolka. 
 
Držadlo: 
Topné těleso je opatřeno integrovaným držadlem v horní části přístroje. 
 
 
 
 
Zákaznický servis: 
Zásahy technického charakteru jsou povoleny pouze kvalifikovanému personálu. V případě 
poruchy se proto obraťte na svou specializovanou prodejnu. Pro zaslání přístroje použijte prosím 
originální obal. 



 
 
Poskytnutí záruky a údržba 
Poskytneme Vám 2-letou neomezenou záruku výrobce (od data nákupu) na všechny produkty 
BioGreen. Ze záruky jsou vyloučeny škody způsobené vnějším působením násilí a neodborným 
užíváním, čistícími a údržbářskými pracemi. 
 
Důležité upozornění 
Záruka na bezchybnou funkci a provozní bezpečnost smí být převzata pouze při odborné instalaci 
a odborném používání přístroje. Platí to i s ohledem na ustanovení zákona o technických 
pracovních prostředcích a ustanovení platných předpisů pro prevenci úrazů.  
 
Automatická kontrola přehřátí 
V případě přehřátí přístroje, dojde k jeho automatickému vypnutí. K opětovnému zapnutí vypněte 
přístroj a nechte jej 5 až 10 min. vychladnout. Toto je jediný důvod k samovolnému vypnutí. Pokud 
se přístroj nezapnul odpojte jej ze sítě a kontaktujte vašeho prodejce.  
 
Tipy pro údržbu 
Během prostoje přístroje doporučujeme, abyste elektrický topný ventilátor zabalili do dodané 
lepenkové krabice, aby se v motoru ventilátoru, termostatu a desce s plošnými spoji neusazoval 
prach, špína nebo také hmyz, což by omezilo životnost elektrického topného ventilátoru.  
 
POZOR ! 
Nenechávejte přístroj stát ve  vlhkém prostředí mimo provoz, protože elektronické díly by mohly 
zoxidovat.  
 
Likvidace 
Tento produkt musí být na konci své životnosti odevzdán sběrnému místu pro recyklaci 
elektrických a elektronických přístrojů. 
 

Přejeme Vám hodně zábavy s Vaším novým přístrojem. 
Pokud se zajímáte o další produkty BioGreen, jako např. množárenské rohože, růstová 
světla, topné přístroje, parní přístroje pro půdu (na zničení plevele) atd. informujte se u 
svého specializovaného obchodníka. 
 
  
 
 
 
 
Váš dodavatel produktů BioGreen:  
 

 

LIMES Litomyšl  s.r.o., Němčice 160, 561 18 Němčice 

tel. 461 614 582,   461 618 580,  731 114 044, 

www.limes.cz;       e-mail: limes@limes.cz 

 

 


