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Deze voetjes zijn geschikt voor infrarood panelen zijn geschikt voor infrarood panelen van Byecold en 
Ecosun. De voetjes zijn bedoeld voor het vrijstaand plaatsen van infrarood panelen. Hierdoor zijn de 
panelen flexibel inzetbaar en eenvoudig verplaatsbaar.  
 
 
 

Specificaties 
 

 

Leveringsomvang 
• 2 voetjes 

• Set A: Montageset voor voetjes 

• Set B: Montageset voor Byecold panelen 

• Set C: Montageset voor Ecosun panelen 

• Set D: Montageset voor Ecosun panelen van 60 x 120 cm 

• Montage instructies 
 

Benodigdheden 
• Schroevendraaier 

• Steeksleutel 
 

Garantie 
De garantie op dit product bedraagt 5 jaar op de materialen, waarbij lakschade is uitgesloten van 
garantie. 
  
 

Belangrijke veiligheidsinformatie 
• Schakel altijd de stroom volledig af wanneer u elektrische onderdelen hanteert, bij installatie, 

verwijderen, schoonmaken of onderhoud. 

• Lees alle informatie in deze handleiding nauwkeurig door. 

• Monteer de voetjes op een vlakke ondergrond. 
 

Installatievoorschriften 
• Geschikt voor gebruik binnenshuis. 

• Plaats panelen enkel in horizontale richting. 

• Plaats de voetjes enkel op een stabiele/vlakke ondergrond. 

• Bij neerleggen: zachte ondergrond/ doek 
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Voorbereiding van de installatie 
Monteer de voetjes: 
 

• Gebruik de materialen uit SET A 

• Gebruik de bout en moer om de 2 delen van de voetjes te 
monteren. Het onderste gat is ovaal, waarmee de voetjes enigszins 
onder een hoek geplaatst kan worden. 

• We adviseren om gebruik te maken van deze mogelijkheid, zodat 
het infrarood paneel iets omhoog gekanteld kan worden geplaatst. 

• Monteer beide voetjes conform het plaatje hiernaast en draai de 
bouten stevig aan met een kruiskop schroevendraaier. 

  
 
  
 
 
 
Zie volgende pagina → 
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Montage Byecold infraroodpanelen 
 

Stap 1: bepaal de juiste plek voor de bevestigingsschroeven 
 

• Leg het infraroodpaneel plat met de beugels aan de achterzijde omhoog. 
Houdt de voetjes naast het infraroodpaneel om onder en boven de juiste gaten 
voor het paneel te bepalen. 

• De schroeven dienen uiterst rechts of links in de beugel terecht te komen, zoals 
onderstaand te zien. 

• 1 schroef komt in een vast gat te zitten (Boven), terwijl de andere schuifbaar is 
in een ovaal gat (onder). 

• Het heeft de voorkeur om de aansluit box van het infraroodpaneel aan de 
onderzijde van het paneel te houden, zodat het snoer zo dicht mogelijk bij de 
grond is. 

 
 
 
 
 
 
 

Stap 2: Plaats de montageschroeven 
 

• Gebruik SET B voor de montage van Byecold infrarood panelen. 

• Schuif een ring over de bout met schroefkop en steek deze door het geselecteerde gat in de 
voetjes heen. 

• Plaats op het uiteinde van de bout de vleugelmoer en draai deze gedeeltelijk aan. Laat een 
ruimte van 3 à 4 mm om de voetjes op de beugels van het infrarood paneel te kunnen 
schuiven. 

 
Herhaal deze stap 4 keer om beide voetjes voor te bereiden op montage op het paneel. 
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Stap 3: Plaats de voetjes op de beugel 
 

• Steek zowel onder als boven de nog niet aangedraaide bout met de vleugelmoer door het 
grote ronde gat in het midden van de bevestigingsplek op de beugels van het 
infraroodpaneel. 

• Schuif vervolgens de voetjes en de bout zodanig dat deze zowel onder als boven uiterst 
rechts of links op de beugel zit. 

• Wanneer de bout goed is gepositioneerd, kunt u deze aandraaien met een schroevendraaier. 
De vleugelmoer wordt aan de binnenzijde tegengehouden, waardoor u de bout simpelweg 
kunt aandraaien. 

  
 
 

Onder Boven 

  
 
 
 

Stap 4: Gereed! 
 

• Plak de beschermende rubbers aan de onderzijde van de voetjes om eventuele krassen op de 
vloer te voorkomen. 

• Nadat beide voetjes zijn gemonteerd kan het paneel recht op worden gezet en in gebruik 
worden genomen. 
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Montage Ecosun infraroodpanelen K-serie (breedte 32 cm) 
 

Stap 1: bepaal de juiste plek voor de bevestigingsschroeven 
 

• Leg het infraroodpaneel plat met de beugels aan de achterzijde omhoog. Houdt de voetjes 
naast het infraroodpaneel om onder en boven de juiste gaten voor het paneel te bepalen. 

• De schroeven dienen in een uiteinde (links, rechts of boven) van het kruis in de beugel te 
komen te zitten. 

• 1 schroef komt in een vast gat te zitten (Boven), terwijl de andere schuifbaar is in een ovaal 
gat (onder) 

• Het heeft de voorkeur om de aansluitsnoer van het infraroodpaneel aan de onderzijde van 
het paneel te houden, zodat het snoer zo dicht mogelijk bij de grond is. 

 
 

Stap 2: Plaats de montageschroeven 
 

• Gebruik SET C voor de montage van Ecosun infrarood panelen. 

• Schuif een ring over de bout met schroefkop en steek deze door het geselecteerde gat in de 
voetjes heen. 

• Plaats op het uiteinde van de bout de moer en draai deze gedeeltelijk aan. Laat een ruimte 
van 3 a 4 mm om de voetjes op de beugels van het infrarood paneel te kunnen schuiven 

 

 
 
Herhaal deze stap 4 keer om beide voetjes voor te bereiden op montage op het paneel. 
  

 

Stap 3: Plaats de standaard op de beugel 
 

• Steek zowel onder als boven de nog niet aangedraaide bout met de 
moer door het grote gat in het midden van de bevestigingsplek. 

• Schuif vervolgens de voetjes en de bout zodanig dat deze zowel onder 
als boven uiterst rechts, links of boven op de beugel zit. 

• Wanneer de bout goed is gepositioneerd, kan deze worden aangedraaid 
met een schroevendraaier. Gebruik hierbij een steeksleutel om de moer 
aan de achterzijde tegen te houden terwijl de bout wordt aandraait. 
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Stap 4: Gereed! 
 

• Nadat beide voetjes zijn gemonteerd op bovenstaande wijze, kunt u het paneel veilig 
rechtzetten. 

• Plak de beschermende rubbers aan de onderzijde van de standaards om eventuele krassen 
op de vloer te voorkomen. 

  
 

Montage overige Ecosun panelen 
 

Stap 1: bepaal de juiste plek voor de bevestigingsschroeven 
 

• Leg het infraroodpaneel plat met de beugels aan de achterzijde omhoog. Houdt de voetjes 
naast het infraroodpaneel om onder en boven de juiste gaten voor het paneel te bepalen. 

• De schroeven dienen in een uiteinde (links, rechts of boven) van het kruis in de beugel te 
komen te zitten. 

• 1 schroef komt in een vast gat te zitten (Boven), terwijl de andere schuifbaar is in een ovaal 
gat (onder) 

• Het heeft de voorkeur om de aansluitsnoer van het infraroodpaneel aan de onderzijde van 
het paneel te houden, zodat het snoer zo dicht mogelijk bij de grond is. 

• Draai de afstandshouders volledig in zodat deze zo min mogelijk uitsteken. 
 

Stap 2: Plaats de montageschroeven 
 

• Gebruik SET C + SET D voor de montage van Ecosun infrarood panelen. 

• Schuif een ring over de bout met schroefkop en steek deze door het geselecteerde gat in de 
voetjes heen. 

• Plaats op het uiteinde van de bout twee extra ringen (set D) en de moer en draai deze 
gedeeltelijk aan. Laat een ruimte van 3 a 4 mm om de voetjes op de beugels van het 
infrarood paneel te kunnen schuiven 

 
Herhaal deze stap 4 keer om beide voetjes voor te bereiden op montage op het paneel. 
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Stap 3: Plaats de standaard op de beugel 
 

• Steek zowel onder als boven de nog niet aangedraaide bout 
met de moer door het grote gat in het midden van de 
bevestigingsplek. 

• Schuif vervolgens de voetjes en de bout zodanig dat deze zowel 
onder als boven uiterst rechts, links of boven op de beugel zit. 

• Wanneer de bout goed is gepositioneerd, kan deze worden 
aangedraaid met een schroevendraaier. Gebruik hierbij een 
steeksleutel om de moer aan de achterzijde tegen te houden 
terwijl de bout wordt aandraait. 

 
 
 
 
 

Stap 4: Gereed! 
 

• Nadat beide voetjes zijn gemonteerd op bovenstaande wijze, kunt u het paneel veilig 
rechtzetten. 

• Plak de beschermende rubbers aan de onderzijde van de standaards om eventuele krassen 
op de vloer te voorkomen. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderhoud en service 
• De voetjes zijn enkel geschikt voor gebruik binnenshuis. 

• Reinigen met vochtige doek 

• Bij veelvuldig verplaatsen is het mogelijk dat de bouten los komen te zitten. Controleer 
regelmatig of de voetjes zonder speling vast zitten op het infraroodpaneel. Wanneer er 
speling wordt geconstateerd dient de bout conform de beschreven werkwijze te worden 
aangedraaid. 


