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BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
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2. Gniazdo elektryczne
musimusi
być zlokalizowane
blisko urządzenia
i musi
być łatwo dostępne.
3. Montażu
grzałki
winien
instalator.
3. Montażu grzałki
winien
dokonaćdokonać
uprawniony uprawniony
instalator.
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KARTA GWARANCYJNA
Nr serii:
Data sprzedaży:

Pieczęć punktu sprzedaży , podpis
Mników 322, 32-084 Morawica
Uwaga: Kartę gwarancyjną należy czytelnie wypełnić w punkcie sprzedaży.
Wszelkie poprawki na karcie gwarancyjnej powodują utratę praw gwarancyjnych. Tel/fax: +48 12 656 44 91

www.homeplus-system.com
www.homeplus-system.com

Instrukcja montażu: element grzejny + grzałka (pozioma) H+h
Możliwości montażu

Zawartość zestawu

180˚
Montaż prawostronny

Element grzejny

Montaż lewostronny

180˚

Grzałka
Opcja systemu:
+
_

Klucz
imbusowy

Element grzejny

Element grzejny

Uchwyt
pilota na
scianę

Pilot zdalnego sterowania

Montaż w grzejnikach CO

Ogrzewanie elektryczne

Grzejnik elektryczny musi
posiadać zawór bezpieczeństwa

Szczegóły instalacji
1

2

min. 25mm
Przed przystąpieniem do wkręcenia
elementugrzejnego rozprowadzić
po powierzchni gwintu, na połowie obwodu,
klej Loctite (dołączony do zestawu).

S24

230 V

KLEJ LOCTITE

Zastosowana uszczelka
stożkowa nie wymaga
dokręcania do oporu

UWAGA! Nigdy nie zdejmuj sterownika
z elementu grzejnego, gdy układ jest
pod napięciem.

230 V

4

15 cm

3

Wkręt blokujący należy zabezpieczyć
przed przypadkowym wykręceniem
np. nakładając kroplę lakieru lub kleju
akrylowego.

ON/OFF
Przełącznik

Grzejniki elektryczne

Grzejniki C.O.

5A

5B

3-5 cm

W przypadku grzejnika elektrycznego, ze względu
na rozszerzalność termiczną wody, zaleca się
wypełnienie grzejnika tylko w 95%
(pozostaw 3-5cm powietrza)

6A

Podłączenie
kablem z wtyczką

6B

Podłączenie w ścianie
230V

7

Podłączenie kablem z wtyczką

Po podłączeniu
elektrycznym włącz przełącznik.

Faza
Uziemienie
Neutralny

230V

Podłączenie kablem bez wtyczki

W instalacji sterownika
podłączonego na stałe
(hard wire) musi być
zapewnione urządzenie
odłączające sterownik
od sieci zasilającej.
Urządzenie takie
musi odłączać sieć
na 2 biegunach.

INSTRUKCJA OBSŁUGI: Sterownik grzałki (z opcją zdalnego sterowania pilotem)
                                                                            VIDEO instrukcji dostępne na www.homeplus-system.com
Sterownik grzałki
Podłącz grzałkę do kaloryfera zgodnie
z zaleceniami producenta.
Dioda LED
(Aktywność)

+

Okienko
wyświetlacza

Pilot sterowania

–

Aby po raz pierwszy aktywować pilota naciśnij przycisk parowania.
Zamontuj uchwyt pilota w dogodnym miejscu.

Uwaga!

W przypadku wyboru temperatury otoczenia,
pilot jest jednocześnie czujnikiem temperatury
dioda LED: element grzejny działa

Sterownik grzałki

Tył pilota

Pilot

Klucz
imbusowy

Przycisk
parowania
pilota z grzałką
Magnes

Uchwyt do montażu
na ścianie

2

1

Uruchamianie grzałki
Przytrzymaj wciśnięty górny
przycisk przez 3 sekundy

3
sek
5
sek

Wyłączanie grzałki
Przytrzymaj wciśnięty dolny
przycisk przez 5 sekund

40˚C
Standardowa, startowa
temperatura wody

+
–

10˚C - 65˚C*
Wybór indywidualnej
temperatury wody

* maksymalna temperatura może być inna,
w zależności od ustawień fabrycznych

Aktywacja trybu TURBO

3

3
sek

Tryb TURBO, aktywacja – maksymalna temperatura grzania
Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy

Maksymalna temperatura grzania,

+
–

Dokonaj wyboru dla 1/2/3 godzin grzania
Wyłączanie trybu TURBO

Parowanie pilota z grzałką
Jeżeli kupiłeś/aś pilot w komplecie z grzałką to pilot jest już sparowany!
Przygotuj pilota i klucz imbusowy (F)

3
sek

1x
Naciśnij 1 raz
jednocześnie
górny i dolny
przycisk

1x

Odliczanie 30 sekund

Przytrzymaj
przycisk przez
3 sekundy
aby uruchomić
parowanie urządzeń

W tym czasie naciśnij
przycisk parowania na tyle
pilota

Parowanie
zakończone!

Klucz
imbusowy
w zestawie

Pilot sterowania już
pracuje!

Wybór temperatury wody lub otoczenia

2x

Funkcja dostępna jedynie
gdy sterownik jest sparowany
z pilotem sterowania

Naciśnij 2 razy
jednocześnie górny
i dolny przycisk

2x

+

Raportowanie błędów

Wybór temperatury

–

Temperatura wody

Brak wody – sprawdź poziom
wody w grzejniku
Uszkodzony element grzejny
– zwróć grzałkę
do punktu sprzedaży
Brak komunikacji z pilotem
– sprawdź obecność pilota
lub wymień baterie w pilocie

Temperatura otoczenia
Pilot jest czujnikiem
temperatury

NIE ODŁĄCZAJ!

sterownika grzałki gdy jest zasilany prądem 230V

INSTRUKCJA OBSŁUGI: pilot sterowania (kontrola sterownika grzałki)
Pilot sterowania

Uwaga!

Dioda LED
(Aktywność)

+

Okienko
wyświetlacza

W przypadku wyboru temperatury otoczenia,
pilot jest jednocześnie czujnikiem temperatury

Tył pilota

–

Pilot

Zamontuj uchwyt pilota w dogodnym miejscu.
Aby po raz pierwszy uruchomić pilota
naciśnij przycisk parowania
Użyj klucza imbusowego.

Przycisk
parowania
pilota z grzałką
Magnes

Uchwyt do montażu
na ścianie

Sterownik grzałki

Sterownik grzałki

Podłącz grzałkę do kaloryfera zgodnie
z zaleceniami producenta.

START: Parowanie pilota z grzałką
Jeżeli kupiłeś/aś pilot w komplecie z grzałką to pilot jest już sparowany!

1

Przygotuj pilota i klucz imbusowy (F)

1x
1x

Naciśnij 1 raz
jednocześnie
górny i dolny
przycisk

3
sek
Przytrzymaj
przycisk przez
3 sekundy
aby uruchomić
parowanie urządzeń

Parowanie
zakończone!
Pilot sterowania już
pracuje!

Odliczanie 30 sekund
W tym czasie naciśnij
przycisk parowania
na tyle pilota

Klucz
imbusowy
w zestawie

2

3

3
sec
5
sec

Uruchamianie grzałki
Przytrzymaj wciśnięty górny
przycisk przez 3 sekundy

+

Wyłączanie grzałki
Przytrzymaj wciśnięty dolny
przycisk przez 5 sekund

–

10˚C - 65˚C*
Wybór indywidualnej
temperatury wody

40˚C

Standardowa, startowa
temperatura

Pilot jest czujnikiem
temperatury

Aktywacja trybu TURBO

4

3
sec

Tryb TURBO, aktywacja – maksymalna temperatura grzania
Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy

Maksymalna temperatura grzania,

+

Dokonaj wyboru dla 1/2/3 godzin grzania

–

Wyłączanie trybu TURBO

Wybór temperatury wody lub otoczenia

2x
2x

Naciśnij 2 razy,
jednocześnie
górny i dolny
przycisk

Pilot jest czujnikiem
temperatury

+
–

Wybór temperatury

Temperatura wody 10-65˚C*
Temperatura otoczenia 10-30˚C

* maksymalna temperatura może być inna,
w zależności od ustawień fabrycznych

