Solius
Falra szerelhető elektromos

fűtőkészülék
elektronikus termosztáttal

Beszerelési és üzemeltetési
útmutató

Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta. Bízunk benne, hogy
maximális elégedettséggel fogja használni a fűtőkészülékét. Kérjük, hogy beszerelés és
használatbavétel előtt olvassa el ezen útmutatót. Kérjük további felhasználás céljára
őrizze meg ezt a dokumentumot.

1. A készülék beszerelése
Kezelő-

1.1. A készülék elhelyezése
A készüléket lakóépületben történő alkalmazásra tervezték. Más felhasználás esetén
Kezelőkérje ki a forgalmazó véleményét.
- A készüléket az idevonatkozó szabványok betartásával kell felszerelni.
- A fűtőkészülék besorolása II védelmi osztály (kettős szigetelésű), védettsége IP24
(fröccsenő víz ellen védett). Fürdőszobákban, vizes helyiségekben a zónabesorolásra
vonatkozó előírásokat be kell tartani. A készüléket úgy kell felszerelni, hogy a kádból ne lehessen elérni a kezelőgombokat (lásd 1. ábra).
- Vegye figyelembe a minimális felszerelési távolságokat a 3. oldal 1/a., 1/b. ábra szerint

3-as
zóna

60 cm

1-es
zóna
3m

60 cm

2,25 m

2-es
zóna

Kezelőgombok
60

cm

1. ábra

Ne szerelje a fűtőkészüléket:
-

Huzatban lévő helyre, vagy pl. ventilátor közelébe
Konnektor alá
Függöny, vagy más gyúlékony anyag közelébe
Vezérlőkábel
Fürdőszobában 1-es
zónába
Vezérlőkábel
Kétféle bekötési lehetőség
1-es
lehetőség:
Kétféle
bekötési lehetőség

A vezérlőkábel nincs bekötve

1-es lehetőség:
lehetőség: készüléA készüléket falra
szerelt2-esállapotban
lehet
üzemeltetni.
Vezérlőkábel
többi készülék
A vezérlőkábel
nincs abekötve
2-es lehetőség: készüléVezérlőkábel a többi készülék
Ne szerelje az álló
készüléket fektetve,
fekvőt pedig állítva.
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1.2. A készülék felszerelése
Kezelő-

1.2.1 A tartókonzol leszerelése:
Fektesse le a készüléket a hátuljával felfelé egy sík felületre. Távolítsa el a készülék
hátuljáról a tartókonzolt egy lapos csavarhúzó segítségével.
Kezelő-

a)

c)

b)

d)

KezelőKezelő-

1.2.2 A tartókonzol falra rögzítése:
Kezelő-

A készülék helyének meghatározásához vegye figyelembe az 1/a. ábrát. Ügyeljen arra,
hogy a készüléket ne takarja el bútor, illetve ne szerelje a sarokba a készüléket (1/b.
ábra).

50 cm

Kezelő-

Vezérlőkábel
Kétféle bekötési lehetőség

Vezérlőkábel

1-es lehetőség:

Kezelő-

1-es lehetőség:

méretek cm-ben

2-es lehetőség: készülé-

1/a. ábra

15 cm

A vezérlőkábel nincs bekötve
lehetőség
2-es lehetőség: készülé-Kétféle bekötési
Vezérlőkábel a többi készülék

A vezérlőkábel nincs bekötve
Vezérlőkábel a többi készülék

1/b. ábra

Használja a konzolt sablonként az alábbiak szerint:

érlőkábel

• Tegye a konzolt a falhoz, úgy, hogy az
alja a padlóhoz érjen.
Kétféle bekötési lehetőség
tőség:
• Jelölje
be a 2. ábra szerint az „A” rögzíA vezérlőkábel nincs bekötve
tési
pontot.
őség: készüléVezérlőkábel
a többi készülék
• A konzol alsó rögzítési pontjait helyezze
a bejelölt „A” rögzítési ponthoz, majd
rajzolja be a 3. ábra szerinti „B” rögzítési
pontot.
• A bejelölés alapján rögzítse a falhoz a
tartókonzolt megfelelő csavarokkal.

B rögzítési
pont

Kétféle bekötési lehetőség

ezérlőkábel

ség:

ség: készülé-

A vezérlőkábel nincs bekötve

Vezérlőkábel a többi készülék

A rögzítési
pont

2. ábra

3
Vezérlőkábel

A rögzítési
pont

3. ábra

Kezelő-

1.2.3 A készülék felszerelése

Kezelő-

Az alábbi módon pattintsa a készüléket a falra rögzített tartókonzolra:

• Akassza a készülék hátoldalán lévő alsó rögzítőpontot a konzol aljára (S1) enyhén
döntött szögben
• A felső rögzítőpontot tegye a konzol tetejéhez (S2), majd ha beakadt, enyhén nyomja lefele a fűtőkészüléket, hogy a rögzítőfül a helyére kattanjon
KLIKK

S2

S1

1.3. A fűtőkészülék elektromos bekötése
A készülék áramellátására 230-240V 50Hz szükséges.

- Dugvillával szerelt modell esetén a készüléket a fali csatlakozóba kell dugni.
- Kötődobozba kötés, központi programvezérlés nélkül: fázis=barna, nulla=kék. A készüléket NEM kell földelni, a fekete
vezérlőkábel ebben az esetben nincs használatban.
- Központi programvezérlés esetén a fekete vezérlőkábelt (pilot
wire) a többi készülék fekete vezérlőkábelével kell összekötni. Vizes helyiségekben a
Vezérlőkábel
kötődobozt vagy konnektort min. 25 cm-re kell a padlószinttől elhelyezni.
Vezérlőkábel
- Fix
bekötést
csak szakképzett villanyszerelő végezhet. A fűtőkészüléket és a fekete
Kétféle
bekötési lehetőség
Kétféle bekötési lehetőség
1-es lehetőség:
vezérlőkábelt nem kell földelni.
Ha a készüléket 30mA FI-relére kötötték (pl. fürdő1-es lehetőség:
A vezérlőkábel nincs bekötve
A vezérlőkábel nincs
bekötve
szobában)
a
vezérlőkábelt
is
azonos
potenciálra
kell
hozni.
2-es lehetőség: készüléVezérlőkábel a többi készülék
Vezérlőkábel

kábele

Háromféle bekötési lehetőség

1-es lehetőség:
önálló készülék

A vezérlőkábel nincs bekötve

2-es lehetőség:
alegység

Vezérlőkábel a főegységhez/
programozóhoz csatlakozik

3-as lehetőség:
központi legység

Vezérlőkábel a hálózatban lévő
alegység(ek)hez csatlakozik

2-es lehetőség: készülé-

Vezérlőkábel a többi készülék

- A fekete vezetéket TILOS a földelésre kötni!
A készülék
csatakozó
kábele

tve

ülék

TAKARÉK

FAGYVÉD.

KOMFORT
FŰTÉS
KI-1°C
KAPCSOLÁSA

KÖZVETÍTETT
JEL
FESZÜLTSÉG
A VEZÉRLŐKÁBEL
ÉS A NULLA KÖZT

0 Volt

230 Volt

-115 Volt
negatív

+115 Volt
pozitív

Fázis

Nulla

Elektromos
hálózat

Fekete=
Vezérlőkábel

Háromféle bekötési lehetőség

1.4 A vezérlőkábelen közvetített jel
(csak hálózatba kötött készülékek esetén)
KOMFORT

Barna=fázis

Kék=nulla

KOMFORT
-2°C

5'

5'

3''

7''

230 Volt
3 mp.-re

230 Volt
7 mp.-re
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1-es lehetőség:
önálló készülék

A készülék nincs távvezérelve
A vezérlőkábel nincs bekötve

2-es lehetőség:
alegység

Vezérlőkábel a főegységhez/
programozóhoz csatlakozik

3-as lehetőség:
központi legység

Vezérlőkábel a hálózatban lévő
alegység(ek)hez csatlakozik

2. Kezelőszervek és üzemmódok
2.1. Kezelőszervek és kijelző
A maximális komfort és a gazdaságos üzemeltetés érdekében az Ön készülékét egy
elektronikus vezérlőegységgel láttuk el. Ezen az egységen állíthatja be a fűtőkészülék
valamennyi funkcióját.

A

B
A-

Üzemmód választó

B-

Hőmérséklet beállító

C-

Fűtés visszajelző

TIPP!: A "B" jelű hőmérséklet beállító gomb 2-8 fokozatig állítható. Azt, hogy melyik fokozathoz
milyen hőmérséklet tartozik, a legkönyebben egy szobahőmérő segítségével határozhatja meg.

C

2.2. Üzemmódok leírása
Piktogram Megnevezés

PROG

Mikor használja ezt a módot?

Komfort

Amikor otthon tartózkodnak.

Takarék/ECO

Éjszaka, vagy 2-24 órás távollét esetén.

Fagyvédelem

Két napnál hosszabb távollét, vagy nyári időszakban. A fagyvédelmi
hőmérséklet gyárilag kb. 7°C-ra van állítva, és nem módosítható.

Időprogram
alapján

Ez a mód több, hálózatba kötött (vezérlőkábel - pilot wire) és külső
programozóval ellátott készülék esetén használható. Központi beállítás
alapján váltanak Komfort és ECO mód között a készülékek.

Készenlét

A készülék kikapcsolt állapotban van
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3. Fűtési beállítások
3.1. A komfort mód

aktiválása és beállítása:

Ez az üzemmód felel meg a normál fűtésnek, így tudja a kívánt szobahőmérsékletet
tartani. Az energiatakarékos funkciók segítségével az üzemeltetés optimalizálható.
Az

üzemmód

választó

A

gombot állítsa komfort

állásba. Ha a helyiség

B

beállított érték, akkor

hőmérséklete alacsonyabb, mint a tekerőgombon
a

visszajelző



C

lámpa

kigyullad.

A helyiség hőmérsékletének stabilizálásához szükséges idő a környezeti tényezők

függvényében elérheti a 6 órát is.

Ha

a

hőmérséklet

nem

megfelelő,

a

B

tekerőgomb

segítségével

növelje az értéket. Minél magasabbra állítja a hőmérsékletet, annál magasabb lesz az
energiafelhasználás.

3.2. A takarék mód

aktiválása és beállítása:

Ebben

a

az

állásban

készülék

az

A

tekerőgombon

beállított

komfort hőmérsékletet automatikusan visszaveszi kb. 3,5°C-kal. Ezt a módot rövidebb
távollét (2-24 óra) és éjszakára, pl. hálószobákba javasoljuk.

3.3. A fagyvédelem/ tartós távollét mód

Az üzemmód választó

A

aktiválása és beállítása:

gombot állítsa fagyvédő

módba. Ezzel kb 7°C-ra

állítja be a készülék által tartandó hőmérsékletet.

3.4. A program mód aktiválása és beállítása:

Időzített

PROG

üzemmódhoz külön megvásárolható Interface és Chronopass

szükséges. Ebben az üzemmódban a készülék a Chronopass egységen beállított
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időben kapcsolja a komfort és a takarék módot, a hét minden napján. A fekete
vezérlőkábel használatával több készülék hálózatba is köthető, így egy főegység
alapján vezérelhető a többi alegység.
A hálózatba kötésről és a Chronopass rendszerről érdeklődjön a forgalmazónál.

4. Tisztítás és karbantartás

A legjobb hatásfok érdekében évente minimum kétszer tisztítsa ki a levegőrácsot
porszívó, vagy ecset segítségével. Szakemberrel ötévente ellenőriztesse a készülék
belsejét. A készülékházat kikapcsolt állapotban nedves ruhával lehet letörölni, ne
használjon tisztító-, vagy oldószert.

5. Hibakeresés
Jelenség

Ellenőrzés módja

Nem fűt a készülék

Ellenőrizze hogy komfort
üzemmódban van-e készülék, megkapja-e a hálózati
feszültséget (kismegszakító, főkapcsoló).
Ellenőrizze a helyiség hőmérsékletét és a termosztát beállítását. Programozó üzemmód esetén
ellenőrizze az aktuális módot.

Folyamatosan fűt
a készülék

Ellenőrizze, hogy nincs-e huzatban a készülék, vagy más nem befolyásolja-e a termosztát
hőérzékelőjét, és ellenőrizze a hőmérséklet beállítását.
Szüntesse meg a készülék tápellátását, várjon 10 percet, majd kapcsolja vissza. Ha a hiba
továbbra is fennáll akár elektromos hálózatra visszavezethető ok is lehet a háttérben,
ellenőriztesse azt szakemberrel.

A radiátor felülete
nagyon forró

Működés közben a radiátor felülete forró is lehet, a maximális hőmérsékletét a szabványok
írják elő. Ha ennek ellenére túl melegnek találja ellenőrizze a teljesítményt (100W/nm
javasolt), illetve azt, hogy valami nem befolyásolja-e az érzékelő által mért hőmérsékletet (pl.
huzat).

A készülék nem
biztosít elegendő
meleget

Növelje a hőmérsékleti beállítást komfort
módban. Ha már maximumon van ellenőrizze
a következőket:
- nyitott ajtónál nagy mennyiségű hő távozhat a helyiségből
- ellenőriztesse, hogy a hálózati feszültség megfelelő-e
- a készülék teljesítménye alkalmas a helyiség felfűtésére? (100 W/nm teljesítménnyel
ajánlott számolni 2,5m-es belmagasságig.

A radiátor környékén
a falon kosznyomok
láthatók

A por lerakódás a levegő rossz minőségére után. Ellenőrizze a szoba szellőzését, és a levegő
tisztaságát. Az ilyen jellegű elkoszolódás nem befolyásolja a garancia feltételeit.
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6. Biztonsági figyelmeztetések
-

Ne engedjen gyermekeket a készülék közelébe, a forró fűtőtest megérintése akár
égési sérülést is okozhat.

-

A készüléket csak az erre felhatalmazott, cselekvőképes személyek kezelhetik ezen
útmutató teljes ismeretében. Szükség esetén biztosítani kell, hogy gyermekek, vagy
illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

-

Tilos a készülékbe

-

A fűtőkészülék levegőrácsait semmilyen esetben sem lehet letakarni

tárgyat, éghető anyagot, vagy papírt bedugni.

-

Ne szárítson a készüléken pl. ruhát, kesztyűt stb.

-

A csatlakozó kábel sérülése esetén a készüléket áramtalanítani kell és arra felhatalmazott személynek haladéktalanul ki kell javítania azt.

-

Mindennemű elektromos szerelést csak szakképzett villanyszerelő végezhet.

7. Garancia
Gyártási hibára visszavezethető meghibásodás esetében az Atlantic kicseréli, vagy
megjavítja a hibás készüléket. A garancia nem fedezi az egyéb járulékos kiadásokat
pl. szállítási költség stb.

A garancia nem terjed ki a hanyag kezelés, szállítás, baleset, vagy szakszerűtlen
beszerelésből adódó hibákra, valamint a nem rendeltetésszerű használatból adódó
károsodásra, vagy a szerelési útmutatóban foglaltak be nem tartására visszavezethető
hibára.

A készülék meghibásodása esetén, forduljon az Atlantic hivatalos magyarországi
importőréhez az EUROVILL PROFI KFT-hez.
Elérhetőségek: 1139 Budapest, Fáy utca 12/b. Tel.: 06 1 370 43 73
Web: www.eurovill.com e-mail: titkarsag@eurovill.com)

Regisztrálja készülékét, a vásárlástól számított 30 napon belül
weboldalunkon és a 2 év gyártói garancia mellett, további 3 év importőri
garanciához jut.
A regisztrációhoz szükséges adatokat
tartalmazó matrica a készülék jobb oldalán
található!
A termék tipusa: Pl. : Solius 1500W
A termék gyári száma

https://webshop.eurovill.com/content/5- garancialis-regisztracio
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