
 
 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO 
INSTALLATION INSTRUCTIONS AND USER GUIDE 

 

 

EMISORES TERMOELÉCTRICOS CON WIFI 
WIFI THERMAL RADIATORS 

INGENIUM 

 
 
 

 
MODELOS / MODELS 

RD4W RD10W 
RD6W RD12W 
RD8W RD14W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por favor, lea estas instrucciones atentamente antes de instalar o utilizar el aparato por primera vez. 

Please read these instructions carefully before installing or using this appliance for the first time. 
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1. OSTRZEŻENIE Przeczytaj te instrukcje przed zainstalowaniem lub użyciem tego urządzenia po raz pierwszy. 

• Gwarancja na grzejnik nie obejmuje żadnych uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem którejkolwiek z tych 
instrukcji.. 

• Instrukcje powinny być przechowywane do wglądu w przyszłości. Przewodnik ten musi być przechowywany i 
przekazywany każdemu nowemu właścicielowi. 

• Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonych możliwościach 

fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, jeśli otrzymały nadzór lub 

instrukcję dotyczącą bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom 

nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez 

dzieci bez nadzoru. 

• Dzieci w wieku od 3 lat do poniżej 8 lat włączają/wyłączają urządzenie tylko pod warunkiem, że zostało ono 

umieszczone lub zainstalowane w zamierzonej normalnej pozycji roboczej i otrzymały nadzór lub instrukcję 

dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 

lat do poniżej 8 lat nie mogą podłączać, regulować i czyścić urządzenia ani wykonywać konserwacji 

użytkownika.. 

• Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny być trzymane z daleka, chyba że są stale pod opieką. 

• Sprawdź, czy napięcie na etykiecie znamionowej pasuje do zasilacza. 

• Używanie tych grzejników jest zabronione w każdym obszarze, w którym występują gazy, materiały 

wybuchowe lub przedmioty łatwopalne. 

• Nie używaj tego grzejnika do suszenia ubrań. Nie zakrywaj tego grzejnika ani nie kontaktuj z nim przedmiotów. 

• Ani połączeniowy, ani żaden inny przedmiot nie może wchodzić w kontakt z gorącym urządzeniem. 

• Nie zakrywaj tego grzejnika w żadnym momencie. 

• Wylot powietrza na górze grzejnika termicznego i wlot powietrza na dole są zapewnione, aby zapewnić 

najbardziej wydajną pracę urządzenia. Chronią również grzejnik przed przegrzaniem; dlatego ważne 

jest, aby w żadnym momencie nie były one zakryte. 

• Grzejnik ten należy wyłączyć przy wyłączniku izolującym przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac 

naprawczych. 

• Instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami elektrycznymi. 

• W przypadku przeniesienia i ponownego zainstalowania grzejnika ważne jest, aby praca była 

wykonywana przez w pełni wykwalifikowanego technika.. 

• Grzejnik nie powinien być instalowany tuż pod gniazdem elektrycznym. 

• Urządzenie musi być zainstalowane w taki sposób, aby nikt korzystający z wanny lub prysznica nie mógł 

dotknąć elementów sterujących. 

• Nagrzewnica jest wyposażona w elastyczny o wymiarach 3 x 1,00 mm² do podłączenia elektrycznego. Może 

być stosowany do podłączenia grzejnika do stałego okablowania lokalu za pomocą odpowiedniej skrzynki 

przyłączeniowej umieszczonej obok grzejnika.. 

• Obwód zasilania nagrzewnicy musi zawierać dwubiegunowy wyłącznik izolujący o separacji styków 

wynoszącej co najmniej 3 mm. 

• Jeśli elastyczny zasilający do tego urządzenia jest uszkodzony, można go wymienić tylko w uznanym przez 

producenta warsztacie naprawczym, ponieważ niezbędne są specjalne narzędzia. 

• To urządzenie musi być uziemione. 

• Wszystkie modele są dostarczane z wycięciem przerwania elektrycznego. Spowoduje to wyłączenie 

grzejnika, jeśli z jakiegokolwiek powodu przegrzeje się. Jeśli wycięcie działa, wyłącz grzejnik i usuń 

przyczynę przegrzania. Wycięcie zostanie zresetowane automatycznie. 

• Grzałka ta jest wypełniona dokładną ilością specjalnego oleju. Naprawy wymagające otwarcia zbiornika oleju 
są wykonywane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, z którym należy się 
skontaktować w przypadku wycieku oleju.. 

• Należy przestrzegać przepisów dotyczących unieszkodliwiania oleju podczas złomowania urządzenia. 

• Obecność cząstek dymu, kurzu i innych zanieczyszczeń w powietrzu może z czasem odbarwić ściany i 

powierzchnie wokół grzejnika. 

• OSTROŻNOŚĆ — Niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i powodować oparzenia. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na obecność dzieci i osób wymagających szczególnego traktowania.. 
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2. - INSTRUKCJA INSTALACJI 
 

- Otwórz opakowanie i sprawdź, czy jest to właściwy model i czy jest w dobrym stanie. 

- Aby uzyskać optymalne osiągi, konieczne jest 

utrzymanie minimalnego odstępu 

- 15 cm między grzejnikiem a dowolnym łatwopalnym materiałem, takim jak meble, zasłony itp.. 

- Pozostałe odstępy wymagane do utrzymania są 

wskazane na poniższym rysunku e: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Minimum 

15cm 

 

 

Minimum 10cm Minimum 25cm 

Strona panelu sterowania 
 

 

Ustaw i zamocuj wsporniki w 

odpowiedniej odległości od podłogi. 

Możliwe jest użycie grzejnika jako 

jednostki pomiarowej poprzez 

umieszczenie go na dwóch elementach 

opakowania poliestrowego i 

umieszczenie dwóch podpór powyżej, 

jak wskazano na rysunku: 

 
 
 
 

Zaznacz punkty mocowania 

na ścianie za pomocą 

ołówka przez dwa otwory 

mocujące w nawiasach 

kwadratowych i wykonaj 

odpowiednie otwory. 

 
 

- Kołki i do mocowania podpór 

znajdują się w torbie na 

akcesoria. 

- Zawieś urządzenie na hakach 

wsporników. 

- Obracając, metalowy kwadrat 

pójdzie w dół, zachowując grzejnik. 

Powtórz to w drugim nawiasie. 

Shelf 

Minimum 15cm 

Closest 

object 

to the 

left end 

Closest 

object 

to the 

right end 
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3. - KORZYSTANIE Z GRZEJNIKA 
TERMICZNEGO 

 
Wyłącznik główny. 

Wszystkie modele 

są wyposażone w 

jeden przełącznik 

na tylnej 

powierzchni 

umożliwiający 

odłączenie 

grzejnika. 

 
 
 
 

 
Programowanie dzienne: 

Poziom temperatury dla 

każdego przedziału 

czasowego (1h) dnia. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Zadana temperatura. 

Wskaźnik połączenia 

G-Control Hub. 

 

Wskaźnik nagrzewania. 

 
Tryb pracy.  

Aktualna temperatura nastawy w trybie AUTO. 
 

 
 
 

PRZYCISK OK / Mode 

Naciśnij przycisk, aby 

wybrać tryb pracy: Auto, 

Manual, Off i ustawić 

wartość różnych 

parametrów. 

Przycisk Config / Prog 

Naciśnij przycisk, aby 

zaprogramować i 

skonfigurować grzejnik 

termiczny w trybie AUTO. 

 
PODŚWIETLENIE 

Naciskając dowolny przycisk, wyświetlacz zaświeci się delikatnym białym kolorem. Po pewnym czasie, jeśli żadne 

przyciski nie zostaną naciśnięte, podświetlenie wyświetlacza wyłączy się. 

TRYBY PRACY 

Naciśnij , wyświetlane są tryby pracy, z wybranym. Użyj  Albo , aby wybrać żądany tryb pracy. 

Potwierdź za pomocą . 

Grzałka ma trzy różne tryby pracy: Auto, Manual override i OFF. 

 

AUTO Ręczne zastępowanie OFF 

 
3.1. ON/OFF 

Po podłączeniu nagrzewnicy do głównego źródła zasilania można włączyć nagrzewnicę, przełączając główny 

przełącznik ON/OFF umieszczony z tyłu po prawej stronie nagrzewnicy, jak pokazano powyżej.. 
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3.2. USTAWIENIE CZASU 

Zaczynamy od ustawienia dnia i godziny. 

 
3.2.1 Możesz to zrobić, naciskając i 

przytrzymując przycisk 

Config / Prog., aż pojawi 

się następujący komunikat. 

Naciśnij i zwolnij przycisk 

Config / Prog 7 razy 

ponownie, aby przejść 

przez 7 dni programowania.  

3.2.2. Po naciśnięciu przycisku Config/Prog, 

gdy wyświetlane jest programowanie 7 dnia, 

należy wprowadzić ustawienie czasu. Dzień 

tygodnia zaczyna migać. Za pomocą 

przycisków "+" i "-" wybierz dzisiejszą datę. 

1= poniedziałek, 2 = wtorek itd. i naciśnij 

przycisk OK /Mode.  

 

3.2.3 Teraz godziny 

zaczynają migać. 

Naciskaj przyciski "+" i 

"-", aż osiągniesz 

właściwy czas 

(godzinę), a następnie 

naciśnij przycisk 

OK/Mode. 

 

3.2.4 Teraz minuty zaczynają migać. 

Naciskaj przyciski "+" i "-", aż osiągniesz 

właściwy czas (minuty) i naciśnij przycisk 

OK/Mode. 

 

  
      Jeśli urządzenie jest powiązane z G-Control Hub, regulacja czasu jest usuwana, a czas w G-Control Hub jest     
automatycznie konfigurowany w grzałce. 

 
3.3. PROGRAMOWANIE 
3.3.1 Wybierz opcję Tryb automatyczny. W tym trybie temperatura zadana zmienia się w zależności od 

tygodniowego harmonogramu ustawionego w urządzeniu. Domyślne programowanie to: Komfort: 07:00 do 22:00 / 

Eco: 00:00 do 07:00 i 22:00 do 00:00. 

3.3.2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Config/Prog., aż zostaną wyświetlone następujące informacje. Pierwszy segment 

zacznie migać. Naciskając przycisk OK/Mode, możesz wybrać, czy chcesz ustawić Frost    (5°C), Ustawienie tła    

(17°C) lub ustawienie Comfort   (19°C). Teraz naciśnij przycisk "+", aby przejść do następnego 1-godzinnego 

przedziału czasu. 

3.3.3 Uwaga: Temperatury te można później zmienić bez dostosowywania czasów. 

 

3.3.4 Po przejściu przez wszystkie przedziały czasowe dla dnia 1, automatycznie 

rozpoczniesz w dniu 2. Powtarzaj powyższe kroki, aż przejdziesz przez wszystkie 7 dni. 

Jeśli nie chcesz modyfikować programowania określonego dnia, użyj przycisku 

Config/Prog, aby przejść do programowania następnego dnia. Po skonfigurowaniu 

żądanego programowania naciśnij przycisk Config/Prog, aby zakończyć programowanie w 

programie 7 dnia. 

 

3.3.3. Po przejściu przez wszystkie dni wyświetlacz pokaże się i zacznie uruchamiać program i będzie migać między 

ustawioną temperaturą dla bieżącego dnia, przedziałem czasu i słowem Pro, aby wskazać, że grzejnik uruchamia 

ustawiony program. 

 
 
 
 

 
. 
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3.4. POZIOM TEMPERATURY 

W trybie AUTO można tymczasowo zmienić temperaturę ustawioną dla danego okresu. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć 

tę temperaturę po prostu naciskając przyciski "+" lub "-". Po zakończeniu okresu temperatura powróci do 

zaprogramowanej ustawionej temperatury. 

Możesz również trwale zmodyfikować ustawione temperatury w programie, aby to zrobić, naciśnij i zwolnij 

przycisk Config / Prog., aż wyświetlacz pokaże symbol temperatury . Teraz naciśnij przycisk OK / Mode, aby 

wybrać temperaturę, którą chcesz zmienić, COMFORT lub ECONOMIC, i użyj przycisku "+" lub "-", aby wybrać 

żądaną temperaturę. 

  KOMFORT: Zalecany na okresy, gdy użytkownik jest w domu i wymagany jest maksymalny 

komfort. Wartość domyślna 19ºC. 

   EKONOMICZNY: Polecany na noce i małe okresy czasu. Wartość domyślna 17ºC. 

   OCHRONA PRZED MROZEM: Zalecany na długie okresy czasu. Wartość 

domyślna 5ºC. Możliwe jest wyjście z konfiguracji poziomu temperatury poprzez naciśnięcie 

przycisku Config/Prog w dowolnym momencie. 

3.5. RĘCZNE ZASTĘPOWANIE 

W trybie ręcznym nagrzewnica utrzyma zadaną temperaturę i zignoruje wstępnie ustawiony program. Domyślnie 

początkowa zadana temperatura wynosi 19°C.  

3.5.1 Aby zmodyfikować zadaną temperaturę, naciskaj przycisk "+" lub "-", aż zostanie 

wyświetlona żądana temperatura. Nagrzewnica będzie teraz włączać i wyłączać i 

utrzymywać to ustawienie temperatury. Jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie 

poniżej zadanej temperatury, element grzejny włączy się, a symbol zostaną 

wyświetlone. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż temperatura zadana, 

element grzejny nie włącza się, a symbol ogrzewania nie będą wyświetlane.  

 

3.6. OFF MODE 

Możliwe jest przełączenie grzałki w tryb gotowości, w którym grzałka nie utrzymuje 

żadnej zadanej temperatury ani nie uruchamia żadnych programów, zachowując 

wcześniej skonfigurowane ustawienia czasu. W tym trybie grzejnik wyświetli aktualny 

czas i słowo . 

3.6.1 Aby wybrać tryb OFF, naciśnij przycisk , wyświetlane są tryby pracy, z 

wybranym. Użyj  alb  , aby wybrać tryb. Potwierdź za pomocą . 

 

3.6.2 Jeśli grzałka zostanie wyłączona za pomocą głównego przełącznika z tyłu grzejnika lub jeśli zasilanie 

grzejnika zostanie usunięte, a grzejnik nie jest podłączony do wifi G- Control Hub, wówczas ustawienie czasu w 

grzałce zostanie utracone. 

 

3.7. WYKRYWANIE OTWARTEGO OKNA 
 

         Po włączeniu wykrywania otwartego okna element grzejny zostanie automatycznie odłączony po wykryciu  

gwałtownego spadku temperatury w pomieszczeniu, co pozwoli uniknąć marnotrawstwa energii. Po tym czasie 

chłodnica powraca do poprzedniego trybu pracy. 

Zostanie on wyświetlony na wyświetlaczu w następujący sposób: 

 
                                                          Nota: Aby aktywować wykrywanie okna, zapoznaj się z C5 w wersji 3.10. SEKCJA        

KONFIGURACJA ZAAWANSOWANA. 
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3.8. ADAPTACYJNA KONTROLA STARTU 

Elektroniczne sterowanie Ingenium analizuje wymagania grzewcze pomieszczenia, w którym zainstalowany jest 

grzejnik, wykorzystując te informacje, aby wcześniej włączyć element grzejny w celu osiągnięcia zadanej 

temperatury w pożądanym czasie. 

 
Zostanie on wyświetlony na wyświetlaczu w następujący sposób:: 

 
Nota: Aby aktywować adaptacyjną kontrolę rozruchu, należy zapoznać się z C6 w ppkt 3.10. 

SEKCJA KONFIGURACJA ZAAWANSOWANA. 

 
 

 
3.9. BLOKADA KLAWIATURY 

W każdym trybie pracy możliwe jest zablokowanie klawiatury poprzez jednoczesne 

przytrzymanie przycisków "+" i "-" przez 3 sekundy. Gdy klawiatura jest zablokowana, zostanie 

wyświetlony komunikat Zablokuj. 

 
Gdy klawiatura jest zablokowana, jeśli zostanie naciśnięty dowolny przycisk, wyświetlacz wyświetli "Zablokuj", a 
urządzenie nie odpowie. 

 
Aby odblokować klawiaturę, naciśnij jednocześnie przyciski "+" i "-" przez 3 sekundy. 

 
3.10. ZAAWANSOWANA KONFIGURACJA 

 
3.10.1 Aby uzyskać dostęp do zaawansowanego 

menu konfiguracji, naciśnij przycisk & Release 

Config/Prog, aż do wyświetlenia następującego 

przycisku: 

3.10.2 Przytrzymaj przycisk Config/Prog przez 5 sekund, zostanie 

wyświetlony pierwszy parametr (C1). Aby wybrać następny parametr, 

naciśnij przycisk "+". 

 

 

Aby zmodyfikować wartość 

parametrów, naciśnij przycisk 

OK/Mode. Następnie użyj przycisków 

"+" i "-", aby wybrać różne opcje. 

Naciśnij ponownie przycisk OK/Mode , 

aby ustawić wartość. 

 
Użyj tej samej procedury, aby zmodyfikować inne parametry w razie potrzeby. Możliwe jest wyjście z zaawansowanej 

konfiguracji poprzez naciśnięcie przycisku Config/Prog w dowolnym momencie. 

 
Parametry 

- C1. Stopnie Fahrenheita lub Celsjusza. 

Wyświetlacz LCD wyświetla wybraną jednostkę temperatury: ºC lub ºF. 

- C2. Regulacja sterowania. 

Rodzaj regulacji temperatury można modyfikować za pomocą tego parametru: 

• PID, Histereza 0,25ºC, Histereza 0,35ºC, Histereza 0,50ºC, Histereza 0,75ºC. 

- C3. Korekta pomiarów temperatury otoczenia. 

Jeśli istnieje różnica między termometrem zewnętrznym a temperaturą wyświetlaną przez urządzenie, z 

parametrem C3 można wpływać na czujnik w celu zrównoważenia różnicy. (-3ºC do +3ºC w krokach 0,1). 

- C4. Wersja oprogramowania sprzętowego. 

Informacje o aktualnej wersji oprogramowania sprzętowego urządzenia. 

- C5. Aktywacja otwartego okna 

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE. Po parametrze ON aktywowane jest wykrywanie otwartego okna. 

- C6. Adaptacyjna kontrola startu 

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE. Po parametrze w on aktywowana jest adaptacyjna kontrola startu. 
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4.- ZDALNA OBSŁUGA ZA POMOCĄ WIFI G-CONTROL HUB 

Możliwe jest zdalne sterowanie pełną pracą urządzenia za pomocą aplikacji Gabarron-Elnur lub app-web. 

Urządzenie musi być podłączone do wifi G-Control Hub podłączonego do Internetu, aby korzystać z tej funkcji.. 

 
4.1 Aby skojarzyć urządzenie z G-Control Hub, należy 

włączyć tryb wykrywania koncentratora. Naciśnij 

przycisk kojarzenia z tyłu bramy przez 3 sekundy.  

pomarańczowe światło co sekundę wskazuje tryb 

skojarzenia. 

4.2 Gdy koncentrator jest w trybie wykrywania, 

naciskaj przycisk Ok/Mode na grzałce przez 3 

sekundy, aż pojawi się symbol link. 

 

  
 

Możesz teraz kontrolować i regulować programowanie i temperaturę na grzałce za pomocą aplikacji Gabarron-Elnur. 

 
4.3 Aby odłączyć urządzenie, należy wykonać reset urządzenia. Patrz "5. RESET JEDNOSTKI". Po zresetowaniu 

grzałki usunie programowanie i powróci do ustawień domyślnych, a także odłączy się od sieci RF i G-Control Hub. 

 
 

5.- RESETOWANIE JEDNOSTKI 

Resetowanie grzejnika usuwa programowanie i odłącza urządzenie od sieci RF, jeśli urządzenie było powiązane z 

G-Control Hub. Ustalane są wartości domyślne. Aby zresetować urządzenie, przytrzymaj jednocześnie przyciski 

OK/Mode i Config/Prog przez 10 sekund, na następnym rysunku pojawi się następujący komunikat wskazujący, że 

grzejnik został zresetowany. 

 

 

Aby potwierdzić reset urządzenia, naciśnij przycisk OK/Mode , aby go anulować, można nacisnąć dowolny inny przycisk. 

6.- WARTOŚCI DOMYŚLNE 
 

Tryb pracy OFF 

Temperatura komfortu  
19ºC 

Temperatura ekonomiczna  
17ºC 

Temperatura ochrony przed mrozem  
5ºC 

Przesunięcie czujnika otoczenia 0ºC 

Związane z RF Nie 

Jednostka temperatury ºC 

Wykrywanie otwartego okna wyłączone 

Adaptacyjna kontrola startu wyłączone 

Tryb sterowania PID 

Domyślne programowanie w trybie 

AUTO 
Komfort: 07:00 to 22:00. 

Eko: 00:00 to 07:00 & 22:00 to 00:00. 
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7.- CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

Grzejniki nie precyzyjnie wykonują żadnej specjalnej konserwacji zapewniającej komfort termiczny w 
dużych okresach. Wyczyść kurz suchą, miękką szmatką tylko wtedy, gdy urządzenie jest odłączone i zimne. 

Nie używaj rozpuszczalników ani produktów ściernych do czyszczenia. 

Po sezonie grzewczym odłącz grzejnik z przełącznikiem umieszczonym na tylnej powierzchni grzejnika. 

Ten grzejnik termiczny został wyprodukowany w ramach systemu gwarantowanej jakości z wykorzystaniem 

procesów przyjaznych dla środowiska. Proszę zabrać grzejniki do czystego punktu po zakończeniu ich 

żywotności, aby poddać recyklingowi ich materiały we właściwy sposób. 

 

8.-   ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 
 

Grzejnik się nie nagrzewa   Sprawdź, czy nagrzewnica lub wloty powietrza nie są zakryte. 

 Pokój nie osiąga wymaganego 

 temperatura. 

  Sprawdź, czy wybrana temperatura jest zgodna z pożądaną 

temperatura. Może pomieszczenie potrzebuje więcej mocy 
grzewczej. 

 Wyświetlany jest komunikat "OC",     
"SC". 

 Nieprawidłowe połączenie czujnika. Skontaktuj się z działem   
obsługi posprzedażnej. 

 Komunikat "Err1", "Err2", "Err3",  
"Err4" 

 jest wyświetlany 

Skontaktuj się z działem obsługi posprzedażnej. 

Ustawienia czasu są tracone. 
 

Wystąpił niedobór zasilania elektrycznego lub urządzenie zostało 
odłączone przez 

wyłącznik główny. 

Klawiatura nie odpowiada. 
 

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Zablokuj, klawiatura 
chłodnicy termicznej jest zablokowana. 

Przytrzymaj jednocześnie przyciski "+" i "-" przez 3 sekundy, aby 
odblokować klawiaturę. 

Grzejnik nie komunikuje się z G 

Control Hub. 
Sprawdź, czy jednostka jest skojarzona, symbol   

muszą być pokazane na wyświetlaczu LCD. 

W przypadku odległości większych niż 30 metrów i 2-3 ścian, 

najpierw skojarz najbliższą jednostkę, ponieważ każda 

jednostka może pracować jako repeater. 

Jeśli  , sprawdź połączenie G Control Hub z siecią i 
czy jakiekolwiek inne urządzenie w sieci RF, które może 

działać jako repeater, zostało usunięte. 

 
9.- LISTA GŁÓWNYCH KOMPONENTÓW 

 
Plastikowa obudowa po prawej stronie 

 
ref. 46102362 500 W Grzałka ref. 30100142 

Plastikowa obudowa po lewej stronie 

 

ref. 46102364 750 W Grzałka ref. 30100152 

Elektroniczna płytka sterująca PCB (z 
wyjątkiem modelu RD14W) 

 

ref. 46102300 1000 W Grzałka ref. 30100162 

Elektroniczna płytka sterująca (tylko model 
RD14W) 

ref. 46102310 1250 W Grzałka ref. 30100172 

Przełącznik główny 

 

ref. 46100530 1500 W Grzałka ref. 30100182 

Czujnik temperatury 

 

ref. 46102195 2000 W Grzałka ref. 30100202 

Granica termiczna 85ºC 
 

ref. 30100040   
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Symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad 

z gospodarstw domowych. Zamiast tego przekazuje się je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Upewniając się, że ten produkt jest prawidłowo utylizowany, 

pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w 

przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z odpadami tego produktu. 

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym 

urzędem miasta, usługą usuwania odpadów z gospodarstw domowych lub sklepem, w którym zakupiono 

produkt. Instrukcje te obowiązują tylko w państwach członkowskich UE. 

 
 

 

PL: OSTRZEŻENIE:  Aby uniknąć przegrzania, nie zakrywaj grzejnika. 
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY OKABLOWANIE 
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MODEL(S): ELNUR-GABARRON RD4W, RD6W, RD8W, RD10W, RD12W, RD14W 

DANIE TECHNICZNE 
 
 

Model RD4W RD6W RD8W RD10W RD12W RD14W 

Elementy 4 6 8 10 12 14 

Długość (cm) 42 58 74 90 106 122 

Szerokość (cm) 8 cm plus 2 cm prześwit  
Wysokość (cm)    58   

Waga (kg) 8 11 14 16.5 19.5 22.5 

Napięcie   220 – 240 V~   

Izolacja   Klasa 1   

Moc (W) 500 750 1000 1250 1500 2000 

Sterowanie 
elektroniczne Triac Triac Triac Triac Triac Przekaź

nik 

Wszystkie modele są wyposażone w funkcję sterowania poprzez G-Control Hub podłączony do sieci. 

 

 KARTA PRODUKTU 

ErP 

 

Prze
dmi
ot 

Symbol 
Warto

ść Jedno
stka 

RD4W RD6W RD8W RD10W RD12W RD14W 

Moc cieplna  

Nominalna moc cieplna Pnom 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 2.0 kW 

Minimalna moc cieplna  Pmin N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. kW 

Maksymalne ciągłe ciepło 

wyjściowe 
Pmax,c 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 2.0 kW 

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne  

Przy nominalnej mocy 
cieplnej 

elmax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 kW 

Przy minimalnej mocy 

cieplnej 
elmin 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 kW 

W trybie gotowości  elSB <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 kW 

 

Prze
dmi
ot 

Wartość.

Wszystk

ie 

modele 

Rodzaj mocy cieplnej / regulacja temperatury w pomieszczeniu  

Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu plus timer tygodniowy Tak 

Inne opcje sterowania  

Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna  Tak 

Z opcją kontroli odległości  Tak 

Z adaptacyjną kontrolą startu  Tak 

 

 
Dane kontaktowe 

ELNUR, S.A. 

Travesía de Villa Esther, 11 

28110 – Algete (Madrid), Spain 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Wymogi dotyczące ekoprojektu dla elektrycznego 
stałego miejscowego ogrzewacza pomieszczeń. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 

 

ELNUR S.A. 

Travesía de Villa Esther, 11 

28110 Algete - Madrid 

 
Tfno. Atención al Cliente: 

+34 91 628 1440 

 

 
www.elnurgabarron.es 

www.elnurgabarron.com 

www.elnur.co.uk 
 
 

 

 
 
 

 
Como parte de la política de mejora continua, Elnur, s.a. se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso. 

As a part of the policy of continuous product improvement Elnur, s.a. reserves the right to alter specifications without notice. 
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