1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Перед початком використання уважно ознайомтесь
Дотримуйтесь вимог, які викладені у цьому документі.

зі

змістом.

Обігрівачі TM «ECOTEPLO» відповідають загальнообов’язковим вимогам
безпеки, що діють на території України відносно продукції категорії
електротоварів.

Обігрівачі TM «ECOTEPLO» мають крихку керамічну поверхню. Даний виріб
необхідно транспортувати у положенні, що зазначенні відповідним маркуванням
на упаковці.

Обігрівачі TM «ECOTEPLO» мають різну ступінь захисту від вологи (IP 21 та IP
44). Відповідно до вимог ДСТУ EN 60335-1 та 60335-2-30 заборонено
використовувати обігрівачі ECOTEPLO біля ванної, душової кабіни,
плавального басейну та інших місцях з підвищеної вологістю або відкритим
доступом до води (виключення складає модель AIR 400 ME, яка має IP 44).

НЕ
НАКРИВАТИ

Обігрівачі TM «ECOTEPLO» під час підключення його до мережі
електрогосподарства забороняється накривати, сушити на ньому білизну, одяг,
взуття i т.п., відповідно до вимог ДСТУ EN 60335-1 та 60335-2-30. 3 метою
уникнення небезпечних ситуацій виробник категорично наполягає
дотримуватись правил та змісту інструкції.

Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей)
зі зниженими фізичними, сенсорними aбo розумовими здібностями, aбo при
відсутності у них життєвого досвіду чи знань, якщо вони не знаходяться під
наглядом aбo НЕ ПРОІНТСРУКТОВАНІ про використання приладу
особою, відповідальною за ïx безпеку.
Неповнолітні діти повинні перебувати під наглядом дорослих для
недопущення користування приладом.

2. OCHOBHI ПАРАМЕТРИ, РОЗМІРИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблиця 1
Артикул
min/max
споживана
потужність, Вт
Габаритні розміри
(ширина/довжина/
товщина), см

AIR
400 МЕ

AIR
700 МЕ

AIR
700 EL

Lion
1500 МЕ

Lion
1500 EL

DUO
1000 ME

400

280/700

280/700

500/1500

500/1500

500/1000

60/60/4

60/60/6

60/60/6

120/60/6

120/60/6

60/60/8

Вага, кг

12

14

14

27

27

22

Max. °t поверхні

90

90

90

90

90

90

Наявність
регулювання
Площа опалювання, м2

Електроний
термовимикач

Електроний
термовимикач

Програмований
термовимикач

6-10

15-18

15-18

Електроний
термовимикач

25-30

Програмований
термовимикач

25-30

Електроний
термовимикач

16-20

Основні параметри, розміри та характеристики обігрівачів повинні
відповідати значенням, наведеним у таблиці 1.
Керамічні конвектори ECOTEPLO, по безпеці користування, відповідають
вимогам щодо електричних побутових виробів класу II.

КОНСТРУКЦІЯ ОБІГРІВАЧА ТА МОНТАЖ

Електричний обігрівач ECOTEPLO містить такі елементи:
1.
1

Декоративна рамка.

2. Внутрішній нагріваючий
елемент для підігріву повітря.
3. Внутрішній Х-подібний нагрівач
4. Металевий корпус.
5. Конвекційний забір холодного
повітря.

2

6. Циркуляційне «крило» для
напрямку pyxy теплого повітря.
7. Інфрачервоне випромінювання
основного елементу тепла.
8. Отвори для кріплення.
9. Терморегулятор
10. Датчик регулювання температури
повітря.
11. Перемикач ECO та TURBO режимів.
12. Настінні кріплення – 2 шт, гвинти – 4
шт.
6

4
7
3

8

12
11

5
9

10

Електричний обігрівач cepiї ECO, AIR, Lion
монтуються настінним кріпленням. Також обігрівач
можливо встановити на підлогу за допомогою
фірмової підставки (не входить до стандартної
комплектації (мал.1).
Монтаж обігрівача на стіні відбувається за
допомогою кріплення та повинен бути захищеним від
стіни фольговим листом ізоляції товщиною від 2 мм.
Монтаж
обігрівача повинен бути не менше ніж 10 см
Мал. 1
від підлоги. В разі, якщо монтаж обігрівача
заплановано під вікном з підвіконням, необхідно витримати відстань не менше
ніж 15 сантиметрів, щоб забезпечити безперешкодний шлях циркуляції повітря
(мал.2).

15 см

10 см

Мал.2
Увага! Категорично забороняється накривати обігрівач ECOTEPLO та
сушити на ньому одяг або взуття!!!

МОНТАЖ ОБІГРІВАЧА ECOTEPLO:
1. Візьміть елементи кріплення, що знаходяться у комплекті з обігрівачем.
За допомогою 4-х гвинтів, що йдуть у комплектації з обігрівачем зафіксуйте
кріплення до задньої частини біоконвектору.

2. Виміряйте відстань між 2-ма верхними отворами кріплення для монтажу.
Зафіксуйте результат виміру на аркуші паперу.
3. Виміряйте відстань по вертикалі від отвору для монтажу до нижньої частини
обігрівача. Додайте до отриманого значення від 100 до 200 мм. Зафіксуйте
результати виміру. Усі вищезазначені заміри використайте для нанесення
розмітки на стіні.
4. Зробіть 2 отвори в стіні діаметром по 10 мм. Вставте в отвори спеціальні
пластикові дюбелі, що поставляються в комплекті. Встановивши дюбелі,
вкрутіть шурупи в дюбелі. Встановіть обігрівач на стіну, одягнувши
грушоподібні отвори на 2 шурупи в стіні.
5. Вставте конвекційне крило у відповідні отвори, при умові встановлення
обігрівача на стіну з підвіконням, якщо обігрівач буде встановлюватися на
підставку-ніжки, для кращої циркуляції повітря конвекційне крило
не встановлюється.
6. В деяких моделях комплектація настінних кріплень може відрізнятися.

Комплектація біоконвектору ECOTEPLO:
•
•
•
•
•

Обігрівач керамічний (згідно замовленої моделі) - 1 шт.
Технічний паспорт та гарантійний талон - 1 шт.
Елементи кріплення - 2 шт.+ комплект дюбелів + 4 гвинта.
Упаковка - 1 шт.
Крило конвекційне 1 aбo 2 шт. (в залежності від моделі обігрівача)

Процедура оцінки відповідності проведена згідно з Технічним
регламентом з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого ПKMУ
від 29.07.2009p. №785 (у редакції ПKMY від 20.06.20l2p. №631) та Технічним
регламентом низьковольтного електричного обладнання. затвердженого ПKMУ
від 29.10.2009p. №1M9 (у редакції ПKMУ від 29.08.2012p. №810).
Виробник залишає за собою право на зміну конструктиву, кольору та
комплектації обігрівача у будь-який час та без попередження, але відповідно
дотримання правових норм та чинного законодавства України.
Перевірку якості та роботи керамічних конвекторів TM ECOTEPLO
проводиться у відділі технічного контролю безпосередньо на виробництві. На
кожному з обігрівачів є індивідуальний серійний номер, в якому зазначено дату
виготовлення, робочу зміну та працівника.
Усі випробування обігрівачів проводяться за нормальних кліматичних
умов згідно ГОСТ 15150. Зовнішній вигляд, маркування, пакування,
комплектність контролюються зовнішнім оглядом.

4. TEXHIKA БЕЗПЕКИ
За способом захисту від ураження електричним струмом обігрівачі згідно
ГОСТ 12.2.007.0 відносяться до класу II. По пожежній безпеці обігрівачі
відповідають вимогам ГОСТ 12.1.004. Запобігання виникненню пожежі від
панелей досягається застосуванням у конструкції негорючих i важко горючих
матеріалів та комплектуючих виробів, у яких при перевантаженні по струму та
коротких замиканнях не утворювалися б джерела загорання.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
•
•
•
•
•
•
•

користуватися обігрівачами ECOTEPLO без заземлення;
підключати обігрівач до електромережі не закінчивши монтажу;
встановлювати обігрівач впритул до розеток;
встановлювати обігрівач за межами приміщень;
використовувати не за призначенням, пошкоджувати обігрівач;
розташовувати поблизу обігрівача горючі та легкозаймисті розчини, рідини;
мити чи витирати вологою тканиною обігрівач, який підключений до
електромережі;
• витягувати або розміщувати датчик зчитування температури повітря в
середині корпусу обігрівача, зазначений датчик повинен буди розміщено
в тому положенні, в якому його встановив виробник;
• деформувати та використовувати не за призначенням конвекційне крило;
• відповідно до вимог ДСТУ EN 60335-1 та 60335-2-30 забороняється
накривати обігрівачі TM ECOTEPLO під час підключення його до мережі,
сушити на ньому білизну, одяг, взуття i т.п.;
• відповідно до вимог ДСТУ EN 60335-1 та 60335-2-30 заборонено
використовувати обігрівачами ECOTEPLO біля ванної, душової кабіни,
плавального басейну та інших місцях з підвищеної вологістю або відкритий
доступ до води;
• вносити зміни в конструкцію виробу чи здійснювати його самостійне
фарбування;
• розташовувати меблі, побутову радіо-, теле-, комп’ютерну техніку ближче,
ніж на 0.5 метра від обігрівача, щоб не створювати перешкод для вільної
циркуляції повітря;
• ремонтувати обігрівачі самостійно;
• використовувати без нагляду в приміщенні де можуть знаходитися люди з
обмеженими можливостями, діти, тварини;
• забороняється самостійно зменшувати чи збільшувати шнур живлення
або обрізати його. При самостійному втручанні в конструкцію
обігрівача гарантія є недійсною.
Критерієм граничного стану обігрівачів є повний знос i нерентабельність
проведення подальших ремонтно-відновлюваних робіт.

Увага! Миттєве спрацювання пристрою захисного відключення (П3B)
відбувається у випадку невірного підключення обігрівача, так
i опалювальної системі в цілому. Виробник наполягає на встановленні
автономної системи електричного опалення кваліфікаційними робітника,
що мають відповідні дозволи з електрогосподарства та електробезпеки.

5. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
Обігрівачі дозволяється транспортувати всіма видами критих
транспортних засобів при умові захисту ïx від атмосферних опадів з
обов'язковим дотриманням правил перевезення та вимог, що діють на даному
виді транспорту, за температури від - 25 °С до + 45 °С, та відносній вологості
навколишнього середовища повітря до 98% (при температурі + 25 °С)

Кількість горизонтальних ярусів при транспортуванні панелей:
• AIR (400, 700) - не більше 10 (десяти) одиниць, укладених
горизонтально один на одного.
• DUO 1000, LION 1500 не більше 5 (п'яти) одиниць, укладених горизонтально
один на одного.
При вертикальному транспортуванні/зберіганні обігрівачів обмежень
но кількості немає!
Обігрівачі повинні зберігатися в упаковці виробника в сухих закритих
складських приміщеннях в кліматичних умовах згідно ГОСТ 15150
(за температури від 0 °С i відносній пологості навколишнього середовища до
89% за температури + 25 °С).

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ
Обережно розпакуйте картонну коробку та вийміть обігрівач. Зберігайте
коробку для міжсезонного зберігання та гарантійного випадку. Обережно
встановіть обігрівач, дотримуючись інструкції з монтажу. Щоб уникнути
перевантаження електромережі не рекомендується підключати обігрівач до
розетки, до якої підключені інші електроприлади великої потужності.
Включення прибору
Перед першим запуском обігрівача потрібно витримати 3-5 годин при кімнатній
температурі для уникнення розколу керамічної плити від перепаду температур.

Початок роботи прибору
1. Увімкніть вилку обігрівача в розетку. На терморегуляторі засвітиться
температура, яка фактично є зараз у приміщенні. Наприклад 18 С.
2. Увімкніть механічну клавішу, що знаходиться на боковій частині обігрівача
над терморегулятором. Червоний індикатор повинен засвітитися.
3. Встановіть на терморегуляторі температуру, яку ви бажаєте за допомогою
коротких натискань на чорні клавіші. Наприклад встановіть температуру 24С
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Після того, як Ви встановили температуру 24 С екран заблимає 2 секунди і знову
буде відображатися температура 18 С. Це означає, що на даний момент температура
в кімнаті 18 С, але обігрівач буде працювати до того часу, поки не нагріє
приміщення до 24 С. Після цього терморегулятор самостійно відключить обігрівач
від споживання електроенергії.
4. Для того, щоб температура була коректною переконайтесь, щоб датчик
температури повітря (білий шнур довжиною 8 см знизу обігрівача) не повинен
торкатися підлоги, стіни, тощо). Витягувати чи заштовхувати датчик
температури повітря КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО!
5. Якщо у Вас модель обігрівача з приміткою EL і Ви хочете налаштувати
додатково програми, Вам необхідно дивитись інструкцію саме налаштування
EL (програмований терморегулятор).
6. Якщо Вам необхідно повністю виключити або включити обігрівач, то не варто
витягувати вилку з розетки. Достатньо нажати будь-яку чорну кнопку на
терморегуляторі та потримати її більше 2 секунд.
Значення на терморегуляторі, коли обігрівач вимкнено
Значення на терморегуляторі, коли обігрівач увімкнено

Після підключення обігрівача до мережі на дисплеї буде відображатися
фактична температура, яка на даний момент у приміщенні — показники певний
час будуть блимати, це означає що датчик який знаходиться біля
терморегулятора вимірює температуру. Для того щоб задати температуру яку ви
бажаєте підтримувати у кімнаті або задати певну програму скористайтесь
інструкцією по налаштуванню термодатчика в залежності від Вашої моделі
Після чого на терморегуляторі знову з’явиться значення фактичних показників
у приміщенні, але поступово буде досягатися задана Вами температура
або запрацює задана програма. При досягненні заданої споживачем температури,
живлення на обігрівач буде припинено та терморегулятор гасне, як тільки
температура у приміщенні знижується датчик температури спрацьовує
та обігрівач знову вмикається.

РЕЖИМИ РОБОТИ ОБІГРІВАЧА ECOTEPLO
Режим ECO - потужністю 50% (режим коли працює лише керамічна
плита, а внутрішній Х-подібний ТЕН не працює).
Щоб зрозуміти, в якому режимі працює обігрівач достатньо
перевірити чи світиться червоний індикатор (лампа) на механічному
перемикачу з бокової частини біоконвектору. Якщо індикатор не
світиться – значить обігрівач знаходиться в ECO режимі.
Режим TURBO — потужністю 100% (режим коли працює основний
нагріваючий ТЕН + керамічна плита).
Над терморегулятором знаходиться кнопка зі світловим індикатором, після
натискання кнопки починає світитися червоний індикатор та вмикається
основний нагріваючий елемент, за допомогою якого прогрівається повітря. Під
час роботи обігрівача, при досягненні заданої температури на терморегуляторі
споживання електроенергії припиняється та червоний індикатор на кнопці не
світиться. Але обігрівач ще певний час віддає тепло від нагрітої керамічної
панелі. Як тільки температура на панелі понижується, тепловий датчик (вусик)
спрацьовує та обігрівач самостійно вмикається. Цей процес відбувається
автоматично без участі споживача.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Підприємство-виробник гарантує відповідність обігрівачів вимогам ТУ
27.5-42946520-001:2019 при дотриманні замовником (споживачем) умов ïx
транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.
Гарантійний строк експлуатації панелей TM ECOTEPLO складає 72 місяці
(6 років) від дня продажу через роздрібну торгову мережу.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Назва та модель

Кількість,
ШТ.

Ціна, грн.

Сума, грн.

Всього

Підпис продавця:
Дата продажу.

Гарантійний талон є документом, який дає право на гарантійне обслуговування інфрачервоного обігрівача. У разі втрати гарантійного талону
(Техпаспорту), власник позбавлений права гарантійного обслуговування.

УМОВИ НАДАННЯ ГАРАНТІЇ
Протягом усього гарантійного періоду 6 (шість років) a6o 72 місяців
обов’язковим є зберігання гарантійного талону (Техпаспорта), який містить
інформацію про дату продажу обігрівача (комплектуючих), моделі i знижки.
Гарантійний термін на термовимикач (електронний або програмований)
12 місяців.
Гарантійний талон обов'язково повинен бути завірений печаткою продавця.
У разі відсутності печатки гарантійний талон вважається недійсним.
Експлуатація та підключення інфрачервоного обігрівача TM ECOTEPLO має
відбуватися лише у відповідності з вимогами Техпаспорта обігрівача.
Зазначена гарантія дійсна лише при пред’явленні гарантійного талону,
що відповідає всім вимогам заповнення.
Тип кріплення шнура живлення У (tipe У attachment), це такий спосіб
фіксації шнура живлення, що потребує заміну або ремонт шнура лише
виробником aбo сервісною службою виробника. При пошкодженні шнура
живлення не замінюйте його самостійно, а зверніться до виробника.

Зазначена гарантія недійсна:
1. Якщо буде змінений, стертий, видалений або нерозбірливий серійний
номер виробу.
2. У разі внесення змін у конструкцію виробу покупцем.
3. При неправильній експлуатації, використання виробу не за призначенням,
або не у відповідності з інструкцією виробника з експлуатації та обслуговування.
4. Неправильної установки aбo експлуатації виробу, яке не відповідає
технічним стандартам та нормам безпеки.
5. При експлуатації без автомата захисту при напрузі.
6. Ремонту, зробленого не уповноваженими на те сервісними центрами або
дилерами.
7. Нещасних випадків, удару блискавки, затоплення, пожежі та інших
стихійних лих.
8. Дефектів, отриманих при транспортуванні обігрівача замовником
(компанією - перевізником).
9. Дефектів системи, в якій використовувалися обігрівачі TM ECOTEPLO.
10. Поганий контакт в розетці/пілоті, наслідком чого є ушкодження
кабелю/вилки.
11. Експлуатації при підвищеній напрузі (більше 10% від номінального) i
вологості більше 80% при температурі +25 °С.
12. У разі механічного пошкодження обігрівача або одного з його
компонентів, слідів втручання.

Акт-рекламація №
Заповнює Клієнт

Покупець
Був виявлений наступний дефект (опишіть своїми словами)

Накладна (товарний чек),
Що підтверджує покупку №

від «

»

20

г.

Перевізник, який здійснював доставку товару:

Електронна адреса клієнта:
контактний телефон:

«

»

20 г.

/

Висновок:

/

Заповнює спеціаліст сервісу

/повернути клієнту/ перемістити на склад браку/ повернути на основний склад/
Спеціаліст з рекламацій

/
«

»

20 г.

7. ІНСТРУКЦІЯ ПО НАЛАШТУВАННЮ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРУ
7.1 Термовимикач програмованого типу для моделей AIR EL, LION EL
ВАЖЛИВО! Щоб налаштувати програми швидко та зручно виробником
ECOTEPLO записана відеоінструкція. Щоб ознайомитись з інструкцією
просимо Вас перейти за адресою в інтернеті:

Сайт: ecoteplo.net,

розділ: сертифікати та інструкція

відеоінструкція

7.2 Інструкція (російською) по налаштуванню терморегулятору електроного типу
для моделей AIR МЕ, LION МЕ, DUO ME

сlimate control
from the
350



50






УВАГА!!!
Якщо червоний індикатор мигає (клавіша переключення режимів) – це означає,
що спрацювала система захисту від перегріву обігрівача. Зазвичай система
спрацьовує коли обігрівач не може нагріти до температури, яку встановив
споживач або невірно було підібрано модель обігрівача під конкретне приміщення
(площа та об’єм). В такому випадку доцільно розглянути додаткове придбання
обігрівача(ів).

Контакти виробника:
електронна пошта

office.ecoteplo@gmail.com
офіційний сайт:
ecoteplo.net
тел: 0508567999, 0968567999

