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ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 Уважаеми клиенти: Благодарим Ви за доверието към нас, закупувайки този уред. Тези уреди са 
изключително безопасни, безшумни и лесни за инсталиране. Те не изискват специална поддръжка.
Преди да го стартирате за първи път, прочетете внимателно тези инструкции. Запазете ги за бъдещи 
справки. 

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
1. Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да стартирате устройството за първи път. 
Пазете тези инструкции, както и гаранцията, вашата фактура и ако е възможно, пълната опаковка с 
всички елементи вътре. 
2. Гаранцията ще престане да важи в случай на неспазване на препоръките на това ръководство. 
3. Преди да свържете уреда, уверете се, че мрежовото напрежение е 230 Волта и съответства на 
маркираното на табелката на уреда. 
4. Проверете дали мощността е достатъчна за захранване на уредите. Общото потребление на токна 
уреда не трябва да надвишава капацитета на прекъсвача, който го защитава. 
5. Този уред не може да се използва в помещения с наличие на газове или други запалими продукти 
(лепила и др.). 
6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да предотвратите прегряване, не покривайте устройството. Не използвайте 
устройството за сушене на дрехи. 
7. Уверете се, че захранващият кабел или други предмети не влизат в контакт с повърхността на 
радиатора по време на работа. 
8. Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде заменен от производителя или подходящо 
квалифициран специалист. Неспазването може да застраши вашата безопасност и да анулира вашата 
гаранция. 
9. Проверявайте редовно устройството и захранващия кабел. Не включвайте устройството, ако е 
повредено. 
10. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Някои части от този продукт могат да достигнат много високи температури и 
да причинят изгаряния. Обърнете специално внимание, когато деца или уязвими хора са наоколо. 
11. Не поставяйте устройството право под електрически контакт.
12. Деца на възраст под три години не трябва да имат право да докосват или да играят с радиатора и 
трябва да бъдат постоянно наблюдавани. 
13. Това устройство може да се използва от деца под 8-годишна възраст, както и от хора с намалени 
физически, сензорни или умствени способности, когато е под подходящ надзор и само когато са 
получили инструкциите относно използването на устройството и са разбрали рискове, които биха 
могли да произтичат от това. Почистването трябва да се извършва само от подходящ възрастен. 14. 
Деца между 3 и 8 години не трябва да включват или изключват устройството, освен ако това не е 
инсталирано или поставено в нормално положение и ако децата са под надлежен надзор или са 
получили инструкции относно използването на устройството като сигурност и те са напълно разбрали 
потенциалните опасности. Деца между 3 и 8 години не трябва да свързват, настройват или почистват 
уреда или да извършват каквито и да било мерки за поддръжка. 
15. Предупреждение: Не използвайте този нагревател в близост до вани, душове или басейни. Не 
би трябвало да има достъп до органите за управление на устройството от ваната, душа или друга 
повърхност, която е в контакт с вода. (Използването му в зони 0 или 1 в баните е напълно забранено: 
потърсете съвет от квалифициран електротехник). 
16. За по-голяма безопасност този уред е снабден с устройство, което прекъсва работата му в случай 
на прегряване. 
17. Не използвайте аксесоари, които не са препоръчани от производителя, тъй като те могат да доведат 
до потенциален риск за потребителя и да повредят устройството. Използвайте само оригинални 
аксесоари. 
18. Пазете всички опаковъчни елементи (найлонови торби, картон и полиетилен) на място, недостъпно 
за деца, тъй като те могат да причинят потенциално опасни ситуации. 
19. Използвайте това устройство само за битова / лека търговска употреба и за задачите, за които е 
проектирано. Това устройство не е проектирано за промишлена употреба. Не трябва да се използва 
на открито, в оранжерии или за отглеждане на животни. Пазете го далеч от топлина, пряка слънчева 
светлина, влага и режещи инструменти. В никакъв случай не потапяйте във вода и не използвайте 
това устройство с мокри ръце. В случай на влага или вода в устройството, незабавно изключете 
захранването и не докосвайте мокрите части.



СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ТОВА УСТРОЙСТВО 
• Уредът трябва да остане във хоризонтално положение. 
• Уверете се, че уредът е фиксиран през цялото време. Моля, спазвайте разстоянията за монтаж, 
посочени в това ръководство. 
• Не закачайте предмети отпред или отгоре на устройството. 
• Винаги се уверявайте, че входящият и изходящият отвор за въздух не са запушени. 
• Винаги инсталирайте устройството, така че да не може да влиза в контакт с горими материали като 
завеси или кърпи (вземете предвид поривите на вятъра). 
• За да почистите устройството, консултирайте се с инструкциите в раздела “ПОДДРЪЖКА”, защото ако 
водата попадне във въздушните решетки, това може сериозно да повреди устройството. 
• Не поставяйте никакви предмети през решетката или вътре в устройството. 
• Този уред е проектиран да бъде свързан чрез щепсел към електрическата инсталация. Следвайте 
инструкциите в “ИНСТАЛАЦИЯ”. 
• Гаранцията няма да важи, ако тези инструкции не са спазени. 
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ВНИМАНИЕ: За да избегнете прегряване, не покривайте уреда.

Символите, използвани в текста, са обяснени по -долу: 

ВНИМАНИЕ! Този символ показва възможността да причини смърт от токов удар. 

ВНИМАНИЕ! Този символ показва възможността да причини смърт или сериозни 
наранявания. 

ВНИМАНИЕ! Този символ показва възможността да причини нараняване или повреда 
само на имущество.

Символ за полезна информацияi



2. Инструкция за монтаж

ВАЖНО: Процедурите за свързване и свързване трябва да са в съответствие с националните и местните 
норми и разпоредби

•  Инсталацията трябва да се извърши в съответствие с действащите местни електрически 
разпоредби. Всяка инсталация или преинсталация трябва да се извършва от опитен техник. 
•  Нито свързващият кабел, нито друг обект трябва да влизат в контакт с горещия модул. 
•  Моля, проверете дали напрежението в етикета на уреда отговаря на захранването. Номиналният 
период на зареждане на този уред е посочен в етикета с технически характеристики. Този уред 
трябва да бъде заземен. 
•  Уредът не трябва да се монтира точно под електрически контакт. 
•  Уредът трябва да бъде инсталиран по такъв начин, че да е невъзможно някой, който използва 
вана или душ, да докосне управлението или каквато и да е част от уреда. 
•  Ако по време на монтаж, топлоизолацията показва признаци на повреда, тя трябва да бъде 
сменена. • Този уред трябва да бъде изключен от щепсела, преди да се извършат ремонтни 
дейности. Това трябва да се прави по време на годината, когато не се изисква затопляне на 
помещението. 
•  Този уред е само за постоянна връзка с неподвижна инсталация. Захранващата верига към 
нагревателя трябва да включва двуполюсен изолационен превключвател с разделяне на 
контактите най-малко 3 mm. 
•  След монтажа трябва да се извърши проучване на първия цикъл на зареждане, за да се гарантира, 
че основният входен термостат се изключва. Проветрете стаята по време на този първи цикъл. 
•  За да се поддържа стабилността, уредът е от съществено значение да бъде поставен на равна 
повърхност и трябва да се внимава да се избегнат неравномерни повърхности, като например 
килими или облицовани с плочки части, изпъкнали под уреда. 
•  Наличието на частици въздух от дим, прах и други замърсители може с времето да обезцвети 
стените и повърхностите около нагревателя. 
•  Неправилните настройки на времето, грешното програмиране и твърде високите настройки на 
температурата могат да доведат до високи разходи за сметката ви за електроенергия.

За да постигнете правилна инсталация на това устройство, изпълнете следните стъпки: 

1. - Изберете правилното място за инсталиране на ECOMBI PLUS. Трябва да се спазват минималните 
разстояния от уреда до всички горими материали, като мебели или завеси. За да намалите риска от 
пожар, не съхранявайте и не използвайте бензин или други запалими пари и течности в близост до 
отоплителя. 

2. - Отворете кашона от посочената страна и поставете опорните крачета, без да местите отоплителя



i
i

Корпусът и тухлите за съхранение се доставят отделно. Проверете дали 
доставените опаковки от тухли отговарят на посочените върху картонената 
опаковка на уреда.

Работата на нагревателя не се влияе, ако се използват тухли с леки повреди.

3. Свалете предния панел, като премахнете двата винта, разположени отдолу. Закрепете страничните 
фитинги към металната конструкция, като използвате съответните винтове.

4. Поставете ECOMBI PLUS в избраната от вас инсталационна зона. Използвайте фиксиращите отвори 
на нагревателя като шаблон и маркирайте стената през отворите с молив. Пробийте необходимите 
дупки в стената. Поставете дюбелите и винтовете в отворите преди монтажа на уреда, но не ги 
затягайте плътно. 

5. Прикрепете ECOMBI PLUS към дюбелите за захранване с винтовете. Внимавайте да не скъсате 
винтовете; те се използват само за предотвратяване на преобръщане на устройството, а не за неговото 
поддържане. Ако имате съмнения относно здравината на стената, консултирайте се със съответния 
строителен специалист. Уредите са тежки; монтажникът носи отговорност за правилното инсталиране 
и поддръжка на стената на тези устройства, за да се предотврати преобръщането им. 

6. - Свържете нагревателя, като използвате електрическата схема, включена в края на това ръководство. 
Затегнете правилно винтовете на свързващия блок. Не оставяйте останалите проводници вътре в 
нагревателя.

Обърнете кашона с главата надолу, за да може нагревателят 
да стои на краката си и да извадите кашона. Проверете дали 
моделът е правилен и дали е в добро състояние.

Проверете дали всички части са доставени и непокътнати. 
- 1 брой Ecombi Plus. 
- 1 плик, съдържащ 2 винта и 2 дюбела. 
- 2 опорни крака. 
- това ръководство. 
- 1 фиксиращ фитинг. 
- 2 странични фиксиращи фитинги.



ВНИМАНИЕ! Докосването на връзки под напрежение може да причини 
сериозни наранявания или смърт.

7. Изключете алуминиевия нагревателен елемент, като премахнете клемата FAST-ON от всеки край на 
елемента.

ВНИМАНИЕ! Стоманените ръбове могат да Ви порежат.

След това развийте вътрешния панел и го свалете



8. Не изключвайте електрическите нагревателни елементи. Извадете опаковъчния картон. Повдигнете 
и наклонете нагревателите навън, като внимавате да не повредите изолацията в долната част на 
нагревателя.

ВНИМАНИЕ Във вътрешната 
част на този вътрешен 
панел има много деликатен 
топлоизолационен панел 
MICROTHERM. С него трябва 
да се работи изключително 
внимателно. Избягвайте да го 
докосвате.

9. Поставете внимателно тухлите за съхранение, като плоската страна е обърната към задната част на 
нагревателя. Подредете два реда тухли



10. Поставете нагревателните елементи обратно в първоначалното им положение. Поставете другите 
два реда тухли за акумулиране с плоската страна навън и винаги върху нагревателните елементи, 
играещи роля на фиксатори.

11. Закрепете вътрешния преден панел. Ако тухлите са монтирани правилно, няма да имате затруднения 
при закрепването на панела. Уверете се, че долният ръб на вътрешния панел е вътре в предната част 
на нагревателя. Моля, вижте по -долу:

правилно неправилно

12. Свържете отново двата терминала FAST -ON към алуминиевия нагревателен елемент, прикрепен 
към вътрешния панел от двата края. 

13. Когато закрепвате външния преден панел, подравнете 2-те пластмасови горни колчета на 
нагревателя с отворите на външния панел. Натиснете горната част нагоре на мястото си и натиснете 
дъното навътре, докато легне върху пластмасовите крачета. 

14. Закрепете предния панел с винтове.

Преместване на уреда

ВНИМАНИЕ: Преместването на друго място трябва да се извърши 
от опитен техник. Ако по време на повторното инсталиране 
топлоизолацията показва признаци на повреда, тя трябва да бъде 
отстранена и заменена от идентична част

РЪЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ОГРАНИЧИТЕЛ НА ТЕМПЕРАТУРА 
Този нагревател използва ръчно нулиран температурен ограничител (вижте LR в схемата на 
свързване). Това предпазно устройство работи, когато се достигнат високи температури в горната част 
на нагревателя. Изисква се повторна настройка ръчно: Оставете нагревателя да се охлади. Трябва да 
се проучи причината за прегряване.



ВНИМАНИЕ: Ръчната настройка трябва да се извършва само от опитен 
техник. Изключете нагревателя при прекъсвача. Свалете предния 
панел, като премахнете двата винта, разположени отдолу. Намерете 
ограничителя LR в схемата на свързване и натиснете малкия щифт, 
докато се чуе щракване.

3. Инструкция за работа

 3.1 Информация

ВНИМАНИЕ! НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ УРЕД ЗА СУШЕНЕ ДРЕХИ. Не 
покривайте този уред по време на работа. 

Бутон ON / OFF
Превключвател на захранването. Всички 
модели са оборудвани с превключвател на 
задния страничен панел. Използва се за 
включване и изключване на ECOMBI PLUS.

Управление

Индикатор за свързване с 
G-Control Hub

Текуща зададена точка в 
програмен режим

Ежедневно програмиране: 
Температурно ниво за всеки 
интервал от време (1h) от деня.

Текущо ниво на зареждане 
(акумулиране)

Бутон „+“ 
Натиснете клавиша, за 
да увеличите различни 
стойности.

Бутон „-“ 
Натиснете клавиша, за 
да намалите различни 
стойности

Бутон „OK“ 
Натиснете бутона, 
за да проверите 
и настроите часа. 
Натиснете бутона, 
за да потвърдите 
стойностите 
в различните 
менюта.

Бутон „Config / Prog“ Натиснете 
и задръжте бутона за достъп до 
разширената конфигурация. 
Натиснете този бутон, за да 
излезете от различните менюта.

Индикатор за заключване на 
клавиатурата

Индикатор за режим на 
програмиране 

Функция „Отворен 
прозорец“



Бутон ON / OFF

След като уредът е включен в електрическата мрежа, можете да включите нагревателя, чрез ключа 
ON / OFF, разположен в задната дясна страна на уреда, както е показано по-горе.

Подсветка

С натискането на който и да е бутон, дисплеят ще светне с мек бял цвят. След известно време, ако не 
се натиснат бутони, подсветката на дисплея ще се изключи. Бутоните ще функционират само когато 
подсветката е включена. 

Заключване на клавиатурата

По време на всеки режим на работа е възможно да 
заключите клавиатурата, като задържите      и 
едновременно за 3 секунди. Когато клавиатурата е 
заключена, индикаторът       ще се покаже.

За да отключите клавиатурата, натиснете      и 
едновременно за 3 секунди.

 3.2 Бърз старт

Бързият старт на Ecombi Plus изисква само 2 лесни настройки:

Настройка на време и зареждане
Часове за зареждане: По подразбиране периодът на изключване на Ecombi Plus е зададен от 00:00 
до 08:00 часа. В случай, че периодът на изключване не Ви допада, можете лесно да промените тази 
настройка:
- При включена подсветка, задръжте натиснат бутона     за 5 секунди, докато се появи съобщението 
„FUNC“ мигащо за достъп до менюто за обща конфигурация. 
- Натискайте бутона      , докато текстът „PArA“ започне да мига. 
- Натиснете бутона       за достъп до менюто с общи параметри (PArA). 
- Показва се параметър UP01. Периодът на зареждане, използван от Ecombi Plus, преминава от 
параметър UP02 (Начален период на зареждане. По подразбиране 00:00) до параметър UP03 (Краят 
на периода на зареждане. По подразбиране 08:00). 
- Използвайте      и       бутоните за придвижване напред и назад, докато се покаже параметърът, 
който трябва да бъде променен. Натиснете бутона за достъп        до стойността на параметъра. 
- Използвайте      и      бутони, за да промените началния / крайния час на периода на зареждане. 
Използвайте бутона       , за да потвърдите желаната стойност. 
- Натиснете      за да излезете от главното меню.

Настройка на час: Настройката за час на Ecombi Plus е фабрично зададена по подразбиране. 
Проверете настройката за час във Вашето устройство. В случай, че настройката на времето е 
грешна, можете лесно да я промените, като следвате следващите стъпки.



промяна на часа

потвърдете и преминете 
към настройките за 
минути

промяна на минутите

потвърдете и преминете 
към настройките за ден от 
седмицата

променете деня от 
седмицата (от 1 до 7)

потвържение и изход

Режим на работа и настройка на температурна точка

1. При включена подсветка задръжте натиснат бутона       за 5 секунди, докато се появи съобщението 
„Func.“ мигащо за достъп до менюто за обща конфигурация. 

2. Натиснете бутона       когато съобщението „Func.“ е на дисплея - така се осигурява достъп до 
менюто за режим на работа. 

3. Натиснете       или       бутоните, за да изберете основен (24-часов режим на зададена температура) 
режим на работа. Натиснете бутона       , за да потвърдите. В този режим се показват текущото ниво 
на зареждане и зададената температура. 

4. След като изберете, регулирайте желаната температура, като използвате      и      . Автоматично 
Ecombi Plus ще управлява и регулира ежедневно нивото на зареждане, за да осигури избраната 
температура с минимални разходи.

режим против замръзване

основен режим

режим на програмиране

изберете зададената
температура



 3.3 Настройки по подразбиране и нулиране на устройството

За да върнете устройството към фабричните настройки по подразбиране, натиснете      и 
едновременно за 5 секунди, докато се появи съобщението SrES. Потвърдете нулирането с   

Дневен режим: Температура “Комфорт” 21 оС
Нощен режим: Температура “Икономична” 18 оС
Режим против замръзване 3 оС
UP01 Първоначален % от акумулирана енергия 100%
UP02 Начален период извън пиковия период 1 00:00
UP03 Краен период извън пиковия период 1 08:00
UP04 Начален период извън пиковия период 2 00:00
UP05 Краен период извън пиковия период 2 00:00
UP06 Зареждащи дни от седмицата По подразбиране - 7 дни в седмицата
UP07 Сензор за околна среда Отместване 0 oC
UP08 макс. балансиращ елемент - работен период 5 часа
UP09 Защита от прегряване 2 oC
UP10 Температурна единица oC
UP11 Функция “Отворен прозорец” Изключена
UP12 Адаптивно управление на стартирането Изключен
UP13 Вид контрол на температурата PID
Програмирано по подразбиране Комфорт: 07:00 - 22:00

Икономичен: 00:00-07:00 и 22:00-00:00
UP14 Ограничение за балансиращия елемент през уикенда Включен



4.- ДИСТАНЦИОННА РАБОТА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА WIFI G-CONTROL HUB

Възможно е да контролирате пълната работа на устройството дистанционно с приложението Elnur 
Wifi Control или web-приложението (https://remotecontrol.elnur.es). За да използвате тази функция, 
устройството трябва да бъде свързано към Wi-Fi G-Control Hub, свързан към интернет.

За да свържете устройството Ecombi Plus с концентратора G-Control, следвайте инструкциите на 
съветника за инсталиране на приложението.

- Отворете приложението и влезте с вашия потребител и парола.
- Достъп до менюто за отопление в приложението.
- Натиснете бутона Добавяне (+) и изберете типа нагревател, който ще свържете (Нагревател за 
съхранение).
- Натиснете Start Search и следвайте инструкциите на съветника за инсталиране.

Когато е необходимо, задръжте натиснат бутона       нагревателя за съхранение за 3 секунди, докато 
символът за връзка             се покаже на дисплея на нагревателя за съхранение.

Вече можете да контролирате и регулирате програмирането и температурите на Ecombi Plus чрез 
приложението Elnur Wifi Control или web-приложението (https://remotecontrol.elnur.es).



5.- ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ

ECOMBI PLUS не загрява. Моля, проверете дали е свързан и включен.
Уверете се, че устройството не е покрито или долните отвори за въздух не са 
запушени. Границата за безопасност на LR може да бъде активирана; в този 
случай е необходимо да го нулирате ръчно. Моля, свържете се с техник.

ECOMBI PLUS does not heat.
ECOMBI PLUS does not reach set 
up temperature

Уверете се, че е избрана подходяща температура.
Уверете се, че нагревателят за съхранение е правилно оразмерен за загуба 
на топлина.

Съобщение „Err“ на дисплея Моля, свържете се с техник.
Клавиатурата не реагира Ако символът        се показва, клавиатурата е заключена. Задръжте бутоните 

„+“ и „-“ едновременно за 3 секунди, за да отключите клавиатурата. (Вижте 
Раздел за заключване на клавиатурата).
Ако символът        мига, клавиатурата е заключена дистанционно. Използвайте 
приложението, за да отключите клавиатурата.

ECOMBI PLUS не комуникира с G 
Control Hub.

Проверете дали устройството е свързано, символът              трябва да се 
показва на LCD дисплея.
За разстояния, по-големи от 30 метро и 2-3 стени, първо свържете най-
близките единици. Всяко устройство може да работи като удължител на 
сигнала.
Ако символът                 мига, проверете връзката на G Control Hub към мрежата 
и дали е премахнато друго устройство в RF мрежата, което може да работи 
като удължител на сигнала.

6.- ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДДРЪЖКА

Преди почистване се уверете, че захранването на панела на прекъсвача е изключено и 
нагревателният елемент на нагревателя е студен.
Понякога почиствайте праха със суха, мека кърпа. Не използвайте разтворители или абразивни 
продукти за почистване.
Когато отоплителният сезон приключи, моля, изключете устройството, като изключите 
превключвателя на захранването, разположен в дясната задна част на устройството или при 
прекъсвача.
Всяко друго обслужване трябва да се извършва от оторизиран техник.

ECOMBI PLUS е произведен по напълно гарантирана система за качество и 
използва екологично чисти процеси. След като полезният му живот приключи, 
моля, занесете устройството в депо за рециклиране, за да могат неговите 
компоненти да бъдат рециклирани по подходящ начин.i



7.- ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

LE - ограничител на балансиращия елемент
LR - премахване ръчно на ограничителя

LE - ограничител на балансиращия елемент
LR - премахване ръчно на ограничителя сензор за натоварване

сензор за натоварване

клавиатура

клавиатура

дисплей

дисплей

сензор за околната
среда

сензор за околната
среда

земя

нула

фаза

земя
нула

фазакафяв

кафяв

кафяв

кафяв

кафяв

син

син

сив

сив

кафяв

балансиращ елемент

кафяв

кафяв

кафяв

кафяв

кафяв

кафяв

син

сив

син

сив

превключвател

превключвател

основна
платка

основна
платка



8.- ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ECO15 Plus ECO20 Plus ECO30 Plus ECO40 Plus

напрежение 220 - 240 V  ~ 220 - 240 V  ~ 220 - 240 V  ~ 220 - 240 V  ~

балансиращ елемент 350 W 350 W 450 W 600 W

мощност 975 W 1300 W 1950 W 2600 W

период на зареждане 8 часа 8 часа 8 часа 8 часа

изолация Class I Class I Class I Class I

дължина 55 cm 66 cm 89 cm 111 cm

височина 73 cm 73 cm 73 cm 73 cm

дълбочина 18 cm 18 cm 18 cm 18 cm

брой тухли 4 8 12 16
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