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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA!
Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją
obsługi. W związku z ciągle trwającymi pracami w celu poprawy jakości wyrobu, do projektu
produktów mogą zostać wprowadzone zmiany, nieuwzględnione w niniejszej instrukcji,
jednak nie pogarszające właściwości użytkowych produktu.
- Urządzenie podłączaj do gniazda pasującego do wtyczki grzejnika. Wymagania dotyczące
gniazdka i zasilania: AC 230V, częstotliwość 50 Hz.
- Grzejnik przeznaczony jest do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj go na zewnątrz!
- Nie pozostawiaj grzejnika bez nadzoru podczas użytkowania. Trzymaj grzejnik w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Z rozwagą używaj automatycznego wyłącznika czasowego. Może
dojść do automatycznego działania grzejnika pozostawionego bez nadzoru.
- Zachowaj bezpieczną odległość od materiałów łatwopalnych i wybuchowych, aby uniknąć
pożarów i wybuchów.
- Wkładanie elementów do obudowy lub siatki ochronnej grzejnika jest surowo zabronione.
Może to spowodować porażenie prądem.
- Nie dotykaj metalowej obudowy, ponieważ nagrzewa się ona podczas pracy. Trzymaj grzejnik
z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka poparzenia. Przed wyłączeniem urządzenia odczekaj
kilkanaście minut aby grzejnik ostygł, w celu bezpiecznego włożenia do opakowania.
- Jeśli zamierzasz przez dłuższy czas nie korzystać z grzejnika, odłącz wtyczkę z gniazdka.
- Przed włączeniem grzejnika należy się upewnić czy jakikolwiek element grzejnika nie jest
uszkodzony. W przypadku uszkodzenia obudowy, grzałki, przewodu lub wtyczki, grzejnik nie
może być podłączony do zasilania.
- Zawsze odłączaj wtyczkę zasilania podczas przenoszenia lub czyszczenia tego urządzenia.
Podczas odłączania urządzenia od sieci najpierw wyłącz zasilanie przełącznikiem, a następnie
odłącz wtyczkę. Nie szarp za kabel zasilający.
- Samodzielne rozkręcanie grzejnika jest surowo zabronione. W przypadku uszkodzenia
grzejnika należy zwrócić się o pomoc do serwisu WARMTEC.
- Produkt przeznaczony jest do użytku domowego.
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
- Nie należy dzielić gniazda z innymi urządzeniami elektrycznymi. Istnieje ryzyko pożaru
spowodowane nadmiernym obciążeniem.
UWAGA: NIE WOLNO przykrywać grzejnika.
- Grzejnik nie może znajdować się bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego
przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwaliﬁkacjach w celu uniknięcia
zagrożenia.
- Unikaj używania przedłużacza, ponieważ może się on przegrzać i spowodować pożar.
- Nigdy nie należy umieszczać grzejnika w miejscu, w którym może spaść do wanny lub innego
pojemnika na wodę. Nie używaj tego grzejnika w bezpośrednim otoczeniu wanny, prysznica
lub basenu. Należy pamiętać że urządzenia elektryczne posiadające stopień ochrony IP24,
mogą być instalowane tylko i wyłączenie w streﬁe 3 - (60 cm od krawędzi prysznica lub brzegu
wanny).
- Dzieci mogą przebywać w pobliżu urządzenia tylko pod stałą kontrolą osób dorosłych.
◦ Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie mogą korzystać z urządzenia. Z urządzenia mogą korzystać
dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ﬁzycznych,
sensorycznych lub umysłowych, a także osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy pod
warunkiem, że zostały one objęte nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi
urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny
bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być wykonywana przez
dzieci.
UWAGA: Niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i spowodować oparzenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i osoby wymagające szczególnej opieki.
OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego grzejnika w małych pomieszczeniach, w których przebywają
osoby, które nie mogą opuścić pomieszczenia samodzielnie, chyba, że znajdują się pod opieką.
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INSTALACJA URZĄDZENIA
UWAGA! Nie wolno uruchamiać grzejnika przed założeniem nóżek lub zamontowaniem na
ścianie.

Instrukcja dla montażu grzejnika na nóżkach
1. Umieść grzejnik spodem do góry na miękkiej
bawełnianej ściereczce lub dywanie. Ewentualnie ułóż
urządzenie szklanym frontem do góry, na poziomej
powierzchni, która nie będzie utrudniała montażu
nóżek.
2. Zamontuj nóżki w odpowiednim miejscu dolnej
części produktu, a następnie przymocuj śrubkami za
pomocą śrubokrętu i dokręć. (Rys. 1)

(Rys.1)

Instrukcja dla montażu ściennego
1. Przymocuj 2 wsporniki do ściany zgodnie z odległościami między otworami pokazanymi na
poniższych rysunkach, uwzględniając posiadany model grzejnika.
Odległości otworów montażowych dla wsporników ściennych (EGW-1000)
8 mm

190 mm

16 mm

50 mm

Odległości otworów montażowych dla wsporników ściennych (EGW-1500)
8 mm

320 mm

16 mm

50 mm

Odległości otworów montażowych dla wsporników ściennych (EGW-2000)
8 mm

450 mm

50 mm
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16 mm

Wsporniki zamontowane na ścianie

(Rys.2)

2. Przykręć pozostałe dwa wsporniki od spodu grzejnika, tak jak pokazano na poniższym
obrazku (Rys.3).

(Rys.3)

3. Po przymocowaniu wsporników ściennych, a także wsporników u spodu grzejnika (Rys. 4),
chwyć urządzenie i osadź otwory znajdujące z tyłu urządzenia na wspornikach ściennych (Rys.
5).
Otwory na wsporniki ścienne
Zamontowane
wsporniki
ścienne

(Rys. 4)
Zamontowane wsporniki dolne
(Rys. 5)
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BUDOWA URZĄDZENIA
Przód urządzenia
Wylot powietrza

Panel sterowania

Włącznik zasilania

Nóżki
Wlot powietrza

Tył urządzenia
Otwory na wsporniki ścienne
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PANEL STEROWANIA

Aktualny dzień i godzina
(w trybie programowalnym) /
Czas do wyłączenia grzejnika
(w trybie manualnym)

Oś czasu
z ustawionymi
programami
ogrzewania

Opis przycisków:
Dostosowanie wartości do góry /
przełączanie programu

Dostosowanie wartości w dół /
przełączanie programu

Wybór trybu pracy

Potwierdzanie danych wejściowych /
wchodzenie do menu

Ustawianie temperatury /
wł. funkcji otwartego okna

Ustawienia czasu

ON / OFF: Włączanie /
wyłączanie urządzenia (Tryb czuwania)

Opis ikonek pojawiających się na wyświetlaczu
Program komfortowy

Temperatura

Program ekonomiczny

Tryb programowalny

Program antyzamarzaniowy

Tryb manualny

Funkcja otwartego okna

Włączona grzałka urządzenia

Blokada panelu sterowania

Tryb WIFi
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OBSŁUGA URZĄDZENIA
1. Włączanie / wyłączanie grzejnika
1. Ustaw włącznik zasilania (I / 0) znajdujący z boku urządzenia w pozycji I.
2. Naciśnij przycisk ON/OFF, żeby wyjść z trybu czuwania, wyświetlacz LCD pokaże aktualną
temperaturę otoczenia i czas mera (domyślnie 00:00). Aby ponownie wejść w tryb czuwania
naciśnij przycisk ON/OFF . W trybie czuwania podświetlenie wyświetlacza lekko przygasa, a na
wyświetlaczu pokazana jest aktualna temperatura w pomieszczeniu.
Uwaga: Po ustawieniu przełącznika I / O w pozycję O, usuwane są ustawienia zegara.

2. Wybór trybu pracy
Urządzenie może pracować w dwóch trybach:
• Manualny
• Programowalny
Naciśnij przycisk
i używając przycisków góra / dół, wybierz żądany tryb. Ikona wybranego
trybu zacznie migać na wyświetlaczu grzejnika. Aby potwierdzić wybór naciśnij przycisk "OK".
Tryb manualny opiera swoje działanie na trzech programach: komfortowy, ekonomiczny,
antyzamarzaniowy. Przełączanie pomiędzy programami odbywa się w ramach trybu
manualnego za pomocą przycisków góra/dół.

Program
komfortowy

Program
ekonomiczny

Program
antyzamarzaniowy

Ogrzewa pomieszczenie zgodnie z ustawioną temperaturą.
Aby wybrać wybrać ten program, naciskaj klawisz „w górę”
lub „w dół”, aż ikona
pojawi się na wyświetlaczu, a oś
czasu będzie wyświetlona w następujący sposób:

Pozwala na oszczędność energii. Temperatura ta jest zawsze
niższa o 3 °C od tej ustawionej w programie komfortowym.
Przydatna w sytuacji mniejszych potrzeb do wyższej
temperatury w pomieszczeniu. Oś czasu w tym programie
będzie wyświetlona w następujący sposób:
Ma na celu utrzymanie minimalnej temperatury (5 °C) w
pomieszczeniu (tej temperatury nie można regulować).
Ustawiona jest domyślnie dla trybu manualnego, aktywuje
się automatycznie po wejściu w ten tryb. Zatrzymuje
ogrzewanie, gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie 7 °C.
Oś czasu będzie wyświetlona w następujący sposób:

Uwaga: Gdy temperatura otoczenia jest równa ustawionej temperaturze, użyj klawiszy „w
górę i „w dół”, aby przełączać pomiędzy programami ekonomicznym i antyzamarzaniowym.
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3. Tryb programowalny
W tym trybie możesz zaprogramować grzejnik tak, aby o wybranych godzinach pracował w
jednym z trzech programów: komfortowym, ekonomicznym lub antyzamarzaniowym.
UWAGA: Przed rozpoczęciem korzystania z tego trybu należy ustawić czas urządzenia,
odpowiadający aktualnemu dniu i godzinie. Należy tego dokonać w trybie programowalnym
poprzez naciśnięcie przycisku
. Na wyświetlaczu urządzenia zacznie mrugać pierwsza cyfra.
Ustawiając ją przyciskami góra/dół określamy dzień tygodnia. Jeśli dzień w którym ustawiamy
grzejnik to wtorek to wybieramy 2, jeśli środa to 3 itd. Przypisanie aktualnego dnia do cyfry na
wyświetlaczu zatwierdź przyciskiemh
. Następnie migać będą druga i trzecia cyfra
oznaczające godzinę. Przyciskami góra dół ustawiamy aktualną godzinę klawiszami. Wybór
potwierdzamy przyciskiem
. Tak samo ustawiamy minuty.
1. Jeśli w grzejniku ustawiliśmy już dzień tygodnia i czas możemy przystąpić do programowania
grzejnika według własnych preferencji. Należy pamiętać aby włączony był tryb
programowalny. Następnie należy dwukrotnie nacisnąć przycisk
. Na wyświetlaczu zacznie
migać pierwsza cyfra . Będzie to dzień tygodnia do zaprogramowania. Za pomocą klawiszy w
górę lub w dół, możesz ustawić go w zakresie 1-7. Każda liczba odpowiada danemu dniu
tygodnia. Jeśli wcześniej ustawialiśmy nasz grzejnik według schematu 1-Poniedziałek, 2Wtorek itd. to podobnie go programujemy. Naciśnij klawisz
aby potwierdzić ustawiony
dzień tygodnia.
2. Na osi czasu nad ustawianymi godzinami zaczną migać dwa pierwsze kwadraty. Przyciskiem
OK możesz zmieniać program, który ma być włączony w danej godzinie. Wraz ze zmianą
programów zmieniają się mrugające kwadraty.
3. Teraz za pomocą klawiszy góra / dół i 24-godzinnej skali, ustaw jako odniesienie żądaną
długość pracy dla wybranego trybu. Jeśli chcemy w kolejnych godzinach zmienić program
naciskaj przycisk OK.
4. Po ustawieniu wszystkich godzin dla danego dnia danego, naciśnij OK i odczekaj 10
sekund, aby zapisać ustawienia.
5. Wykonując powyższe czynności, zaprogramuj pozostałe dni tygodnia.

4. Ustawianie temperatury
1. Aby ustawić temperaturę, naciśnij klawisz
. Temperatura zaczyna migać na
wyświetlaczu.
2. Za pomocą klawiszy góra / dół wybierz żądaną temperaturę.
3. Naciśnij ponownie klawisz
, aby potwierdzić.

5. Blokada rodzicielska
W trybie normalnej pracy grzejnik zostanie automatycznie zablokowany, jeśli przez minutę
nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
1. Aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania i włączyć funkcję blokady rodzicielskiej,
wystarczy przytrzymać klawisz
.
2. Aby odblokować, naciśnij przycisk
przez 3 sekundy. Grzejnik zostanie odblokowany
ale będzie pozostawać w trybie czuwania. Aby go uruchomić naciśnij
.

11

6. Ustawianie czasu do wyłączenia grzejnika
UWAGA: Dotyczy tylko trybu manualnego.
Aby ustawić czas do wyłączenia grzejnika, naciśnij przycisk
, kiedy cyfry godziny "00"
zaczną migać, użyj klawiszy góra / dół, aby ustawić godzinę i potwierdź, naciskając przycisk
.
Następnie zaczną migać minuty . Za pomocą klawiszy góra / dół ustaw minuty. Aby potwierdzić
naciśnij ponownie przycisk
. Po upłynięciu ustawionego, czasu ogrzewanie zostanie
wyłączone, a sam grzejnik przejdzie w stan czuwania. Na wyświetlaczu ukazana będzie
aktualna temperatura w pomieszczeniu. Po ponownym uruchomieniu grzejnika jeśli
temperatura w pomieszczeniu będzie niższa niż ta ustawiona na urządzeniu, ogrzewanie
zostanie uruchomione.

7. Funkcja otwartego okna
1. Aby aktywować funkcję otwartego okna, naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez 2 sekundy.
Ikona otwartego okna pojawi na wyświetlaczu.
2. Aby dezaktywować funkcję otwartego okna, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać
przycisk
przez 2 sekundy . Ikona otwartego okna zniknie z ekranu wyświetlacza.
3. We wszystkich programach ogrzewania (komfortowy i ekonomiczny), w przypadku
otwierania okna i spadku temperatury o 4 °C w ciągu 20 minut, urządzenie automatycznie
zatrzymuje ogrzewanie, a na ekranie zaczyna migać ikona funkcji otwartego okna. Jeśli chcesz
wznowić ogrzewanie, musisz najpierw odblokować urządzenie (jeśli jest zablokowane), a
następnie nacisnąć przycisk
przez 5 sekund, aby przywrócić tryb roboczy przed
uruchomieniem funkcji otwartego okna.

8. Funkcja kopiowania
Podczas konﬁgurowania trybu programowalnego poprzez ustawianie dni i godzin,
w których urządzenie ma pracować według wybranego programu, wystarczy przytrzymać
przez 5 sekund przycisk
, aby skopiować program z dnia poprzedzającego ten, który
aktualnie ustawiamy.
Przykład: Podczas ustawiania pracy grzejnika na wtorek wystarczy, że przytrzymasz przez 5
sekund przycisk
. Tym samym ustawiłeś program ogrzewania na wtorek, który został
ustawiony już wcześniej ustawiony dla poniedziałku. Po ustawianiu program piątkowego
przytrzymaj przycisk
. Właśnie skopiowałeś program czwartkowy do piątku itd.
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KONFIGURACJA POŁACZENIA / STEROWANIE WiFi
1. Aby obsługiwać grzejnik za pomocą WiFi konieczne jest pobranie aplikacji Tuya Smart na
smar ona lub tableta. Można tego dokonać skanując poniższe kody QR lub wyszukując "Tuya
Smart" w sklepie Google Play lub Apple App Store.

Kod QR dla aplikacji
na Androida

Kod QR dla aplikacji
na IOS

2. Pobierz i zainstaluj aplikację. Następnie
uruchom aplikację. Jeśli nie masz założonego
konta na Tuya Smart, musisz je utworzyć,
klikająć Rejestracja.

3. W przypadku rejestracji urządzenie
automatycznie określi twój kraj, chociaż
możesz to zmienić, jeśli to konieczne.
Wprowadź swój adres e-mail i kliknij przycisk
Kontynuuj.

Jeśli posiadasz konta kliknij zaloguj się.
Następnie wpisz numer adres e-mail oraz
hasło i ponownie kliknij zaloguj się.

4. Na podany adres e-mail zostanie wysłany
numer weryﬁkacyjny. Wprowadź otrzymany
numer, aby dokonać weryﬁkacji, a następnie
utwórz hasło i kliknij zrobione. Po pomyślnej
rejestracji zostaniesz automatycznie
zalogowany do aplikacji.

5. Aby móc dodać grzejnik do aplikacji, musi
być on uruchomiony w trybie połączenia
WiFi, potwierdzeniem tego jest migająca na
wyświetlaczu grzejnika ikona WiFi. Jeśli ikona
WiFi nie miga, przejdź do stanu czuwania
urządzenia i przytrzymaj przycisk
przez
trzy sekundy. Jeśli się nie uda, spróbuj
ponownie!
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6. Po rejestracji zostaniesz pomyślnie zalogowany. Kliknij dodaj dom, następnie uzupełnij pole
nazwa i zaznacz gdzie będziesz używał urządzenia i kliknij zrobione. Aby dodać grzejnik naciśnij
dodawanie urządzenia lub przycisk „+” znajdujący sie w prawym górnym rogu. Wybierz typ
urządzenia (grzejnik) a następnie sprawdź czy ikona WiFi na wyświetlaczu mruga i kliknij
„Conﬁrm indicator rapidly blink”. Następnie zostaniesz poproszony o podanie hasła do Wi-Fi.
Wpisz je i kliknij potwierdź. Nastąpi połączenie aplikacji z grzejnikiem.

UWAGA! Jeśli grzejnik nie chce się połączyć z WIFi, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy
przycisk
. Będzie to tzw. drugi tryb połączenia. Grzejnik ma dwa tryby połączenia: jeden, w
którym ikona miga powoli (raz na sekundę) i drugi gdzie ikona miga szybko (trzy razy na
sekundę). Większość urządzeń łączy się w trybie szybkiego mrugania ikony.
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7. Po poprawnym skonﬁgurowaniu grzejnika
ikona WiFi na wyświetlaczu grzejnika przestanie
mrugać. Aplikacja potwierdzi, że grzejnik został
dodany. Możesz teraz nazwać urządzenie,
udostępnić je członkom rodziny lub przystąpić do
ogrzewania. Aby przejść dalej kliknij zrobione.

Używanie aplikacji
Za pomocą aplikacji możesz sterować kilkoma urządzeniami. Status twojego urządzenia
pokazany jest na liście urządzeń:
Oﬄine - urządzenie jest odłączone od zasilania lub poza zasięgiem
Wyłączenie - urządzenie jest w trybie czuwania
Włączony - urządzenie jest uruchomione
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Gdy grzejnik jest w trybie online, wybierz swoje urządzenie, poprzez kliknięcie na jego nazwę.
Zostaniesz przeniesiony do interfejsu sterowania.
Uwaga: Gdy grzejnik jest w trybie oﬄine, nie będzie można go kontrolować za pomocą
aplikacji. W przypadku kiedy wyłączymy urządzenie z zasilania, a następnie ponownie
włączymy grzejnik może się tak zdarzyć, że w mogą nastąpić trudności z połączeniem aplikacji
z grzejnikiem. Wtedy należy ponownie dodać urządzenie do aplikacji (powtórzenie
konﬁguracji połączenia WIFI od punktu 5, strona 13 niniejszej instrukcji).

Opis przycisków i ikon interfejsu sterowania grzejnikiem
Nazwa aktualnie
uruchomionego programu

Wygaszenie wyświetlacza
grzejnika

Aktualna temperatura
pomieszczenia

Ustawiona temperatura
ogrzewania
Zmniejszanie temperatury
Zwiększanie temperatury
Oś czasu
ustawionych
programów ogrzewania

Ustawienie czasu do wyłączenia
(tylko w trybie manualnym )

Znaczenie kolorów :

Program komfortowy
Program ekonomiczny
Program antymrozowy

Włączanie / wyłączanie grzejnika

Wybór programu (tylko w trybie manualnym):
* Comfort mode (program komfortowy)
* ECO mode (program ekonomiczny)
* An -frost (program antyzamarzaniowy)
Wybór trybu:
* Day program (tryb manualny)
* Weekly program (tryb programowalny)
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Konﬁgurowanie trybu programowalnego w aplikacji
Aby zaprogramować grzejnik według preferowanych dni i godzin ogrzewania kliknij na
interfejsie sterowania grzejnikiem i wybierz Weekly program (Tryb programowalny).
Następnie wybierz dzień tygodnia, który
chcesz zaprogramować: Mon oznacza
Poniedziałek, Tues - Wtorek, Wed Środa, Thur - Czwartek, Fri - Piątek, Sat Sobota, Sun - Niedziela. Po wybraniu
dniu tygodnia kliknij po lewej stronie na
godzinę od której chcesz ustawić dany
program.

Klikając na start me ustawiasz początek
p ro g ra m u , za ś e n d m e to ko n i e c
programu. Wybór godzin zatwierdzamy
przyciskiem OK.

Poprzez kliknięcie w mode select wybieramy program, który ma być włączony w ustawionych
wcześniej godzinach. Wybór zatwierdź przyciskiem Done.
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OCHRONA ŚRODOWISKA I RECYKLING
INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM
Niniejszym informujemy, iż głównym celem regulacji europejskich oraz ustawy z dnia
11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości
odpadów powstałych ze sprzętu, zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku
i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla
środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.
W związku z tym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę
w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu.
Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego
zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak
pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego
utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

Zużyte urządzenie możesz oddać u sprzedawcy, u którego zakupisz nowe. Odbierze je Organizacja
Odzysku CCR REEWEEE, z którą mamy podpisaną umowę o odbiór zużytego sprzętu.

UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH.
To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE.
Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać
recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadające się do użycia urządzenia zasilane prądem
elektrycznym należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach, celem ich
przetworzenia i ponownego wykorzystania, na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska
(Dee 2002/96/CE).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
EGW-1000

EGW-1500

EGW-2000

1,0

1,5

2,0

~230 V / 50 Hz

~230 V / 50 Hz

~230 V / 50 Hz

Stopień ochrony

IP24

IP24

IP24

Waga

6 kg

7,8 kg

9,2 kg

Model:
Moc grzewcza (kW):
Zasilanie

Wymiary (szer. / wys. / gł.)

52 x 47 x 7,5 cm 65 x 47 x 7,5 cm 78 x 47 x 7,5 cm

(z założonymi nóżkami)

52 x 52 x 24 cm

65 x 52 x 24 cm

78 x 52 x 24 cm

Dane i informacje produktowe, zgodne z Dyrektywą 2009/125/WE.
PL - Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń.
Identyfikator modelu:

EGW-1000

EGW-1500

EGW-2000

Pnom, kW

1,0

1,5

2,0

Minimalna moc cieplna(orientacyjna) Pmin, kW

1,0

1,5

2,0

Pmax, kW

1,0

1,5

2,0

Moc cieplna:
Nominalna moc cieplna

Maksymalna stała moc cieplna

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
Przy nominalnej mocy cieplnej

elmax, kW

N/D

N/D

N/D

Przy minimalnej mocy cieplnej

elmin, kW

N/D

N/D

N/D

elSB, kW

0,00066

0,00066

0,00066

W trybie czuwania

Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury
w pomieszczeniu

elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu
ze sterownikiem tygodniowym

Inne opcje regulacji

regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem
otwartego okna

Dane teleadresowe

WARMTEC Sp. z o.o. , Al. Jana Pawła II, 27 00-867 Warszawa
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