
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat a 
készülék üzembe helyezése vagy első használata előtt. 

Telepítési útmutató
ECOMBI SSH
Digitális Intelligens Hőtárolós Kályha

ECOSSH158  |  ECOSSH208  |  ECOSSH308  |  ECOSSH408
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• Az éghető anyagokat, például bútorokat, párnákat, 
ágyneműt, papírokat, ruhákat stb. és függönyöket tartson 
legalább egy láb (30 cm) a kályha elejétől, oldalától és 
hátuljától. Alapvető fontosságú a feltüntetett minimális 
távolságok betartása.

• VIGYÁZAT! A termék egyes részei nagyon 
felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Különös 
figyelmet kell fordítani a gyermekekre és a veszélyeztetett 
személyekre, ha jelen vannak.

• A 3 és 8 éves kor közötti gyermekek csakis úgy kapcsolhatják 
be és ki a készüléket, hogy megfelelően be van állítva, 
valamint felügyelve vannak /vagy az instrukciókat és a 
lehetséges kockázatokat elmagyaráztuk nekik a készülékről. 
A 3 és 8 éves kor közötti gyermekek nem dughatják be a 
készüléket az aljzatba, nem szabályozhatják, tisztíthatják, és 
nem végezhetnek karbantartást a készüléken.

• A 3 és 8 éves kor közötti gyermekek csakis úgy kapcsolhatják 
be és ki a készüléket, hogy megfelelően be van állítva, 
valamint felügyelve vannak /vagy az instrukciókat és a 
lehetséges kockázatokat elmagyaráztuk nekik a készülékről. 
A 3 és 8 éves kor közötti gyermekek nem dughatják be a 
készüléket az aljzatba, nem szabályozhatják, tisztíthatják, és 
nem végezhetnek karbantartást a készüléken.

• A 3 év alatti gyermekeket felügyelet nélkül tartsuk távol a 
készüléktől.

• Ne működtesse a kályhát, ha már meghibásodott. Válassza le 
az áramellátást a szervizpanelről, és az újbóli használat előtt 
ellenőriztesse a fűtőberendezést egy megbízható 
villanyszerelővel. A fűtőelem leválasztásához kapcsolja ki a 
vezérlőket, és kapcsolja ki a fűtőkör áramellátását a fő 
leválasztó panelen.

• Ne helyezzen be és ne engedjen idegen tárgyakat semmilyen 
szellőző- vagy elszívónyílásba, mert ez áramütést vagy tüzet 
okozhat, vagy károsíthatja a fűtőberendezést.

•  Ne szárítsunk a fűtőtesten ruhákat. A tűz elkerülése 
érdekében ne akadályozzuk a levegő áramlását semmilyen 
formában.A levegő be és kiáramlása biztosítja a készülék 
megfelelő működését, és a túlmelegedés elkerülését. NE 
TAKARJUK LE a szellőző és elszívó nyílásokat.

• A fűtőtestek forró és szikrázó részeket tartalmaz belül. Ne 
használjuk olyan helyen, ahol benzin, festék, gyúlékony 
gőzök vagy folyadékok vannak használva illetve tartva. A 
használata ezeknek a fűtőtesteknek tilos, ahol gázok, 
robbanószerek, vagy gyúlékony tárgyak vannak. Soha ne 
nyisson ki egy feltöltés alatt álló kályhát.

• ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT. Ezt az 
útmutatót meg kell őrizni, és minden új felhasználónak át 
kell adni. Ezt a fűtőtestet csak a jelen kézikönyvben leírtak 
szerint használja. A gyártó által nem javasolt bármely más 
használat tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat. 
A fűtőkészülékre vonatkozó garancia nem terjed ki azokra 
a károkra, amelyek ezen utasítások bármelyikének 
figyelmen kívül hagyásából származnak.

• Kültéren ne használjuk a fűtőtestet.

1. FONTOS INFORMÁCIÓ
Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket a tűz, 
áramütés és sérülés kockázatának csökkentése érdekében, beleértve a következőket:

! FIGYELMEZTETÉS: A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőtestet.
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2. TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A szövegben használt szimbólumok magyarázata itt található:

WARNING Ez a jelzés áramütés okozta haláleset lehetőségét jelzi.

WARNING Ez a jelzés halált vagy súlyos sérülés lehetőségét jelzi.

CAUTION Ez a jelzés csak az ingatlanban tett esetleges sérülés vagy kár lehetőségét jelzi.

Hasznos információk szimbóluma.

FONTOS: A huzalozási eljárásoknak és a csatlakozásoknak 
meg kell felelniük az illetékes nemzeti és helyi előírásoknak.

•  A telepítést az érvényes helyi elektromos előírásoknak 
megfelelően kell elvégezni. Minden beszerelést vagy 
újratelepítést tapasztalt technikusnak kell elvégeznie.

• Sem a csatlakozó kábel, sem más tárgy nem érintkezhet a 
forró egységgel.

• Ellenőrizze, hogy a névleges címkén szereplő feszültség 
megegyezik-e a tápegységgel.. Ennek a kályhának a névleges 
töltési ideje az adattáblán van feltüntetve. Ezt a készüléket 
földelni kell.

• A készüléket nem szabad közvetlenül elektromos aljzat alá 
szerelni.

• A készüléket úgy kell felszerelni, hogy a kezelőszervek 
megérintése fürdőkádban vagy zuhanyozóban ne legyen 
elérhető, lehetséges.

• Ha bármilyen szerelés során a hőszigetelésen bármilyen 
sérülés jele van, azt ki kell cserélni.

• Ezt a fűtőberendezést a megszakítónál le kell kapcsolni, 
mielőtt bármilyen javítási munkát végezne. Ezt az év azon 
időszakaiban is meg kell tenni, amikor nem indokolt a fűtés.

• Ez a készülék csak fix telepítéshez való állandó 
csatlakoztatásra szolgál. A kályha tápáramkörének 
tartalmaznia kell egy kétpólusú leválasztó kapcsolót, 
amelynek érintkezőtávolsága legalább 3 mm.

• A beszerelés után az első töltési ciklus felmérését el kell végezni, 
hogy megbizonyosodjon arról, hogy a fő bemeneti termosztát 
kikapcsol. Az első ciklus alatt szellőztesse ki a helyiséget.

• A stabilitás megőrzése érdekében elengedhetetlen, hogy a 
fűtőtestet vízszintes felületre helyezzék, és kerüljük a 
szabálytalan felületeket, mint pl. a szőnyegek, vagy kiálló 
csempék a fűtőtest alatt. 

• A levegőben lévő füst, por és egyéb szennyező anyagok jelenléte 
idővel elszínezheti a falakat és a fűtőtest körüli felületeket.

• A helytelen időbeállítások, a csökkentett ütemezési idő hibás 
programozása és a túl magas hőmérséklet-beállítások magas 
villanyszámla költséget eredményezhetnek.

Az eszköz megfelelő telepítéséhez kövesse az alábbi 
lépéseket:
1.  Válassza ki a megfelelő helyet az ECOMBI SSH 

telepítéséhez. A minimális távolságot be kell tartani a 
készülék és minden éghető anyag, például bútor vagy 
függöny között. A tűzveszély csökkentése érdekében ne 
tároljon és ne használjon benzint vagy más gyúlékony 
gőzt és folyadékot a kályha közelében.

2. Nyissa ki a kartondobozt a jelzett oldalon, és szerelje fel 
a tartólábakat a kályha dobozból kivétele nélkül.

!

!

!
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Ellenőrizze, hogy minden alkatrészt leszállítottak-e és sértetlenek-e.

- 1 Ecombi SSH kályha háza

- 1 zsák 2db csavart és 2db tiplit tartalmaz

- 2 támasztó láb

- E használati útmutató

- 1 felső rögzítőelem

- 2 oldalsó rögzítőelem, már a fűtőtestre szerelve

Fordítsa fejjel lefelé a kartondobozt, hogy a fűtőberendezés a lábára álljon, majd távolítsa el a dobozt. Ellenőrizze, hogy a megfelelő 
modell-e, és hogy jó állapotban van-e.

A burkolatot és a tárolódobozt külön szállítjuk.
! Ellenőrizze, hogy a mellékelt  védőburkolatok megfelelnek-e a kályha dobozán feltüntetetteknek.

! Kisebb sérült védőburkolatok  használata nem befolyásolja a kályha működését.

3. Távolítsa el az előlapot az alján található két csavar kicsavarásával. Rögzítse az oldalsó szerelvényeket a fémszerkezethez a megfelelő
csavarok segítségével.

4. Helyezze az ECOMBI SSH-t a kiválasztott telepítési területre. Használja sablonként a kályha rögzítő furatait, és ceruzával jelölje
be a falat a rögzítőnyílásokon keresztül. Fúrja ki a szükséges lyukakat a falba. Helyezze be a tipliket és csavarokat a furatokba a
készülék beszerelése előtt, de ne rögzítse őket szorosan.

5. Rögzítse az ECOMBI SSH-t a csavarokkal a tiplihez. NEM SZABAD A CSAVARRA AKASZTNI; ezek csak arra szolgálnak, hogy 
megakadályozzák a készülék felborulását, és nem támasztják alá. Ha kétségei vannak a fal szilárdságával kapcsolatban, forduljon a 
megfelelő építőipari szakemberhez. A készülékek nehezek; a szerelők felelőssége, hogy biztosítsák ezeknek az eszközöknek a megfelelő 
felszerelését és fali alátámasztását, hogy megakadályozzák azok felborulását.

6.  Csatlakoztassa a fűtőberendezést a kézikönyv végén található kapcsolási rajz segítségével. Húzza meg megfelelően a
csatlakozóblokk csavarjait. Ne hagyjon maradék vezetéket a fűtőberendezésben.

! A feszültség alatt álló csatlakozók megérintése súlyos személyi sérülést okozhatnak.
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7. Válassza le az alumínium fűtőelemet a FAST-ON csatlakozók eltávolításával az elem mindkét végén.

! FIGYELMEZTETÉS: Az acél élek megvághatják.

Ezután csavarja le a belső panelt, és távolítsa el.

VIGYÁZAT: Ennek a belső panelnek a belsejében egy nagyon finom hőszigetelő MICROTHERM panel található. 
Rendkívül óvatosan kell bánni vele. KERÜLJE EL AZ ÉRINTÉSÉT.
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8. Ne válassza le az elektromos fűtőelemeket. Távolítsa el a csomagoló kartont. Emelje meg és döntse kifelé az elemeket, ügyelve arra,
hogy ne sértse meg a fűtőelem alján lévő szigetelést.

9. Óvatosan helyezze el a tárolótéglát, lapos oldalával a fűtőtest hátulja felé. Rendezzünk el két sor téglaszintet.

10. Helyezze vissza a fűtőelemeket eredeti helyzetükbe. Helyezze a másik két sor tárolótéglát lapos oldalával kifelé és mindig a
fűtőelemeket tartó fülekre.
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11. Helyezze vissza a belső előlapot. Ha a téglákat helyesen szerelték fel, nem okoz nehézséget a panel cseréje. Győződjön meg arról,
hogy a belső panel alsó széle a fűtőelem elülső ajkán belül van. Lásd a fotókon:

Jó pozíció Rossz pozíció

12. Csatlakoztassa újra a két FAST-ON csatlakozót a belső panelhez csatlakoztatott alumínium fűtőelemhez mindkét végén.

13. A külső előlap visszahelyezésekor igazítsa a kályha 2 felső műanyag kiálló részét a külső panelen lévő lyukakhoz. Tolja
felfelé a tetejét a helyére, és nyomja be az alját, amíg fel nem fekszik a műanyag lábakra.

14. Helyezze vissza az előlapot csavarokkal.

ÁTHELYEZÉS 

Ha az újraszerelés során a hőszigetelésen bármilyen sérülés jele van, azt el kell távolítani és egy azonos alkatrészre kell cserélni.

FIGYELMEZTETÉS: Másik helyre való áthelyezést tapasztalt technikusnak kell elvégeznie 

HŐMÉRSÉKLETHATÁROZÓ KÉZI BEÁLLÍTÁSA 

Ez a kályha manuálisan visszaállított hőmérséklet-határolót alkalmaz (lásd LR a csatlakozási rajzon). Ez a biztonsági 
berendezés akkor működik, ha a kályha tetején magas hőmérsékletet érnek el. Kézi újrabeállítást igényel: Hagyja lehűlni a 
fűtőtestet. A túlmelegedés okát meg kell vizsgálni.

! HŐMÉRSÉKLETHATÁROZÓ KÉZI BEÁLLÍTÁSA

FIGYELMEZTETÉS: A kézi újrabeállítást csak tapasztalt technikus végezheti el.

Kapcsolja ki a kályhát a megszakítónál.

Távolítsa el az előlapot az alján található két csavar kicsavarásával. Keresse meg az LR határolót a csatlakozási rajzon, és 
nyomja meg a kis kapcsolót,  amíg kattanást nem hall.
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On/Off
Miután a fűtőberendezést a hálózathoz csatlakoztatta, a fűtőtestet BE kapcsolhatja a fűtőelem jobb 
oldalán található fő BE/KI kapcsolóval a fentiekben említett módon.

Háttérvilágítás

Nyomjon meg bármely gombot, és a kijelző lágy fehér színnel világít. A kijelző háttérvilágítása idővel 
kikapcsol, ha nem nyomnak meg gombot.

A programozó gombok csak akkor reagálnak, ha a háttérvilágítás világít.

Billentyűzetzár

Bármilyen üzemmódban lehetőség van a billentyűzet lezárására. 

Ezt megteheti ezen gombok egyszerre történő: és         lenyomásával, 

G-Control Hub csatlakozásjelző

"Config/Prog” gomb. Nyomja 
meg a gombot a speciális 
konfiguráció eléréséhez és a 
menüből való kilépéshez

Nyitva ablak 
érzékelés jelzője

Billentyűzetzár jelzője

Program mód jelző

“OK” gomb
Nyomja meg a gombot az idő ellenőrzéséhez és 
beállításához. Nyomja meg a gombot az értékek 
megerősítéséhez a különböző menükben.

Napi programozás: 
Hőmérséklet szint a nap 
minden egyes 
időintervallumához (1 
óra).

Jelenlegi töltöttségi szint

"+" gomb. nyomja meg a 
gombot a különböző 
értékek növeléséhez vagy a 
menük közötti 
görgetéshez

"-"gomb.  Nyomja meg a 
gombot a különböző 
értékek csökkentéséhez 
vagy a menük közötti 
görgetéshez

Aktuális alapérték 
Program módban

     és a        gombokat egyszerre, amíg 

amíg a lakat jelzője meg nem jelenik     a képernyőn.

A billentyűzet feloldásához nyomja meg a
a lakatjelző el nem tűnik a      kijelzőről.

3. HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
3.1 Általános információ

Csatlakozás/Szétkapcsolás
Hálózati kapcsoló. Minden modell fel van szerelve egy kapcsolóval a hátsó oldalsó 
panelen. Az ECOMBI SSH be- és kikapcsolására szolgál. 

Billentyűzet:

VIGYÁZAT: NE HASZNÁLJA EZT A KÁLYHÁT RUHASZÁRÍTÁSRA. 
Soha ne takarja le ezt a fűtőtestet.  
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3.2. GYORS INDÍTÁS

Az Ecombi SSH gyorsindításhoz mindössze 2 egyszerű beállítás szükséges:

IDŐ ÉS TÖLTÉS BEÁLLÍTÁSA
Töltési órák: Alapértelmezés szerint az Ecombi SSH 
csúcsidőn kívüli időszaka 00:00 és 07:00 között van 
beállítva. Ha az áramdíj csúcsidőn kívüli időszaka nem 
egyezik ezzel a beállítással, egyszerűen módosíthatja:

- Bekapcsolt háttérvilágítás mellett tartsa lenyomva a           gombot

5 másodpercig, amíg a „Func” üzenet meg nem jelenik 
villogva  az általános konfigurációs menü eléréséhez.

- Nyomjon          gombot, amíg a „PARA” szöveg villogva
meg nem jelenik.

- Most nyomjon gombot az általános paramétermenü 
(PARA) eléréséhez. 

- Megjelenik az UP01 paraméter.

Az Ecombi SSH által használt töltési periódus az UP02
paramétertől indul (Töltési időszak
Rajt. Alapértelmezés szerint 00:00) az UP03
paraméterre (Töltési időszak vége. Alapértelmezés
szerint 07:00).

- Használja a      és a        gombot az előre és hátra léptetéshez, amíg a 
módosítani kívánt paraméter meg nem jelenik. 

          Nyomja meg az         gombot a 
paraméterérték eléréséhez.

- Használja a        és a gombokkal módosíthatja 
a töltési időszak kezdetének/végének időpontját.  

-Használja az        
 
gombot a kívánt érték megerősítéséhez.

- Nyomjon         gombot a a főmenüből való kilépéshez. 

Időbeállítás: Az Ecobi SSH időbeállítása gyárilag van 
beállítva. Ellenőrizze az időbeállítást a készüléken. Ha 
rosszul van beállítva az idő, a következő lépésekkel könnyen 
módosíthatja.

ÓRA MÓDOSÍTÁSA

MEGERŐSÍTÉS ÉS ÁTVÉTEL A 
PERCBEÁLLÍTÁSOKRA

ÓRA MÓDOSÍTÁSA

MEGERŐSÍTÉS ÉS ÁTVÉTEL A 
HETI NAPOK BEÁLLÍTÁSÁRA

A HÉT NAPJÁNAK MÓDOSÍTÁSA 
1. NAP = HÉTFŐ 7. NAP = 
VASÁRNAP.
MEGERŐSÍTÉS ÉS KILÉPÉS 

C
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MŰKÖDÉSI MÓD BEÁLLÍTÁSA ÉS HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSI PONT 

1.

2. 

Bekapcsolt háttérvilágítás mellett a        gombot tartsa lenyomva 
5 másodpercig, amíg meg nem jelenik a „Func” üzenet. Villogva 
jelenik meg az általános konfigurációs menü eléréséhez
    Az         gombot nyomja meg amikor a "Func." megjelenik az 
üzemmód menü eléréséhez.

3. Használja a        és a       gombokat a (24 órás alaphőmérséklet) üzemmódhoz.

 Nyomja meg az      gombot a megerősítéshez.

 Ebben az üzemmódban az aktuális töltési szint és a 
beállított hőmérséklet látható.

4. Miután kiválasztotta, állítsa be a kívánt hőmérséklet-alapjelet

ezekkel a gombokkal:      és a     . Automatikusan,
Az Ecombi SSH naponta kezeli és beállítja a töltési 
szintjét, hogy minimális költséggel biztosítsa a 
kiválasztott hőmérsékletet.

Fagyvédelmi 
mód

Kézi  mód

Program mód 
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3.3. ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSOK ÉS EGYSÉG VISSZAÁLLÍTÁS

          és a           gombot egyszerre lenyomva, amíg a “SrES” felirat megjelenik.A készülék gyári alapbeállításainak visszaállításához tartsa az

Erősítse meg a visszaállítást az               gombbal.

Alapértelmezett értékek

Nap: Komfort hőmérséklet 21ºC

Hold: Gazdaságos hőmérséklet 18ºC 

Fagy: Védelmi hőmérséklet 3ºC

UP01: A tárolási töltés kezdeti %-a 100%

UP02: A csúcsidőszakon kívüli kezdési (periódus 1.) 00:00 

UP03: A csúcsidőszakon kívüli befejezése (periódus 1.) 07:00 

UP04: A csúcsidőszakon kívüli kezdési (periódus 2.) 00:00 

UP05: A csúcsidőszakon kívüli befejezése (periódus 2.) 00:00 

UP06: A hét töltési napjai Default -> Charging 7 days of the week.

UP07: Környezeti érzékelő alapállítása, beállítása 0ºC

UP08: Max. Kiegyensúlyozó elem – munkaidő 16 hours

UP09: Túlmelegedés elleni védelem 2ºC

UP10: Hőmérséklet mértékegysége ºC

UP11: Nyitva ablak érzékelő funckió Off

UP12: Adaptív indításvezérlés Off

UP13: Egyfajta hőmérsékletszabályozás PID

Alapértelmezett programozás
Comfort: 07:00 to 22:00.
Eco: 00:00 to 07:00 & 22:00 to 00:00.

A helytelen időbeállítások, a csökkentett ütemezési idő hibás programozása és a túl magas hőmérséklet-beállítások 
magas villanyszámla költséget eredményezhetnek. 

5mp
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4. TÁVIRÁNYÍTÁS A WIFI G-CONTROL HUB HASZNÁLATÁVAL
Lehetőség van az Ecobi SSH teljes működésének távoli 
vezérlésére az Elnur-Gabarron alkalmazással vagy 
webalkalmazással. A funkció használatához az egységet az 
internethez csatlakoztatott G-Control Hubhoz kell 
csatlakoztatni.(Wifi szükséges ehhez a funkcióhoz)

4.1 Az egység G-Control Hubhoz való társításához aktiválni kell
a felfedezési módot. Nyomja le 3 másodpercig a hub 
hátulján található társító gombot. Egy másodpercenként 
villogó narancssárga fény jelzi az asszociációs módot.

4.2 Ha a hub társítási módban van, nyomja meg az          gombot  
a kályhán 3 másodpercig, míg egy          megjelenik.

Az Ecombi SSH programozását és hőmérsékletét a 
Gabarron-Elnur alkalmazáson keresztül szabályozhatja 
és beállíthatja.

4.3  Az egység leválasztásához végre kell hajtani az 
egység újraindítását.  
Lásd: „Alapértelmezett beállítások és egység 
visszaállítása”. Amikor a tárolós kályhát alaphelyzetbe 
állítják, eltávolítja a programozást, és visszaáll az 
alapértelmezett beállításokhoz, valamint leválik az RF 
hálózatról és a G-Control Hubról.
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5. HIBAELHÁRÍTÁS

ECOMBI SSH nem fűt. Ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e és be van-e kapcsolva. 

ECOMBI SSH nem éri el a beállított
hőmérsékletet

Győződjön meg arról, hogy megfelelő hőmérsékletet választott.
Győződjön meg arról, hogy a kályha a hőveszteség szempontjából 
megfelelő méretű.

“Err” Üzenet a kijelzőn Kérjük, lépjen kapcsolatba egy technikussal. 

A billentyűzet nem reagál Ha a szimbólum       látható, a billentyűzet le van 
zárva. Tartsa lenyomva egyszerre a „+” és „-” 
gombot 3 másodpercig a billentyűzet feloldásához.
(Lásd a Billentyűzetzár című részt).

ECOMBI SSH nem kommunikál a
G Control Hub-bal

Ellenőrizze az egység társítását, az LCD kijelzőn             feliratnak meg 
kell jelenni.
30 méternél nagyobb távolság és 2-3 fal esetén először a legközelebbi 
egységeket társítsa. Mindegyik egység működhet jelhosszabbítóként.

Ha a              szimbólum villog, ellenőrizze a G Control Hub 
hálózathoz való csatlakozását, és hogy nincs-e eltávolítva az RF Net 
bármely más eszköze, amely jelhosszabbítóként működhet.
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6. TISZTÍTÁSI KARBANTARTÁSI
UTASÍTÁSOK

7. FŐ ALKATRÉSZEK LISTÁJA

Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a megszakító 
panelen le van kapcsolva az áramellátás, és hogy a kályha 
fűtőeleme lehűlt.
Időnként törölje le a port egy száraz, puha ruhával. A 
tisztításhoz ne használjon oldószert vagy súrolószert.
Ha a fűtési szezon véget ért, kérjük, válassza le a készüléket a 
jobb oldalon a hátoldalon található hálózati kapcsoló 
kikapcsolásával az egységen vagy a megszakítón.
Minden egyéb szervizelést szakképzett technikusnak kell 
elvégeznie.

Az ECOMBI SSH gyártása teljes mértékben 
biztosított minőségbiztosítási rendszer szerint 
és környezetbarát eljárások alkalmazásával 
történt. Ha hasznos élettartama lejárt, vigye el a 
készüléket egy újrahasznosító raktárba, hogy 
alkatrészeit újra lehessen hasznosítani
megfelelő módon.

Tároló Fűtőelem  (Mindet, 
kivéve ECOSSH158) 

Ref. 15190091

Tároló Fűtőelem (ECOSSH158) Ref. 15190875

450W Kiegyensúlyozó fűtőelem 
(ECOSSHI58)

Ref. 15190105

600W Kiegyensúlyozó fűtőelem 
(ECOSSH208)

Ref. 15190110

900W Kiegyensúlyozó fűtőelem 
(ECOSSH308)

Ref. 15190120

1200W Kiegyensúlyozó fűtőelem 
(ECOSSH408)

Ref. 15190130

Kapcsoló Ref. 46100530

Tápfeszültségű NYÁK és rögzítőkonzol Ref. 15191890

Billentyűzet PCB ECO SSH Ref. 15191873

Mag érzékelő Ref. 15192140

Szoba érzékelő Ref. 46102195

110ºC Kiegyensúlyozó elem korlátozó Ref. 15190725

135ºC Kézi lekapcsolás korlátozó Ref. 10190460

i

LE EGYENSÚLYOZÓ ELEM KORLÁTOZÓ 
LR KÉZI LEKAPCSOLÁS KORLÁTOZÓ

8. CSATLAKOZÁSI ÁBRÁK
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LE EGYENSÚLYOZÓ ELEM KORLÁTOZÓ 
LR KÉZI LEKAPCSOLÁS KORLÁTOZÓ 

LE EGYENSÚLYOZÓ ELEM KORLÁTOZÓ 
LR KÉZI LEKAPCSOLÁS KORLÁTOZÓ 
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LE EGYENSÚLYOZÓ ELEM KORLÁTOZÓ 
LR KÉZI LEKAPCSOLÁS KORLÁTOZÓ

9. MŰSZAKI JELLEMZŐK

Model ECOSSH158 ECOSSH208 ECOSSH308 ECOSSH408

Kapcsolat 220 - 240V ~ 220 - 240V ~ 220 - 240V ~ 220 - 240V ~

Kiegyensúlyozó elem kimenet 450/490W 600/653W 900/980W 1200/1307W

Hőtárolós Kályha kimenet 975/1062W 1300/1415W 1950/2123W 2600/2831W

Töltési időszak 7.6 – 7h 7.6 – 7h 7.6 – 7h 7.6 – 7h

Töltés 7.4 kWh 9.9 kWh 14.9 kWh 19.8 kWh

Szigetelés Class I Class I Class I Class I

Hossz 55cm 66cm 89cm 111cm

Magasság 73cm 73cm 73cm 73cm

Mélység 18cm 18cm 18cm 18cm

Súly 59kg 77kg 112kg 147kg

Téglák száma 7,5kg - 8 12 16

Téglák száma 11,5kg 4 - - -

Tégla típus csomag 11072 11016 11016 11016

! A hőtárolós kályhák és a kiegyenlítő fűtőelem soha nem működnek egyszerre.
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Érték

Tétel Jel ECOSSH 158 ECOSSH 208 ECOSSH 308 ECOSSH 408 Unit

Hőteljesítmény 

Névleges hőteljesítmény P nom 0.55 0.75 1.125 1.5 kW

Minimális hőteljesítmény P min N.A. N.A. N.A. N.A. kW

Maximális folyamatos hőteljesítmény P max, c 0.55 0.75 1.125 1.5 kW

Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás 

Névleges hőteljesítmény mellett  el max 0.000 0.000 0.000 0.000 kW

Minimális hőteljesítmény mellett  el min 0.000 0.000 0.000 0.000 kW

Készenléti állapotban el sb <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 kW

TERMÉKADATLAP
MODEL(LEK): GABARRON ECOSSH158, ECOSSH208, ECOSSH308, 

ECOSSH408 ErP

Tétel Érték. Minden modell.

Hőbevitel típusa

Elektronikus hőtöltés szabályozás szoba és/vagy külső hőmérséklet visszajelzéssel Igen

Hőteljesítmény típusa / szobahőmérséklet szabályozás

Elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás plusz heti időzítő  Igen

Egyéb vezérlési lehetőségek 

Szobahőmérséklet szabályzó, nyitva ablak érzékelővel Igen

Távolságszabályozási lehetőséggel Igen

Adaptív indításvezérléssel  Igen

Elérhetőségek
Elnur Gabarron Magyarország

3433 Nyékládháza, Ady Endre u. 49.

A Bizottság 2015. április 28-i (EU) 2015/1188 rendelete. 
A környezetbarát tervezés követelményei elektromos 
tárolós helyi fűtőtestekhez.
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Elnur Gabarron magyarországi képviselete. 
Oxyma Systems Kft. 
oxyma@oxyma.hu
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www.elnurgabarron.hu
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Gyártó:
ELNUR S.A.
Travesía de Villa Esther, 11 28110, Algete  
Madrid Telephone: +34 916281440

©  All rights reserved. As part of the continuous improvement 
policy, ELNUR, S.A. reserves the right to alter or modify any 
specifications without notice.

The symbol on the product or in its packaging indicates that this 
product may not be treated as household waste. Instead it shall 
be handed over to the applicable collection point for the recycling 
of electrical and electronic equipment. By ensuring this product 
is disposed of correctly, you will help prevent potential negative 
consequences for the environment and human health, which 
could otherwise be caused by inappropriate waste handling of 
this product. For more detailed information about recycling of this 
product, please contact your local council office, your household 
waste disposal service or the shop where you purchased the 
product. These instructions are only valid in the EU member states.

www.elnurgabarron.hu




