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CIMEX
EL3.0/5.0/5.0S/9.0/15.0

ПРИЛОЖЕНИЕ
Електрическата серия калорифери
Cimex е подходяща за отопление на
гаражи,
работилници,
строителни
обекти и други. Продуктите от нея са
подходящи за временно или аварийно
отопление, като осигуряват бързо
затопляне без конденз, миризма и
консумация
на
кислород.
В
строителството намират приложение за
поддържане
на
температурата
в
помещения през зимния период при
шпакловане, полагане на настилки,
боядисване.

EL3.0/5.0/5.0S/9.0
/15.0
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
КАЛОРИФЕРИ

2
ГОДИНИ
1. ТЕРМОСТАТ
Регулира температурата.

2. РЕГУЛАТОР НА МОЩНОСТТА
Изключено / вентилатор / отопление - 2 степени.

3. КОРПУС ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА
Не се загрява при работа на уреда.

4. ЩЕПСЕЛ
Различни видове в зависимост от захранването.
2

1

1
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3

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
КАЛОРИФЕРИ
EL3.0/5.0/5.0S/9.0
/15.0

EL3.0

В зависимост от степента на топлоизолация
на помещението и модела на уреда,
електрическите
калорифери
Cimex
са
подходящи за отопление на помещения с обем
от 25 до 614 м3 (при коефициент на изменение
на температурата 30 градуса).

EL5.0

EL5.0S

EL9.0

EL15.0
Неподвижен

Освен 2-те степени на отопление,
калориферите имат и функция без
подгряване, т.е могат да се използват като
вентилатори. За икономия на енергия,
калориферите са снабдени с терморегулатор
за автоматично изключване при достигане
на желаната температура и автоматично
стартиране при спадане на температурата
под 5 градуса от зададената.
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Ниското ниво на шум, позволява
използването на калориферите в жилища и
офиси. Корпусът им е изработен от
поцинкована ламарина със защитно прахово
покритие и не се загрява при работа.
Калориферите са с вградена защита срещу
прегряване.

Нагревателите им са изработени от
неръждаема стомана.
EL3.0

EL5.0

EL5.0S

EL9.0

EL15.0

Капацитет (kW)

1.5/3.0

2.5/5

2.5/5

4.5/9

7.5/15

Капацитет (Btu/h)

5.630 - 11.260

8.530 - 17.000

8.530 - 17.000

15.350 - 30.700

25.600 - 51.200

Капацитет (Kcal/h)

1.430 - 2.860

2.150 - 4.300

2.150 - 4.300

3.870 - 7.740

6.450 - 12.900

Напрежение (V/Hz)

230/50

400/50

220/50

400/50

400/50

Номинален ток (A)

14.5

3 x 7.2

16

3 x 13

3 x 22

Превключвател на 1:

Изключено

Превключвател на 2:

Вентилатор

Превключвател на 3:

1,5

2,5

2,5

4,5

7,5

Превключвател на 4:

3,0

5,0

5,0

9,0

15

27-135

40-200

40-200

70-350

120

IP24

Защита
Отоплителен обем / 30ºC / (m3)

О Т О П Л ИТ ЕЛ И

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИ
Дръжте на безопасно разстояние от деца и животни. Не оставяйте уреда без надзор по време на работа.
Осигурете минимално разстояние 50 cm до запалителните материали.
Не използвайте уреда в помещения, където се съхраняват горива, разтворители, бои или други лесно запалителни
летливи материали.
4.
Не използвайте уреда в непосредствена близост до завеси, пердета и други леснозапалими продукти.
5.
Свързвайте уреда само към електрически мрежи, в които напрежението и честотата съответстват на посочените в
спецификациите.
6.
За захранващия кабел използвайте само удължители, чието сечение е подходящо за капацитета на уреда.
7.
Не покривайте уреда с каквото и да било.
8.
Изключвайте уреда от захранващата мрежа, преди да започнете извършването на работи по поддръжка, ремонт или
обслужване.
9.
Когато не използвате уреда, изваждайте щепсела му от контакта.
10.
Използвайте уредите само за затопляне на затворени пространства при спазване на техническите данни.
11.
Не поставяйте уредите върху мокър, замръзнал или наводнен под.
12.
Не поставяйте никакви предмети върху уреда, за да ги изсушите.
13.
Не използвайте това отоплително устройство в непосредствена близост до мивки, вани, душове или плувни басейни.
14.
Забранени са всякакви неодобрени изменения, модификации или поправки по уреда.
15.
Лицата, които използват този уред, трябва да бъдат предупредени за опасностите, които възникват по време на работа с
електрически устройства във влажна среда и да са прочели и разбрали ръководството за експлоатация.
ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.

Отстранете всички опаковъчни материали, които служат да защитят уреда по време на транспорта.
Ако отоплителният уред е повреден, свържете се със съответния продавач, от когото сте закупили продукта.
Ако няма да използвате уреда за продължителен период от време, почистете го добре, преди да го приберете.
Съхранявайте уреда в сухо помещение и го защитете от прах.
Преди да използвате отново уреда, проверете състоянието на захранващия кабел.
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1.
2.
3.

РАБОТА С УРЕДА
Включване

1.1.
2.1.

Включете щепсела (4) на захранващия кабел на уреда в контакт, защитен с подходящ предпазител.
Завъртете ключа (2)в желаната посока.
1

2

1.

Изключен

2.

Само вентилатор

3.

Степен на нагряване 1

4.

Степен на нагряване 2

3

4

О Т О П Л ИТ ЕЛ И

1.1.

1.2.

Регулиране на термостата за температурата в помещението

Регулирайте температурата в помещението като завъртите ключа на термостата.

1.3.

Защита от прегряване

Уредът е снабден с предпазен термостат, който се активира при прегряване на уреда. В този случай уредът се изключва
автоматично. Когато предпазният термостат се задейства, първо изчакайте уреда да се охлади. Едва след това потърсете причината за прегряването. Ако проблемът продължава, обърнете се към сервизния отдел.

1.4.

Изключване

ПРОБЛЕМ

ПРИЧИНА

ОТСТРАНЯВАНЕ

Уредът е включен, вентилаторът работи,
но не се затопля.

Нагревателят е изгорял.

Смяна с нов.

Уредът е включен, вентилаторът работи,
но не се затопля.

Термостатът е повреден.

Смяна с нов.

Уредът не стартира.

Двигателят е повреден.

Смяна с нов.

Уредът не стартира.

Няма мрежово захранване.

Изключете уреда от мрежата и проверете
връзките.

Уредът не стартира.

Термостатът не се рестартира

Натиснете бутона за връщане или

автоматично.

сменете с нов.

Входът за въздух е запушен.

Почистете го и премахнете всякакви

Липсва въздушен поток.

препятствия от него.
Липсва въздушен поток.

Двигателят на вентилатора е повреден.

Смяна с нов.
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ГРЕШКИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
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1. Оставете вентилатора да поработи за около 3 минути (на степен 1), преди да изключите уреда.
2. Завъртете ключа в позиция 0.
3. Извадете щепсела от мрежовия контакт.

СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

1.
Винаги поддържайте уреда чист и далеч от деца.
2.
При възникване на повреда, потърсете оторизиран сервиз за продукти CIMEX или се обърнете към търговския обект от
който сте го закупили. Повече информация може да намерите на www.cimex.bg

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Не изхвърляйте електроуреди и опаковките им заедно с битови отпадъци.

О Т О П Л ИТ ЕЛ И
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Съобразно директивата на EC 2002/96/EG относно износени електрически уреди и отразяването й в националното законодателство, износените електроуреди следва да се събират отделно и да се предават за рециклиране според изискванията за опазване на околната среда.
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София, бул. "Ботевградско Шосе" № 449
Пловдив, ул.Васил Левски № 212
София +359 879 190 200 | Пловдив +359 879 150 190
office@cimex.bg | https://www.cimex.bg

О Т О ПЛИ ТЕ ЛИ

ПРОДАЖБА НА ЛЕКА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ,
МАШИНИ ПОД НАЕМ, СЕРВИЗ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

