
Energooszczędny grzejnik panelowy 

Instrukcje dotyczące instalacji i obsługi 

Szanowny Kliencie! 

Gratulujemy z zakupu nowego, ekonomicznego grzejnika Optilux. Kupiony grzejnik w pełni spełnia 

wymagania techniczne, normy i wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego. 

Przy właściwym użytkowaniu będzie służył przez wiele lat. 

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji i projektowania ze względu na 

ciągłe ulepszanie grzejników bez dodatkowego powiadomienia o tych zmianach. 

Przeznaczenie i zasada działania grzejnika 

Grzejnik jest przeznaczony do głównego lub dodatkowego ogrzewania każdego pomieszczenia w okresie 

zimowym. 

Klaszfikacją według wykorzystania: 

  N – ścienne ,  P - sufitowe 

Dodatkowo, grzejniki mogą być wyposażone w kabel i widelec euro (B) 

Zasada działania grzejnika Optilux polega na bezpośrednim ogrzewaniu pomieszczenia z powodu 

miękkiego promieniowania podczerwonego. Takie nagrzewanie pomieszczenia gwarantuje komfortową 

temperaturę, równomierne nagrzewanie pomieszczenia, brak przeciągów konwekcyjnych i dobry 

mikroklimat. 

Zawartość opakowania 

Grzejnik Optilux - 1 szt. 

Instrukcja instalacji, obsługi i karta gwarancyjna - 1 szt. 

Ograniczenia operacyjne 

Nie używaj grzejnika na zewnątrz pomieszczenia. 

Używaj grzejnika tylko pionowo. 

Nie używaj grzejnika bez uziemienia. 

Nie używaj grzejnika z zdjętymi osłonami. 

Nie używaj grzejnika, jeśli substancje łatwopalne są rozpylane lub bezpośrednio przylegają do powietrza. 

Nie zanurzać podgrzewacza w wodzie lub innych cieczach. 

Nie nakrywać grzejnika, nie suszyć na nim ubrań itp. 

Nie należy umieszczać mebli, urządzeń i innych przedmiotów, które mogą utrudniać ogrzewanie 

powietrza, bliżej niż 0,5 m od grzejnika. 

Grzejnik nie jest zabawką, nie pozwól dzieciom bawić się z nim. 

Nie używać grzejnika, jeśli kabel zasilający lub widelec są uszkodzone. 



Nie wymieniać kabla zasilającego lub wtyczki samemu. 

Każde fałszywe połączenie pozbawia prawa do serwisu gwarancyjnego. 

Niniejsza instrukcja nie obejmuje wszystkich możliwych sytuacji, które mogą wystąpić podczas 

eksploatacji, transportu, czyszczenia i przechowywania grzejnika. W przypadku jakiekolwiek pytania 

związanych z tym, skontaktuj się z punktem sprzedaży lub wykwalifikowanym specjalistą. 

Czyszczenie i opieka 

Grzejnik wymaga tylko czyszczenia zewnętrznej. 

Jeśli grzejnik jest brudny, należy go wyczyścić. 

Przed czyszczeniem grzejnika należy go wyłączyć lub odłączyć od sieci, do której jest podłączony, i 

poczekać, aż grzejnik zostanie całkowicie schłodzony. 

Należy wytrzeć zewnętrzną część grzejnika lekko zwilżoną ściereczką i dokładnie wysuszyć grzałkę 

przed włączeniem. Do czyszczenia można również używać ściereczki zwilżonej roztworem mydła.  

Nie należy używać środków czyszczących, które mogłyby uszkodzić grzejnika. 

Regularne i dokładne czyszczenie grzejnika wydłuża żywotność i zwiększa efektywność jego działania.  

1. Zasady przechowywania i transportu  

Przechowywać grzejniki w suchym pomieszczeniu, w temperaturze -40С ... + 40С i wilgotności 

względnej nie większej niż 90% w opakowaniu producenta. 

Nie należy dopuszczać do przechowywania grzejników w pomieszczeniach wraz z cieczami lub 

substancjami, których opary mogą powodować korozję elementów konstrukcyjnych lub uszkodzenie 

izolacji przewodów.  

Podgrzewacze w opakowaniu producenta mogą być transportowane w krytych pojazdach, z wyjątkiem 

uderzeń i przemieszczeń wewnątrz pojazdu. 

2.  Jeżeli grzejnik nie działa 

 Sprawdzić moc sieci, a także spójność przewodu, w razie potrzeby wymieniania  go należy skonsultować 

się z wykwalifikowanym specjalistą. 

Jeśli grzejnik nie działa, należy skonsultować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu, serwisem, 

sprzedawcą lub producentem. 

7.  Recykling grzejnika 

Dbamy o środowisko, grzejnik nie zawiera materiałów wymagających specjalnych technologii 

recyklingu. 

Grzejnik zawiera wiele materiałów nadających się do recyklingu. 

Po wyjściu z eksploatacji zanieść go do punktu zbiórki dla celu recyklingu. 

8. Żywotność 

Żywotność grzejnika 25-30 lat. 



9. Parametry techniczne 

№ Nazwa 

parametró

w 

500H(B) 700H(B) К500H(

B) 

К700H(

B) 

300H(B) К300H(

B) 

500П 

 

330H(B) 

Suszarka 

do 

ręcznikó

w 

1 Moc 

znamiono

wa (kW) 

0,5 0,7 0,5 0,7 0,3 0,3 0,5 0,33 

2 Zasilanie 

V / Hz 

220/50 

3 Maksyma

lny 

obszar 

grzewczy 

10 14 10 14 7 8 10 7 

4 Temperat

ura 

powierzc

hni 

grzewczej 

80+-5 90+-5 80+-5 

5 Sposób 

montażu 

ścienny sufitowy ścienny 

6 Nominaln

y tryb 

pracy 

długotrwały 

7 Standardo

wy kolor 

biały beżowy biały beżowy biały 

8 Podłącze

nie do 

zasilania 

Instalacja wtyczki euro montaż Instalacja 

wtyczki 

euro 

9 Wymiary, 

mm 

475*800

*12 

980*800

*12 

600*300

*20 

600*300

*20 

600*300

*12 

600*300

*20 

595*395

*12 

980*800

*12 

1

0 

Waga , kg 7,6 9 11 9 9 3,5 4 9 

 

10. Montaż grzejnika 

Instalację grzejników, które łączą się z zasilaczem wyłącznie poprzez montaż (bez euro wtyczki), oraz ich 

podłączenie do zasilania elektrycznego powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych ekspertów 

zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. Grzejniki ścienne znajdują się w odległości nie mniejszej niż 0,1 

m od podłogi. 

W zależności od materiałów i konstrukcji, do których jest przymocowany grzejnik, wybiera się elementy 

montażowe lub używane są zestawy. 

Wytrzymałość sufitu, ściany lub konstrukcji, do której będzie przymocowany grzejnik, musi być 

wystarczająca, aby wytrzymać 5-krotność ciężaru grzejnika. 

Aby uzyskać bardziej efektywną pracę, zaleca się zainstalowanie ekranu odbijającego ciepło w miejscu 

montażu grzejników ściennych. 

Zrobić znacznik montażowy zgodnie z umiejscowieniem uchwytu nagrzewnicy i zamontować elementy 

montażowe (uniwersalne śruby z kołkami, haki kotwiące itp.) 

Podłączenie grzałek do standardowego okablowania odbywa się za pomocą podwójnie izolowanego kabla 

typu PVS, SHVVP, zgodnie ze schematem połączeń, natomiast w stacjonarnym okablowaniu należy 



zainstalować urządzenie do odłączenia od zasilania z zapewnieniem całkowitego usunięcia napięcia 

zasilania. 

Z tyłu nagrzewnicy za pomocą śrubokrętu wyjąć pudełko ochronne z zasilacza. W gumowym rękawie 

wyciąć otwór. Włóż kabel zasilający z ochronnym przewodem uziemiającym do otworu skrzynki 

ochronnej i podłączyć go do bloku zaciskowego zgodnie ze schematem połączeń. Ilość i moc grzałek 

instalowane według obliczeń cieplnych. 

Schemat połączenia 

Zainstalować zasilacz i obudowę zabezpieczającą na miejsce. Zainstalować grzejnik na uchwycie. 

Grzejniki sufitowe można montować w sufitach podwieszanych firmy Armstrong. 

3. Gwarancja producenta 

Grzejniki produkowane są na przedsiębiorstwie "EURO-TEPLO-INVEST" Sp. z o.o. zgodnie z TU 

29.7737606052-001: 2011, obowiązującymi normami i standardami. 

Producent daje gwarancję na grzałkę ciągu sześciu (6) lat, a termostat (programator) - jeden rok pod 

warunkiem przestrzegania zasad eksploatacji, transportu, przechowywania i instalacji. Pełny okres 

gwarancji jest udzielany po instalacji przez licencjonowane organizacje montażowe, zgodnie z 

obliczeniami inżynierii cieplnej.  

Gwarancja jest uwzględniana od daty sprzedaży grzejnika, a w przypadku braku znaku  dnia sprzedaży, 

okres gwarancji jest brany pod uwagę od daty produkowania. 

Gwarancja nie obowiązuje: 

W przypadku awarii i uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji grzejnika; wszelkie 

awarie i uszkodzenia powstałe po dostarczeniu grzejnika do konsumenta podczas załadunku, rozładunku 

lub transportu grzejnika; awarie i uszkodzenia, które wystąpiły podczas wysokiego lub niskiego napięcia 

w sieci, korzystanie z gniazd bez uziemienia, awarie instalacji elektrycznej, włączenie urządzenia, 

napięcie i częstotliwość, które nie spełniają ustalonych standardów dotyczących grzejnika;  awarie i 

uszkodzenia spowodowane przez pożar lub uderzenie pioruna w okablowanie; awarie i szkody, które 

powstały w wyniku naprawy niezależnej lub wykonanej ze strony trzeciej bez odpowiednich kwalifikacji. 

Uwaga! W przypadku niewłaściwej obsługi i naprawy serwis gwarancyjny nie jest świadczony. 

 

 Nieprawidłowy montaż lub demontaż. 

Uszkodzenie grzejnika, wgniecenia, zadrapania, oparzenia, uszkodzenie obudowy, obecność płynu 

wewnątrz nagrzewnicy lub ślady cieczy. 

W przypadku wyżej wymienionych uszkodzeń, gwarancja nie jest świadczona. 

Gwarancja nie jest ważna, jeśli numer seryjny produktu został całkowicie lub częściowo zmieniony, 

usunięty lub niezdecydowany. 

Certyfikat przyjęcia i sprzedaży: 

Grzejnik spełnia wymagania TU 29-7-37796052-001: 2011, uznane za nadające się do użytku. 

Klient ______ 



Model____ 

Data sprzedaży (montażu)______ 

Sprzedawca______ 

Odpis sprzedawcy_________ 

Informacja kontaktowa___________ 

Wsparcie techniczne producenta 095-626-86-36, 067-733-68-84 


