
Kérjük, tartsa meg ezeket az utasításokat egy biztonságos
helyen a további hivatkozás érdekében.

A termék kizárólag jól szigetelt helyiségek fűtésére vagy
alkalmankénti használatra alkalmas.ErP

Radialight

SIRIO
elektromos egyedi helyiségfűtő berendezés

programozható termosztáttal

Beszerelési és üzemeltetési
útmutató
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FELSZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mielőtt használni kezdi a konvektort, kérjük, olvassa el a használati utasítást, hogy elkerülje az
esetleges sérüléseket és veszélyeket. A konvektor bármely, a jelen használati utasításban
meghatározottaktól eltérő használata tüzet okozhat, illetve érvényteleníti a garanciát. A jótállás
nem vonatkozik olyan hibára, sérülésre, amelynél megállapítható a szándékos rongálás, vagy a
garanciával való visszaélés.

Mielőtt használná a készüléket, kérjük távolítsa el a csomagolás minden egyes
elemét. Ha a készülék sérült, vagy hibás, kérjük ne próbálja meg beüzemelni, vagy
megjavítani, hanem forduljon a forgalmazóhoz.

A csomagolás nem játék, a hulladék feldolgozásra vonatkozó előírásoknak
megfelelően kezelje. Ne engedje, hogy gyermeke a csomagolással játsszon.

1. Biztonsági előírások

A készüléket normál háztartási használatra tervezték, nem alkalmas kereskedelmi / ipari
környezetben, járművekben, repülőgép vagy hajó fedélzetén történő használatra.

A készüléket nem használhatja 8 éves kor alatti gyermek, valamint a csökkent fizikai, szenzoros vagy
mentális képességekkel rendelkező személy. A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítás és
karbantartás nem végezheti gyermek felnőtt felügyelete nélkül. 3 évnél fiatalabb gyermekeket
tartsanak távol, kivéve, ha folyamatosan felügyelik.

A 3 év alatti és 8 évnél fiatalabb gyermekek csak akkor kapcsolhatják be / ki a készüléket, ha a
készülék rendeltetésszerű üzemi helyzetben van, a gyermeket felügyelik vagy utasították a készülék
biztonságos használatára, és megértették a veszélyeket. A 3 év alatti és 8 évnél fiatalabb gyermekek
nem csatlakoztathatják, nem szabályozhatják, nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek
karbantartást.

VIGYÁZAT - A termék egyes részei nagyon forróvá válhatnak és égési sérüléseket okozhat.
Különös figyelmet kell fordítani a használat során, ha gyermekek és sérülékeny emberek jelen
vannak.

Győződjön meg arról, hogy a megfelelő elektromos hálózat rendelkezésre áll-e: 230V ~, 50Hz.

Ez a konvektor kétféle érintésvédelmi szinttel rendelkezik: IPX0 ha hordozható és IPX4, amikor falra
szerelhető fűtőtestként üzemelteti. Kérjük fürdőszobai használat esetén mindig tartsa be a
felszerelésre vonatkozó utasításokat. A készüléket nem lehet a ZONA 1 területre telepíteni. (1. ábra)
Ha hordozhatóként használja, ne használja ezt a fűtőt a fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence
közvetlen környezetében (1. ábra)

Működés közben helyezze a konvektort biztonságos helyzetbe: Legalább 1 méterre a gyúlékony
tárgyaktól vagy bútoroktól; A konvektor előtt legalább 1m szabad helyet hagyunk; Nem telepíthető
közvetlenül aljzat (konnektor) alatt.

Ne hagyja, hogy gyermekek, állatok hozzáérjenek, vagy játszanak a készülékkel.Figyeljen! A levegő
kimeneti rács működése közben felmelegedhet (90 ° C fölé)
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Ne használja a fűtőtestet robbanásveszélyes környezetben, és ne használjon közvetlen közelében
gyúlékony oldószert, lakkot vagy ragasztót.

Ha a kábelen sérülést tapasztal, ki kell cserélni. A kábel cseréjét csak hivatalos villanyszerelő
végezheti. A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a villásdugó mindig hozzáférhető legyen.

- Ne szerelje a terméket szintetikus anyagból készült falakra.
- Ne használja ezt a fűtőtestet, ha leesett;
- Ne használja, ha a fűtőegység károsodásának jeleit tapasztalja;
- Ezt a fűtőtestet vízszintes és stabil felületen használja;

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja ezt a fűtőtestet kis helyiségekben, ahol olyan személyek
tartózkodnak, akik egyedül nem képesek elhagyni a szobát, kivéve, ha az állandó felügyelet
biztosított.

FIGYELMEZTETÉS: A tűzveszély csökkentése érdekében ne takarja el a függönnyel, textillel, vagy
bármely más gyúlékony anyaggal, azok legalább 1 méter távolságra legyenek a készülék felső
bordázatától.

2. Felszerelés a falra

Rögzítse a konvektort vízszintes helyzetbe úgy, hogy a levegő kimeneti rács felfelé legyen;

Ez a konvektor kettős elektromos szigetelő áramkörrel (II. Osztály) van felszerelve, ezért nem igényel
földelést. Ezt a fűtőtestet a telepítési országban érvényes előírásoknak megfelelően kell telepíteni. A
tápellátáshoz való elektromos csatlakozást csak szabványos dugvillával szabad kivitelezni.

Nedves helyiségekben, mint a fürdőszobákban vagy a konyhákban, a csatlakozó aljzatot legalább 25
cm-rel fel kell szerelni a földtől számítva. A készülék falra szerelésénél figyelembe kell venni a
mennyezettől, padlótól, oldalfaltól való távolságokat. Mindig tartsa be a falak, bútorok és / vagy
tárgyak minimális távolságát (1., 2. ábra)

A fali konzolt a 3. ábrán feltüntetett távolságok figyelembevételével kell rögzíteni a falhoz.

A telepítés folytatásához:

- Távolítsa el a konzolt a termékről;
- Fúrjon 4 lyukat a falba a 3. ábrán látható távolságok figyelembe vételével az alábbi táblázatban
megadottak szerint:

FIGYELMEZTETÉS: A túlmelegedés elkerülése érdekében ne akasszon semmit
a készülékre és ne takarja le. Ezt az alábbi szimbólum jelzi:

Függőlegesen ne szerelje fel és ne üzemeltesse a fűtőtestet!
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MODEL A B C

SIRIO 5 205mm 180mm 357mm

SIRIO 10 290mm 260mm 400mm

SIRIO 15 270mm 480mm 400mm

SIRIO 20 250mm 700mm 400mm

- Rögzítse a konzolt a fali dugókkal és csavarokkal
- Ellenőrizze, hogy a korábban leírt minimális távolságok teljesülnek-e;
- A készüléket a konzolhoz kell közelíteni, amíg a konzol alsó kampóit be nem helyezik a résbe hátsó
panel a 4. ábrán látható módon;
- Forgassa a termék felső részét a falra, amíg be nem kattan, és ügyeljen arra, hogy a két felső horgot
rögzítse az 5. ábrán látható módon;
- A mellékelt csavarokkal a 6. ábrán látható módon rögzítse a konzol 2 felső horogát.

3. Görgős lábon történő rögzítés (opcionális)

4. A készülék kezelése

A konvektor hordozható termékként használható, külön megvásárolható görgős láb felszerelése
esetén.
A kerekek rögzítéséhez ellenőrizze a helyes irányt a 7. ábrán látható módon! A 2 görgős láb rögzítése
a 8. ábrán látható csavarokkal történik, melyet kézzel kell betekerni és nem igényel semmilyen
eszközt.

A konvektor jobb oldalán található a be- / kikapcsoló gomb. Amikor a készülék ki van kapcsolva, az
elektromos alkatrészek nem lesznek feszültség alatt.

A következő vezérlők a termék tetején találhatóak (10. ábra):

Többfunkciós kĳelző a funkciók működésének és aktiválási állapotának megtekintéséhez

Comfort

Comfort - 1 °C

Comfort - 2°C

Eco

Fagymentesítés

Gyerekzár

Ablaknyitás érzékelő

Fűtés folyamat visszajelző

Üzemmód választó gomb.

Funkcióválasztó gomb.

Navigációs menü gomb.

Készenléti üzemmód
engedélyezése / letiltása gomb.
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KI-BE

Használja a Power / Stand-by gombot a konvektor be- és kikapcsolásához
a tárolt idő elvesztése nélkül.

A terméket egy elektromechanikus be- és kikapcsoló gomb kapcsolja.

A termék kapcsolójának kikapcsolásával megszakítja a tápellátást. Ez azt eredményezi, hogy a
korábban megadott beállítási értékek elveszhetnek. Ugyanez történik áramkimaradás esetén is. A
készülék órája visszaáll Hétfő 12:00-ra. Bekapcsoláskor a konvektor aktiválja az utolsó üzemmódot.
Mielőtt használni kezdi a készüléket, a pontos időt és a hét kezdő napját be kell állítani.

Javasoljuk, csak akkor használja ezt a mechanikus gombot, ha hosszú ideig nem kívánja használni a
terméket. A napi be- és kikapcsolásra használja a kĳelzőn lévő be/ki gombot.

5. Be- és Kikapcsolás
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6. Üzemmódok

COMFORT mód
A konvektor folyamatosan működik, amíg eléri a beállított hőmérsékletet,
majd ezt követően ki-be kapcsol a beállított érték fenntartása érdekében.
A Comfort üzemmódnak megfelelő szimbólum világít, a fűtési folyamat
visszajelző csak akkor világít, amikor a készülék fűt. Ebben az üzemmódban
a nyitott ablak észlelési funkció elérhető (lásd:. 7. Különleges Funkciók).

COMFORT mód-1
A konvektor folyamatosan működik, amíg eléri a beállított hőmérsékletet -1 °
C-kal csökkentve, majd ezt követően ki-be kapcsol a beállított érték
fenntartása érdekében.
A Comfort -1 üzemmódnak megfelelő szimbólum világít, a fűtési folyamat
visszajelző csak akkor világít, amikor a készülék fűt. Ebben az üzemmódban
a nyitott ablak észlelési funkció elérhető (lásd:. 7. Különleges Funkciók).

COMFORT mód -2
A konvektor folyamatosan működik, amíg eléri a beállított hőmérsékletet -2 °
C-kal csökkentve, majd ezt követően ki-be kapcsol a beállított érték
fenntartása érdekében.
A Comfort -2 üzemmódnak megfelelő szimbólum világít, a fűtési folyamat
visszajelző csak akkor világít, amikor a készülék fűt. Ebben az üzemmódban
a nyitott ablak észlelési funkció elérhető (lásd:. 7. Különleges Funkciók).

ECO üzemmód
A konvektor folyamatosan működik, amíg eléri a beállított hőmérsékletet -3,5
° C-kal csökkentve, majd ezt követően ki-be kapcsol a beállított érték
fenntartása érdekében.
Az Eco módnak megfelelő szimbólum világít, a fűtési folyamat visszajelző
csak akkor világít, amikor a készülék fűt. Ebben az üzemmódban a nyitott
ablak észlelési funkció elérhető (lásd:. 7. Különleges Funkciók).

Fagyvédelmi mód
A termosztát automatikusan 7 ± 3 ° C hőmérsékletre kapcsol.
A Fagyvédelmi üzemmódnak megfelelő szimbólum világít, a fűtési folyamat
visszajelző csak akkor világít, amikor a készülék fűt. Ebben az üzemmódban
a nyitott ablak észlelési funkció nem elérhető.

Programozási mód
A konvektor folyamatosan működik, amíg eléri a heti programozásnak
megfelelő hőmérsékletet, majd ezt követően ki-be kapcsol a beállított érték
fenntartása érdekében. (lásd a HÉTES PROGRAMOZÁSról szóló bekezdést)
A programban beállított üzemmódnak megfelelő szimbólum (Comfort,
Comfort-1,
A Comfort-2, az Eco vagy az Fagyvédelmi mód) világít az aktuális időre és
napra. Ebben az üzemmódban a nyitott ablak észlelési funkció elérhető
(lásd:. 7. Különleges Funkciók).

A gomb megnyomásával a következő 6 üzemmód közül választhat:
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7. Különleges funkciók

RESET funkció
A funkció aktiválásával az összes beállítás visszaáll az eredeti gyári
értékre. A comfort hőmérséklet 19,0 ° C, az előre beállított program
és az ablaknyitás érzékelő mód ki van kapcsolva.

Nyomja folyamatosan a RESET gombot legalább 5 másodpercig. A
konvektor automatikusan beáll a gyári Comfort üzemmódba.

ABLAKNYITÁS ÉRZÉKELŐ funkció
Ez a funkció lehetővé teszi az ablak megnyitásának érzékelését és
automatikusan bekapcsolódik a fagyvédelem.

Ha a környezeti hőmérséklet hirtelen csökkenését észleli a
készülék, akkor automatikusan bekapcsol a Fagyvédelmi funkció,
hogy elkerülje a felesleges energiafogyasztást.
Az ablaknyitás érzékelő szimbólum és a Fagyvédelmi funkció
visszajelző villog, jelezve, hogy a készülék érzékelte a nyitott
ablakot. A normál működés helyreállítása nem automatikus, hanem
az 5 gomb bármelyikének megnyomásával indul.

Ennek a funkciónak a helyes működése függhet a termék
helyiségben való elhelyezkedésétől, a huzatok jelenlététől, a külső
hőmérséklettől és az ablaknyitás idejétől.

Aktiválja a funkciót a felfele nyil kép gomb megnyomásával.
Az ablak szimbólum világít a kĳelzőn.

Kapcsolja ki a funkciót a lefele nyíl kép gomb megnyomásával.Az
ablak szimbólum kialszik a kĳelzőn.

A gomb megnyomásával a következő különleges funkciók közül választhat:

5"
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GYEREKZÁR (LOCK) funkció
Ennek a funkciónak az aktiválásával az összes gomb
deaktiválódik, hogy megakadályozzák a működési
beállítások nem kívánt módosítását.

5" Aktiválja a funkciót a gomb legalább 5
másodpercig történő megnyomásával.

A kulcs szimbólum világít a kĳelzőn és a gombok
az érintésre nem reagálnak.

5" Kapcsolja ki a funkciót a és a gomb
legalább 5 másodpercig egyszerre történő
megnyomásával.

A kulcs szimbólum kikapcsol, a gombok újra
működnek.

8. Hőmérséklet szabályozás

Az elektronikus hőmérséklet-szabályozás a felhasználó által a COMFORT hőmérséklethez rendelt
értéken alapul. A Comfort-1, a Comfort-2, az Eco és a Fagyvédelmi üzemmódok hőmérsékleti értékei
automatikusan kiszámításra kerülnek, A referencia hőmérsékletet mindig a kĳelzőn jelzi, illetve
látható a kiválasztott üzemmódot jelző szimbólum is.

MEGJEGYZÉS: A termék belsejében lévő érzékelő által mért hőmérséklet mindig a környezeti
hőmérsékletet jelzi a termék közvetlen közelében, más területeken más eszközökkel mért
hőmérséklettől eltérhet. Ez a különbség számos tényezőtől függhet, például:

- A telepítési helyzet: a helyiség egyes területein a hideg-meleg levegő áramlása
befolyásolhatja az érzékelő pontos mérését.
- A külső fal, amely normál esetben hidegebb, mint a belső falak, alacsonyabb
hőmérséklet-mérést eredményezhet, mint a tényleges szobahőmérséklet;
- instabil feltételek: minden értékelést stabil üzemi körülmények között kell elvégezni. Ezért
a Comfort hőmérsékletet az előző módosítás óta eltelt 60 perc elteltével nem szabad
megváltoztatni. A készülék nem tudja helyesen felmérni a helyiség hőmérsékletét, ha a
beállított Comfort hőmérsékleti szint rövid időn belül folyamatosan módosul.

Ha a beállított hőmérséklet és a környezeti hőmérséklet közötti különbséget stabil körülmények
között érzékeli, növelje vagy csökkentse a Comfort hőmérsékleti szintet a különbség értékével.
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9. Dátum és idő beállítása

Az aktuális idő és dátum beállításához tegye a következőket:

Használja a és gombokat a nap beállításához!

Nyomja meg az gombot addig, amíg a Programozott
üzemmódot ki nem választja!

Tartsa lenyomva az gombot legalább 3 másodpercig, amíg
a hét napja villogni kezd!

Nyomja meg az gombot a nap és az időbeállítás
átváltásához!

3"

Használja a és gombokat az „óra” beállításához!

Nyomja meg az gombot a óra- és a perbeállítás
átváltásához!

Használja a és gombokat a „perc” beállításához!

10. Heti programozás

A heti programozás lehetővé teszi, hogy különböző üzemmódokat állítson be a nap minden órájára
és a hét minden napjára. A konvektor előre beállítva a következő diagram szerint:

Hétfő - Péntek

Szombat - Vasárnap

Nyomja meg az gombot a befejezéshez és a Programozott
üzemmódhoz való visszatéréshez!



A program megtekintéséhez és beállításához kövesse a következő utasításokat!

Nyomja meg az gombot addig, amíg a Programozott
üzemmódot ki nem választja!

Nyomja meg az gombot a következő nap megtekintéséhez
/ szerkesztéséhet!

Az gomb segítségével válassza ki a napot, ahová az
elmentett üzemmódokat másolni szeretné!

Az gomb segítségével válassza ki a következő napot!
A programozásnak akkor van vége, ha a hét utolsó napjának
megtekintése / szerkesztése után ismét megnyomja a gombot. A
kĳelző visszatér az aktuális nap és idő programozási
beállításainak megjelenítéséhez

A másoláshoz nyomja meg a és a gombot egyszerre!
A kĳelzőn a „PROG” felirat jelenik meg!

Használja a és gombokat a nap / idő beállításához

Tartsa lenyomva az gombot legalább 3 másodpercig a
Programozott üzemmód megtekintéséhez / szerkesztéséhez!

A hét első napján a beállított hőmérséklethez megfelelő szim-
bólum villogni kezd.

A beállított üzemmódokat egy másik napra másolhatja a következők szerint:

Válassza ki a napot amit másolni szeretne és nyomja meg a

A „COPY” szó jelenik meg a kĳelzőn, jelezve, hogy az adott nap
beállításait a készülék másoláshoz elmentette.

és a gombokat egyszerre!

13

3"

és az gombot az órához tartozó üzemmód kiválasztásához.

Az gomb megnyomásával válthatja az üzemmódokat a
következők szerint:

Comfort > Comfort-1 > Comfort-2 > Eco > Fagyvédelem
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11. Hibaelhárítás

12. Karbantartás

13. Jogi nyilatkozat

Túlmelegedés esetén a készülék biztonsági berendezése automatikusan kikapcsolja a fűtőelemeket.
Ebben az esetben: - Kapcsolja ki a konvektort és hagyja lehűlni kb. 15/20 percig. Távolítsa el a
túlmelegedés egyéb lehetséges okait (pl. Akadályok a levegő be- és kimeneti rácsai előtt,
szennyeződések felhalmozódása). Kapcsolja be újra a konvektort, és ellenőrizze, hogy megfelelően
működik-e.

Ez a termék nem igényel különleges karbantartást. A terméket száraz ruhával tisztítsa 6 havonta
egyszer.

Ha a termék javítását igényli, lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal.

A tápkábel cseréjekor használjon 2x0,75 mm2 H05RR-F vagy 2x1,00 mm2 H05RR-F <HAR> típust.
Ezt a műveletet szakképzett személyzetnek és soha nem a végfelhasználónak kell elvégeznie, hogy
elkerülje a készülék károsodását és veszélyeztesse a személyes biztonságát.

Környezet és újrahasznosítás
A szállítás közbeni károk elkerülése érdekében a készüléket gondosan csomagolták.
Környezetünk védelméhez hozzájárulunk a csomagolóanyagok megfelelő
ártalmatlanításához.

Az elavult készülékek újrahasznosítása
Az e címkével ellátott készülékeket nem szabad az általános hulladékkal együtt
ártalmatlanítani, hanem azokat külön kell gyűjteni és ártalmatlanítani. A használt eszközök
ártalmatlanítását pontosan kell elvégezni, a hatályos helyi előírásoknak és törvényeknek
megfelelően.



Az elektromos egyedi helyiségfűtő berendezések termékinformációs lapja

Modellazonosító(k): SIRIO

Érték Mérték Jellemző Mértékegység

Hőteljesítmény A hőbevitel típusa (csak a hőtárolós elektromos egyedi helyiségfűtő berendezések esetében
– egyet jelöljön meg)

Névleges hőteljesítmény
Pnom (*) kW

Kézi töltésszabályozás beépített termosztáttal nem

Min. hőteljesítmény
(indikatív) Pmin (**) kW

Kézi töltésszabályozás beltéri és/vagy kültéri hőmérséklet-
visszacsatolással

nem

Maximális
folyamatos
hőteljesítmény

Pmax,c (***) kW
Elektronikus töltésszabályozás beltéri és/vagy külső hőmérséklet-
visszacsatolással

nem

Kiegészítő
villamosenergia-
fogyasztás

Ventilátorral segített hőleadás nem

A névleges
hőteljesítményen elmax 0,000 kW

A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa
(egyet jelöljön meg)

Aminimális
hőteljesítményen elmin 0,000 kW

Egyetlen állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül nem

Készenléti üzemmódban elSB 0,162 W Két vagy több kézi szabályozású állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül nem

Mechanikus termosztátos beltéri hőmérséklet-szabályozás nem

Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás nem

Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti
szabályozás

nem

Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás igen

Más szabályozási lehetőségek (többet is megjelölhet)

nem

Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel

Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel

igen

Távszabályozási lehetőség nem

Adaptív bekapcsolásszabályozás nem

Működési idő korlátozása nem

Feketegömb-érzékelővel ellátva nem

Kapcsolatfelvételi
adatok

Forgalmazó: Nágel Nordart Bt. 1138 Budapest, Jakab József utca 17. E. ép. fszt. 12.
Gyártó: Ermete Giudici S.p.A. - via L. da Vinci, 27 - 20090 Segrate (MI) Italy

(*) SIRIO 5 =0,50 SIRIO 10 = 1,00 SIRIO 15 = 1,50 SIRIO 20 = 2,00
(**) SIRIO 5 =0,25 SIRIO 10 = 0,50 SIRIO 15 = 0,75 SIRIO 20 = 1,00
(***) SIRIO 5 =0,50 SIRIO 10 = 1,00 SIRIO 15 = 1,50 SIRIO 20 = 2,00

Jellemző Jel

radialight.hu
info@radialight.hu
+36205558877 (H-P 10-14)

SIRIO_R4_2019_06_V3


