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ГАРАНТIЙНИЙ ТАЛОН
КОРIНЕЦЬ ВIДРИВНОГО ТАЛОНА

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ
SMART Universal вiдноситься до системи «Smart Comfort System» (SCS), що призна
чена для опалення житлових, складських, службових та виробничих примiщень. ЗА
БОРОНЯ€ТЬС Я експлуатацiя SMART Universal в пожежонебезпечних i вибухонебез
печних зонах.

SMART Universal призначений для експлуатацi�' в дiапазонi температур навколишнього
сереДОВИЩа ВiД -5 ° С ДО +40 ° С;
SMART Universal вiдповiдае основним вимогам ДС1У ICE 60335-2-30:2004.
Вiдповiднiсть пiдтверджена декларацiею на вiдповiднiсть. Системи опалення «SCS»
дозволяе економити при обiгрiвi примiщення будь-якого типу.
Контроль температури обiгрiву вiдбуваеться за допомогою датчика кiмнати та
радiатора.
2. ЗАГАЛЬНI ВКАЗIВКИ

Завдяки застосуванню оригiнальних технiчних рiшень та iнтелектуально'�' системи керу
вання, система опалення «SCS» дае можливiсть знизити використання електроенергi�'
до 43% (якщо порiвнювати з аналогiчними приладами для опалення житлових примi
щень).
При правильному розрахунку теплово'�' потужностi електрорадiатора, в примiщеннi по
стiйно пiдтримуватиметься встановлена температура повiтря.
Увага! Пiд час купiвлi SMART Universal, необхiдно впевнитись у наявностi дати
продажу, пiдпису продавця та штампу магазину. Вимагайте вiд продавця перевiрки
у Вашiй присутностi працездатностi та укомплектованостi. Перед використанням
уважно ознайомтесь з правилами експлуатацi�' та дотримуйтесь Ух вимог.
3. TEXHIЧHI ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення .........................................................85-250В
Частота ........................................................................50/60Гц
Максимальна потужнiсть ....................................................... 16А
Дiапозон настройок датчика повiтря ......................вiд 5°С до 35°С
Дiапозон настройок датчика поверхнi пристрою ......вiд 5°С до 95°С
Тип дисплея...............................LCD «Touch Screen» (60мм х 45мм)
Шаг вимiрювання ..............................................................О, 1°С
Шаг налаштування ............................................................О,5°С
4. ВСТАНОВЛЕННЯ SMART Universal

8 рiзнi варiанти експлуатацi�' SMART Universal.
На Малюнку 1 показано приклад пiдключення в iснуючу систему опалення, для
мiжсезонного опалення в квартирах або комбiнованого опалення в приватних
будинках.

-з-

Малюнок 1

□
1 - Електричний нагрiвальний елемент Cartrige з правою рiзьбою 3/4 (в комплект не
входить);
2 - Пластикова регулювальна втулка «Зiрочка»;
3 - Датчик поверхнi пристрою;
4 - Клемник для пiдключення нагрiвального елемента;
5 - Саморiз для фiксацп· блока управлiння
1. Герметично змонтуйте в радiатор нагрiвальний елемент №1;
2. Накрутiть пластикову регулювальну втулку №2 на нагрiвальний елемент №1;
3. Пiдключить дроти нагрiвального елемента №1 в клемник №4. Синiй дрiт, «заземлен
ня» нагрiвательного елемента, з жовто-зеленим провiдом клемника. Два червоних
дроти, для живлення нагрiвального елемента, пiдключить в клемник до решти дротiв;
4. Встановiть датчик №3 в спецiальний отвiр в нагрiвальному елементi №1;
5. Встановiть блок управлiння на регулiровачну втулку №2 i зафiксуйте саморезом №
5, при цьому стежте, щоб датчик №3 залишився в спецiальному отворi нагрiвального
елементу № 1 .
5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
Не допускае:ться експлуатацiя SMART Universal опалення без заземлення.

Перед пiдключенням SMART Universal до мережi, потрiбно впевнитись в тому, що
дроти живлення неушкодженi.
Пiд час обслуговування SMART Universal повинен бути вiдключеним вiд мережi.
Пiдключення повинне проводитися лише квалiфiкованими фахiвцями у вiдповiдностi
до "Правил налаштування електропристро·1·в 11 i 1 1Правил безпечноУ експлуатацi�' елек
троустановок споживачiв 11 НПАОП 40.1-1.21-98 (дНАОП 0.00-1.21-98).
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6. ПРАВИЛА ЗБЕРIГАННЯ
SMART Universal е електричним приладом, i як yci прилади, "ii необхiдно оберiгати
вiд ударiв, попадання пилу i вологи.

Зберiгати SMART Universal в заводськiй упаковцi, в примiщеннi з iнтервалом
температур вiд +5°С ДО +40°С, при вологостi не бiльше 80% та при температурi +25°С.
7. ГAPAHTl"i ВИРОБНИКА

Пiдприемство-виробник гарантуе вiдповiднiсть виготовленого SMART Universal вимо
гам ДС1У ICE 60335-2-30:2004 при дотриманнi споживачем правил експлуатацi1 та
зберiгання.
Гарантiйний термiн експлуатацi1· - 2 роки з дня продажу.
Якщо протягом цього гарантiйного термiну у SMART Universal виявляться дефекти в
роботi з провини виробника, виробник безкоштовно вiдремонтуе, або замiнить на за
значених нижче умовах протягом 15 днiв з дня його отримання у сервiсному
центрi:
• Гарантiя дiйсна лише пiсля пред'явлення паспорта та оригiнального чеку, який пiд
тверджуе факт покупки.
• Гарантiя зберiгаеться, якщо не пошкодженi гарантiйнi пломби.
• Дана гарантiя не дае права на вiдшкодування i покриття збитку, якщо SMART
Universal був перероблений без попередньо'1 письмовоУ згоди виробника, з метою при
ведення ·1у у вiдповiднiсть до мiсцевих технiчних стандартiв i норм безпеки.
Дана гарантiя е недiйсною у випадку:
• внесення змiни в конструкцiю SMART Universal покупцем;
• неправильно'�' експлуатацi1·, використання SMART Universal не за призначенням, або
з порушенням дано'�' iнструкцi1' iз експлуатацi1;
• ремонту, проведеного не уповноваженими на те сервiсними центрами або дилера
ми;
• нещасних випадкiв, удару блискавки, затоплення, пожежi та iнших причин, якi €
поза контролем виробника;
• дефектiв, отриманих пiд час транспортування SMART Universal замовником (за ви
нятком випадкiв, коли вона проводиться виробником);
• експлуатацi1 при пiдвищенiй напрузi (бiльше 10% вiд номiнально'I) i вiдносноУ воло
гостi бiльше 80%, при температурi +25 °С;
• якщо помiтнi ознаки попадання рiдини на електронiку.

При поверненнi SMART Universal, обов'язковою умовою е ретельна упаковка, яка ви
ключае можливiсть ·1у пошкодження .
При ремонтi SMART Universal за рахунок споживача, вона надсилаеться пiсляплатою.
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ТМ «Smart Comfort System»
E-mail: energolux777@gmail.com
www.energolux.ua
Адреса: м. Ки"iв, пр. Перемоги 59,
м.тел.(067) 254 96 29
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