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Радиатор с вентилатор за баня 

 

 

 
 
 

Инструкция за монтаж и експлоатация 
(да се чете внимателно, преди извършването на всяко действие) 



1 - ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Уредът е: Клас II, категория B, IP24, Защитен срещу водни пръски 
Командите включват: 
- 1 бутон Вкл. / изкл. 
- 1 таймер до 60 мин. 
- 1 бутон за регулиране на термостата 
- 1 релса за сушене на кърпи за Helios CS 
 
Радиатор Мощност 

W 
Сила на 
тока  
А 

Височина 
mm 

Широчина 
mm 

Дебел. 
mm 

Тегло 
kg 

7825-7 
 без релси 1000/1200  4.35/ 8.7 410  310  140 5.5 

7826-7 
 с релси 

1000/1200  4.35/ 8.7 460 410 145 6.5 

 
2 - ИЗБОР НА МЯСТО ЗА МОНТАЖ 

Радиаторът се поставя така, че произведената топлина да обгръща 
максимален обем въздух. 
Радиаторът следва да бъде монтиран на постоянно място, добре 
нивелиран, съгласно предписанията. Той трябва да бъде инсталиран така, 
че прекъсвачите и другите командни устройства да не бъдат достигани от 
лице, което се намира във ваната или под душа. 

 
Монтаж в мокро помещение -   Защитен обем 
Радиаторът може да бъде монтиран в обемите 2 или 3 при условие, че 
ел.захранването е защитено допълнително с диференциален прекъсвач на 
ток (допълнителен бушон) равен на 30 mА.(Съгласно схемата на фиг.A) 
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Инсталиране на апарата: 
- Ел. свързване трябва да бъде в съответствие с изискванията в нормалата 
NFC 15-100. 
Уредът има ІІ клас на защита и не се заземява. 
- Основно правило е радиаторът така да се разположи, че излъчваната от 
него топлина да има максимален досег до общия въздух в помещението.  
- Радиаторът не трябва да бъде монтиран под контакт 
- Мястото трябва да бъде такова, че радиаторът да не може да бъде 
достигнат от човек, намиращ се под душа или във ваната. 
- При изборът на място за монтаж, избягвайте то да бъде под прозорец, зад 
перде, врата или вентилационна решетка. Съобразете се с минималните 
отстояния от пода, стени и мебели.  

 

 
 

 

- Не е предвидено радиаторът да бъде ползван от 
хора ( в това число и деца) с физически, сетивни или 
умствени проблеми или от неопитни и необучени 
хора. Изключение са тези, които разполагат с 
отговорни за тяхната сигурност хора и упражняват 
контрол над тях. 
Желателно е да следите децата за да сте сигурни че 
няма да си играят с радиатора. 
 
ВНИМАНИЕ: Уредът да не се покрива: 
За да се избегне прегряване, не покривайте апарата. 
Строго се забранява както покриване, така и 
запушване на двете решетки вход/ изход, поради 
опасност от инцидент или повреда на уреда.  

 

3 – МОНТАЖ КЪМ СТЕНАТА  

Фиксиране на носещата рамка 
*Освободете задната носеща рамка,  като натиснете с отвертка върху  двете 
крачета ( т. 1 ) 
*Наложете рамката върху стената, нивелирайте я и отбележете мястото за 
3-те отвора, 
като се съобразите със задължителните отстояния дадени във фиг. С 
*Пробийте отворите и монтирайте  с 3 винта с максимален диаметър 5,5 мм.                              
 
ЗАБЕЛЕЖКА: 
Важно е да се съобразите с минималните отстояния, показани на фиг.С 
 
Монтаж 
Поставете долните отвори на гърба на радиатора в долното краче на 
носещата планка. После изправете радиатора и го притиснете леко към 
стената, докато щракнат горните крачета на носещата рамка.  
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4 – ЕЛЕКТРОСВЪРЗВАНЕ  

Използвайте оригиналния гъвкав кабел (3х1 или 3х1,5мм
2
) и свържете към 

мрежата посредством твърда връзка (кафяв кабел = фаза, син = 0, черен = 
управляващ). Черният кабел е предназначен за свързване към програматор 
за отопление, с цел изменение режима на работа в зависимост от заетостта 
на помещението. При инсталация без програматор той е излишен. В този 
случай се препоръчва да се изолира с изолирбанд.   
 
При инсталиране както в сухо, така и в мокро помещение с вана или душ, 
инсталацията трябва да съдържа многополюсен прекъсвач с 
минимално разстояние на контактните клеми 3 мм. 
 
ВАЖНО: 
Черният проводник не бива в никакъв случай да се заземява чрез 
свързване към жълто-зелен проводник или по друг  начин. 
Ако захранващият кабел на радиатора е повреден, той задължително 
трябва да се замени в специализиран сервиз, от оторизирани за тази 
дейност лица. Проверете дали връзките са стегнати и проводниците са 
правилно свързани. Всякакви интервенции върху радиатора трябва да се 
извършват при прекъснато напрежение и от оторизирано от КОНСИМ 
квалифицирано лице. 
Ако радиаторът е повреден, но участва в система с програматор( с 
управляващ кабел ) , с други радиатори, прекъснете първо захранването му, 
после връзката му с останалите радиатори в групата.  
. 
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ВАЖНО: 
Редът при програмиране се разпределя от следните сигнали, измерени по 
отношение на нулата 
Режим Предаван 

сигнал 
Напрежение 
спрямо нулата 

 
5 – ФУНКЦИОНИРАНЕ  

-  Радиаторът осигурява 1000 W отопление чрез електронен термостат. 
Термостатът може да се програмира чрез управляващ кабел и 
програмираща касета (опция) в следните режими: Confort (Комфорт ), Есо ( 
Икономичен), Hors Gel (Против замръзване ), Arret chauffage  (Спиране ). 
-  60 минутният таймер ще Ви позволи бързото затопляне на банята с 2000 
W (Helios C), а също така и бързо изсушаване на кърпите (Helios CS ) 
-  За Helios CS преместете бутона отпред : нагоре за отопление, надолу за 
отопление и сушене 
- Прекъсвачът М/А отляво е за включване/изключване. 
Щом включите апарата, температурата се контролира от електронен 
термостат. Температурата на комфорт ще Ви осигури между 18 и 22 оС. Ако 
постигнатата температура не Ви удовлетворява, завъртете бутона леко на 
дясно за да увеличите или леко на ляво за да намалите. Светлинен 
индикатор Ви показва дали нагревателят е включен. 
 
Филтър срещу прах: 
Апаратът има специален филтър, който го предпазва от замърсяване. 
Светлинен индикатор светва, когато той е замърсен. За по-добра работа, 
почиствайте Вашия филтър поне 1 път в месеца. Замърсяването на 
филтъра ще предизвика спиране на радиатора. В този случай изключете 
радиатора. След почистване с прахосмукачка или четка, поставете филтъра 
отново на място. Изчакайте 2 минути и отново включете уреда. 
 
Термична защита 
За обезопасяване на работата на радиатора, е предвидена автоматична 
термична защита  
В случай на авария, защитата спира работата на радиатора. Проверете 
дали филтъра или някоя от решетките не са задръстени и ако са ги 
почистете. След 2 минути радиаторът  ще се включи сам отново. Ако 
проблемът не е в решетките, обърнете се към оторизиран сервиз. 
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Включване нарадиатора към централно управление  
Чрез черния пилотен кабел е възможно да включите радиатора към 
централно управление. Оставете го включен и настройте температурата на 
комфорт. Управляващата централа ще сменя автоматично комфортен с 
икономичен режим.  
За режим против замръзване, трябва да извършите настройка през 
централата.  
 

6 - ПОДДРЪЖКА 
 
За да съхраните за дълго Вашия радиатор, е необходимо често да 
почиствате неговите решетки с прахосмукачка. 
 
ВНИМАНИЕ:  
За да избършете прахта използвайте мека кърпа. За да почистите някое 
петно навлажнете кърпата. Никога не използвайте абразиви, защото ще 
повредят покритието. 
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Г А Р А Н Ц И О Н Н А   К А Р Т А 
 

№ 
 
 

Купувач:.......................................................................................………………..... 
 
Адрес:..................................................................................................................... 
 
Стоката е закупена на:..................................……………………................……… 
 
Модел:……………………….............................………………................................. 
 
Фабричен номер:............................................………….........................…………. 
 
Гаранционен срок: 2 години по ел. част 
 
Оторизиран сервиз: Консим инженеринг ЕООД 

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ 

1. Закупеният апарат се ремонтира безплатно в сервиза на  КОНСИМ в 
съответствие с изискванията на БДС за всички фабрични дефекти, 
възникнали в процеса на експлоатация. 

2. Гаранционно поддържане може да бъде отказано при: 

      * опит за отстраняване на дефекта от купувача. 

      * не са спазени условията на експлоатация и съхранение, посочени в 

        инструкцията. 

      * при удари или сътресения, вследствие небрежно отношение към  

        апарата. 

      * дефект вследствие на токов удар поради грешка в захранването, 

        неотговарящо на указаното от производителя. 
        в захранването, неотговарящо на указаното от производителя. 
        

.                     Производство - Франция 
 
1303 София, пл. Възраждане, бул. Ал. Стамболийски 57, тел/факс 988 
01 19,  988 07 19,  986 54 98, e-mail: office@konsim.bg, www.konsim.bg 
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