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z elektronicznym
 regulatorem temperatury

Grza³ka elektryczna

GR-300, GR-600
GV-300, GV-600, GV-900
GA-300, GA-600, GA-900

instr. GB,09.09, PL-1

INSTRUKCJE BEZPIECZEÑSTWA

Aby zadbaæ o Pañstwa bezpieczeñstwo, w niniejszej instrukcji znalaz³y siê 
symbole zwracaj¹ce Pañstwa uwagê w miejscach szczególnie wa¿nych. 
Ich znaczenie jest nastêpuj¹ce:

UWAGA!niebezpieczeñstwo
 - napiêcie elektryczne!

oNie nara¿aj urz¹dzenia na ekstremalne warunki temperatury (poni¿ej +5 C
oi powy¿ej 40 C). Niedopuszczalne jest obci¹¿anie obudowy regulatora 

jakimikolwiek  przedmiotami (np. poprzez zawieszanie na obudowie bielizny). 

Je¿eli przewód zasilaj¹cy nieod³¹czalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on 
byæ wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zak³adzie naprawczym, 
lub przez kwalifikowan¹ osobê, w celu unikniêcia zagro¿enia.

przeczytaj uwa¿nie

instr. , PL-2GB, 09.09 instr. , PL-3GB,09.09

* GR, GRCh - utrzymuje sta³¹, zadan¹ temperaturê grzejnika
 

* GV, GVCh - utrzymuje sta³¹, zadan¹ temperaturê grzejnika, dodatkowo 
umo¿liwia za³¹czenie pe³nej mocy grza³ki na 2 godziny niezale¿nie od 
nastawionej temperatury;

 

* GA, GACh -  utrzymuje sta³¹, zadan¹ temperaturê pomieszczenia, 
dodatkowo umo¿liwia za³¹czenie pe³nej mocy grza³ki na 2 godziny 
niezale¿nie od nastawionej temperatury;

OZNACZENIA I DOBÓR OPTYMALNEGO ROZWI¥ZANIA

Rodzina grza³ek ENIX ze z³¹czem bagnetowym cechuje siê wspólnym 
designem oraz sposobem monta¿u do grzejników ³azienkowych, wszak¿e 
ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ ze wzglêdu na zastosowanie ró¿nych sposobów 
regulacji.

PRZEZNACZENIE I WARUNKI U¯YTKOWANIA c.d.

Grza³ki GR, GRCh, GA, GACh, GV, GVCh o mocy nominalnej 300W mog¹ 
byæ zainstalowane w grzejnikach, których normalna  moc grzewcza  jest 
wiêksza ni¿ 300 W.

Ös

byæ zainstalowane w grzejnikach, których normalna  moc grzewcza Ö  jest s

wiêksza ni¿ 600 W.

Grza³ki GR, GRCh, GA, GACh, GV, GVCh o mocy nominalnej 600W mog¹ 

zainstalowane w grzejnikach, których normalna  moc grzewcza Ö  jest s

wiêksza ni¿ 900 W.

Grza³ki GA, GACh, GV, GVCh o mocy nominalnej 900W mog¹ byæ 

Normalna moc grzewcza grzejnika ( ) jest podawana w katalogach producentów grzejników  zgodnie 

z norm¹ PN-EN 442 dla parametrów temperatury wody t =75 C, t =65 C i temp. powietrza t =20 C.

Ös
o o o

z p o

UWAGA!: Spe³nione musz¹ zostaæ równoczeœnie wszystkie 
wymienione warunki. Nie stosowanie siê do powy¿szych wymagañ 
mo¿e spowodowaæ zagro¿enie dla zdrowia i mienia.

UWAGA!: Grza³ka elektryczna mo¿e wspó³pracowaæ wy³¹cznie 
z grzejnikiem w pe³ni nape³nionym wod¹.

Nigdy nie montowaæ grza³ek o wiêkszej mocy ni¿ dozwolona!

Pozycja pracy grza³ki jest pionowa. Grza³kê montuje siê zawsze w jednym z 
dolnych otworów przy³¹czeniowych w grzejniku.

termoregulator
z przewodem x 1

ZAWARTOŒÆ OPAKOWANIA

element grzewczy x 1

instrukcja obs³ugi x 1kluczyk x 1

GRCh-300, GRCh-600
GVCh-300, GVCh-600, GVCh-900
GACh-300, GACh-600, GACh-900

PRZEZNACZENIE I WARUNKI U¯YTKOWANIA

Grza³ka elektryczna z elektronicznym regulatorem temperatury jest 
przeznaczona do podgrzewania wody w grzejniku ³azienkowym, a za jego 
poœrednictwem ogrzewania wnêtrz pomieszczeñ lub osuszania odzie¿y . 
Jest ona przystosowana do wspó³pracy z grzejnikami ³azienkowymi firmy 
ENIX lub innych producentów.



URUCHOMIENIE c.d.I SPOSÓB DZIA£ANIA 

6. W czasie eksploatacji grza³ka nie wymaga ¿adnych zabiegów 
konserwacyjnych ani  pielêgnacyjnych. W razie potrzeby obudowê mo¿na 
przetrzeæ wilgotn¹ szmatk¹.

instr. , PL-6GB,09.09

PARAMETRY TECHNICZNE GRZA£EK GE

OCHRONA ŒRODOWISKA

Po zakoñczeniu okresu u¿ytkowania urz¹dzenie nie mo¿e byæ 
umieszczany z innymi odpadami pochodz¹cymi z gospodarstwa 
domowego.
U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania go prowadz¹cym 
zbieranie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego.

Niew³aœciwa utylizacja mo¿e staæ siê przyczyn¹ zagro¿enia dla œrodowiska 
naturalnego i zdrowia ludzi.

Prowadz¹cy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne 
jednostki tworz¹ odpowiedni system umo¿liwiaj¹cy oddanie tego sprzêtu.

instr. , PL-4GB,09.09 instr. , PL-5GB,09.09
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1. Obudowa
    regulatora

2. Przewód
    przy³¹czeniowy

3. Wtyczka
    przy³¹czeniowa

4. Pokrêt³o
    regulacyjne

5. WskaŸnik optyczny
   /przycisk (tylko dla GV, GVCh,GA i GACh)

6. Element grzejny

7. Os³ona czujnika

8. Wtyczka z³¹cza specjalnego

9. Gniazdo z³¹cza specjalnego

10. Wkrêt blokuj¹cy

11. Dodatkowy czujnik temp.
  (tylko dla GA i GACh)
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12. Os³ona z³¹cza

MONTA¯

UWAGA: Grzejnik z zamontowan¹ grza³k¹ elektryczn¹ mo¿e byæ 
zamontowany w strefie III (ponad 60 cm) poza gabarytem 
natrysku lub wanny (NIGDY NAD WANN¥ LUB W KABINIE 
PRYSZNICOWEJ!)

UWAGA: Nie pod³¹czaæ zespo³u regulatora do 
zasilania przed zakoñczeniem instalacji!

MONTA¯ C.D.

1. Za pomoc¹ klucza p³askiego nr 22 wkrêciæ element grzejny do dolnego 
otworu przy³¹czeniowego w kolektorze pionowym grzejnika.

2. Zdj¹æ os³onkê (12) z koñcówki elementu grzejnego i nasun¹æ do oporu 
regulator na wtyczkê z³¹cza specjalnego (8) tak aby trzpienie znajduj¹ce 
siê na wtyczce trafi³y w odpowiednie wciêcia gniazda specjalnego (9).

4. Ustaliæ pozycjê obudowy wzglêdem grzejnika i zablokowaæ poprzez 
dokrêcenie wkrêtu dociskowego (10);

5. Nape³niæ grzejnik wod¹.

URUCHOMIENIE I SPOSÓB DZIA£ANIA

1. W przypadku gdy grzejnik jest pod³¹czony do instalacji c.o.w 
taki sposób, ¿e woda zasilaj¹ca (gor¹ca z kot³a) trafia do grzejnika 
od góry (przy³¹czenie do górnego króæca na kolektorze grzejnika)

 nale¿y zamkn¹æ jeden z zaworów: na powrocie lub zasilaniu grzejnika. 

2. UWAGA!  Upewniæ siê, ¿e grzejnik jest wype³niony wod¹.

UWAGA!  Nigdy nie zamykaæ obydwu zaworów równoczeœnie.

Mo¿na ju¿ grzejnik nape³niæ wod¹. Pozosta³e czynnoœci monta¿owe 
mog¹ byæ wykonywane po ukoñczeniu wszystkich prac 
wykoñczeniowych w ³azience.

GR-300, GRCh-300, GV-300, GVCh-300

GR-600, GRCh-600, GV-600, GVCh-600

GV-900, GVCh-900

ZASILANIE MOC

230V  50Hz~

230V  50Hz~

230V  50Hz~

300W

600W

900W

Klasa izolacji: I (wymaga obwodu uziemiaj¹cego)   , IP55

3.Pod³¹czyæ wtyczkê przy³¹czeniow¹ (3) do gniazda sieciowego z bolcem 
   uziemiaj¹cym. Napiêcie zasilania: 230V, 50Hz

Urz¹dzenie rozpoczyna pracê od pomiaru temperatury i w zale¿noœci od 
wyniku pomiaru i porównania z ¿¹dan¹ temperatur¹ za³¹cza element grzejny.

4. Nastawiæ oczekiwan¹ temperaturê za pomoc¹ pokrêt³a regulacyjnego (6).

Je¿eli temperatura nastawiona pokrêt³em (4) 
jest osi¹gniêta, wówczas element grzejny 
zostaje wy³¹czony, a dioda (5) nie œwieci. 
Je¿eli temperatura nastawiona jest wy¿sza 
ni¿ zmierzona wówczas element grzejny jest 
za³¹czony, a dioda (5) œwieci na czerwono.

+

-
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przez 0.5 sek

nie reguluj

pokrêt³em

Za³¹czenie trybu 2h sygnalizowanie jest 
przez miganie diody (5).

Odwo³anie komendy nastêpuje po ponownym 
naciœniêciu i przytrzymaniu przycisku przez 3 
sekundy.

5. Punkt 5. dotyczy tylko grza³ek GA, GACh, GV i GVCh 
    Naciœniêcie przycisku (5) powoduje za³¹czenie grzania grza³ki na okres 2 

godzin niezale¿nie od ustawienia pokrêt³a. Po up³ywie 2 godzin grza³ka 
wraca do zwyk³ego trybu pracy (jak w pkt. 4.)

GA-300, GACh-300

GA-600, GACh-600

GA-900, GACh-900

Dokrêcaæ nale¿y delikatnie i z wyczuciem, nie przekraczaj¹c 
maksymalnego momentu wynosz¹cego 0.3 Nm.

Niniejszy sprzêt nie jest przeznaczony do u¿ytkowania przez osoby (w tym 
dzieci) o ograniczonej zdolnoœci fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub 
osoby nie maj¹ce doœwiadczenia lub znajomoœci sprzêtu, chyba ¿e odbywa 
siê to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcj¹ u¿ytkowania sprzêtu, 
przekazanej przez osoby odpowiadaj¹ce za ich bezpieczeñstwo. 
Nale¿y zwracaæ uwagê na dzieci, aby nie bawi³y siê sprzêtem.

Przed rozpoczêciem prac instalacyjnych nale¿y dok³adnie zapoznaæ 
siê z niniejsz¹ instrukcj¹. Wszystkie czynnoœci wykonywaæ starannie 
i nie zmieniaæ kolejnoœci wykonywanych czynnoœci.
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