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КЕРАМИЧЕН ИНФРАЧЕРВЕН ПАНЕЛ
Битов електрически отоплител 

РЪКОВОДСТВО ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

seriesserie
серияCR

CRXXXT series shown, accessories/equipment/colours/specifications can be changed without additional notification



2

РЪКОВОДСТВО ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНФРА-
ЧЕРВЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛ ENSA.

Серия CRXXXT, CRXXX

Поздравяваме Ви за това, че сте придобили продук-
ция на ENSA! 
Радваме се да Ви видим сред купувачите на техника с марка ENSA. Вие сте 
избрали продукцията на ENSA и ние смятаме Вашия избор за правилен. Избор 
на сигурност и дълготрайност, икономичност и рационалност. Ние работим, 
за да направим Вашия живот комфортен и създаваме продукти, които наи-
стина са актуални. Ние вярваме, че нашата техника ще Ви служи дълги години, 

Забележка: 
В текста на настоящото ръководство могат да присъстват 
различни условни обозначения на нагревателя: електри-
чески нагревател, уред, устройство, апарат и др.

Важно е да помним!

Обръщаме вниманието Ви колко важно е опазването на околната среда. Молим Ви 
да се отнесете отговорно към утилизацията на опаковката и опаковъчните матери-
али. По-подробно за утилизацията на материалите можете да прочетете в раздела 
„Утилизация”. 

Въведение
Преглед на нагревателя
Правила за безопасност
Инсталиране
Поддръжка на нагревателя
Характеристики 
Отстраняване на неизправности     
Сертифициране и утилизация
Гаранционна карта
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Подготовка за използване

1. Корпус на нагревателя
2. Възли за закрепване на нагревателя 
към различни вертикални повърхности.
3. Изолиран блок на електрическа част 
на нагревателя с бутон за вкл./изкл.
4. Кабел със щепсел
5. Регулатор на режими на работа на нагревателя: 
1- Antifreeze (Анти замръзване) 2- ЕСО* (Економичен) 
3- Comfort (Комфортна топлина) 4- Pоwerful (мощен)
6. Крачета на нагревателя (може да не 
са включени в комплекта)
7.Сушилник за дрехи и обувки (може да 
не са включени в комплекта)

• Внимателно извадете уреда от картон-
ната опаковка.
•Отделете нагревателя от защитния 
материал
•Преди да включите нагревателя в кон-
такта уверете се в липсата на опаковъч-
ни материали по повърхността
•Проверете комплектността на нагре-
вателя
•Закрепете уреда на равна вертикална 
повъхност
•Не се препоръчва използването на 
един и същ контакт за едновременно 
включване на нагревателя и друго елек-

трическо оборудване с висока мощност 
с цел избягване на претоварване на 
електрическата Ви мрежа.
•Преди включване в електрическата 
мрежа проверете целостта на корпуса 
на нагревателя, проводниците, щепсела 
и другите електропроводими части. 

Внимание! Не включвайте повреден 
нагревател в електрозахранването!

•Не експлоатирайте повреден нагрева-
тел, или нагревател с отделни повредени 
части. При повреда се обърнете към 
квалифициран специалист и/или към 
център за обслужване.
•Не ограничавайте въздушния поток 
край нагревателя от долната или от гор-
ната страна.
•Не монтирайте нагревателя зад мебе-
ли или други предмети, които напълно 
или частично го закриват.
•Не позиционирайте нагревателя плътно 
до други нагреватели, или до нагряващи 
се повърхности.
•Не местете /не демонтирайте /не мон-
тирайте нагревателя във включено и/или 
в нагрято състояние.
•Не използвайте нагревателя за сушене 
на дрехи, изделия от кожа/тъкани или 
други материали. 
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CRXXXCRXXXT

Правила за безопасност

Преглед на нагревателя
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•Не се опитвайте самостоятелно да разглобите 
или да отворите нагревателя. 
•Не потапяйте нагревателя в течности и не се 
опитвайте да нагрявате с нагревателя течности.
•Не се опитвайте да извадите нагревателя, ако той 
падне в течност (във вода). Незабавно издърпайте 
щепсела на нагревателя от контакта.
•Не използвайте уреда в непосредствена близост 
до взривоопасни и леснозапалими течности.
•Нагревателят трябва да  се използва само във 
вертикално положение.
•Когато изключвате щепсела на нагревателя от 
контакта, не го дърпайте за кабела, а използвайте 
тялото на щепсела.
•Ако нагревателят не се използва дълго време, 
издърпайте щепсела от контакта, навийте кабела 
и го приберете в пространството между стената 
и нагревателя – така ще избегнете случайно 
изтръгване на кабела.
•Ако проводникът е бил случайно изтръгнат от кон-
такта, проверете целостта на изолацията му.
•Не се препоръчва използването на захранващия 
кабел в навито състояние: развийте захранващия 
кабел в цялата му дължина.
•Не местете нагревателя в нагрято състояние - 
изчакайте напълно да изстине.  
•Нагревателят не е предназначен за използване 
на открито – използвайте нагревателя само в 
затворени помещения.
•Наблюдавайте прибора, ако в помещението 
има деца, старци и/или хора със специални 
потребности. Отделете време да запознаете тези 
хора с инструкцията за употреба на устройството.
•Не позволявайте на деца да си играят с нагре-
вателя.
•Не допускайте покриване на повърхността на на-
гревателя с цел избягване на локално прегряване.
•Използвайте устройството само по негово пред-
назначение.
•Не използвайте нагревателя близо до ванна, душ 
или басейн.
•Отоплителят не може да се инсталира непо-
средственно под контакта.
•Ако е повредена керамичната повърхност на па-
нела е недопустимо използването на отоплителя.
•Не позиционирайте отоплителя плътно до другите 
отоплители.
•Ако захранващия кабел е повреден, той трябва 
да бъде заменен от производителя или от квали-
фициран работник за да се избегне опасност.
•Този уред може да бъде изполван от деца 
по-възрастни от 8 години и от лица с ограничени 
физически, сензорни или умствени способности 
или с липса на опит и знания, ако те се наблюда-
ват от възрастен.
•Почистването и обслужването на уреда не може 
да бъде извършено от деца, които не се наблюда-
ват от възрастен.
•Деца до 3 години трябва да се намират на стра-
на от отоплителя, ако до тях няма възрастен.
•Деца от 3 до 8 години, които са под надзор, 
може само да включват/изключват уреда при 
условие, че той е инсталиран или разположен в 
зададено работещо положение.
•Стационарните отоплители, които са инстали-
рани в баня, трябва да са разположени по такъв 

начин че човекът, който е под душ или във вана да 
няма допир до изключвателя или към други контро-
лиращи елементи.
•Ако отоплителят няма захранващ кабел, такъв 
трябва да бъде свързан.
•С цел коректната работа на нагревателя спа-
звайте минималните разстояния до нагревателя: 
горно – 250 мм, долно – 150-250 мм, отляво-отдяс-
но – 200-250 мм, от лицевата част – 600-1000 мм.

ВНИМАНИЕ! Някои части на уреда 
може да са много горещи и да 
предизвикат изгаряне.

•Включете щепсела на захранващия 
кабел в контакта. За моделите CRХХХ: 
контактен термостат, контактен таймер, 
регулатор на мощност, външен тер-
мостат или друг съвместим контролен 
уред. Внимание! Използването на нагре-
вателя без контролиращи устройства не 
е препоръчително – това може да стане 
причина за преразход на електроенергия.
• Проверете първото нагряване на на-
гревателя.

• На задната страна на нагревателя има 
4 отверстия за закрепване на нагревате-
ля към стената. 

Препоръчва се монтаж на височина 
150-250мм от пода!

250мм250мм
250мм

250мм

1000мм

Инсталиране върху (стена)

Първо включване
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•Използвайки посочените размери, 
отбележете върху стената местата, на 
които ще се извършва монтажа (раздел: 
Монтажни размери, Схема 1)
•С помощта на течен или лазерен 
нивомер проверете правилно ли са 
отбелязани местата във вертикален и в 
хоризонтален план.
•За инсталирането ще ви бъдат необходими:
-Отвертка-звезда
-Перфоратор или дрелка (зависи от ма-
териала, от който е направена стената)
-Бургия (типът и размерът на бургията зависи от 
материала на стената и от размера на дюбела)
Комплектът може да включва: тапа 8х40, винт 4х50.

•Процес на инсталиране
Стъпка 1: Пробийте отверстия в предва-
рително отбелязаните от Вас места

  

Стъпка 2: Поставете в направените отвори дюбелите.
Стъпка 3: Навийте винтовете в горните и 
долните дюбели.                      
Стъпка4: Позиционирайте нагревателя 
със задната страна към повърхността 
за монтиране и закачете панела върху 
винтовете, лекичко натиснете отоплителя 
в посоката «долу» за да го фиксирате.

Стъпка1: Отделете опаковката от крачетата.
Стъпка2: (Опция): Налепете защитни ети-
кети на повърхността на крачетата, там 
където те се докосват към пода за да го 
защитете от драскотини.
Стъпка3:Поставете нагревателя в съответните отво-
ри в крачетата на нагревателя. Поставете винтовете 
за притягане (са включени в комплекта) в отворите в 
крачетата и ги затегнете, като по този начин фикси-
рате нагревателя в крачетата(р 3.1) та (р 3.2)

р 3.1

р 3.2

Стъпка4: Поставете нагревателя във вер-
тикално положение. Честито, инсталира-
нето приключи

Внимание! Сушилник може да не е 
включен в комплекта.

Стъпка1: За да инсталирате сушилник
поставете куките на сушилника върху 
корпуса на отоплителя, както е показано
на рисунката.
За да го разглобите повторете 
стъпката 1 в обратен ред.

            Полезен съвет! 
 По време на пробиването на отвора изпол-

звайте прахосмукачка, като поставите 
смукателя на включената прахосмукачка 
под мястото на пробиване за събиране на 

праха и боклука на момента.
!

Инсталиране върху(пода)

Инсталиране на сушилник
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•Преди почистване и техническо обслужване 
изключете устройството от мрежата и се уве-
рете, че устройството е изстинало до стайна 
температура.
•За почистване не трябва да се използват 
абразивни почистващи средства и приспосо-
бления.
•За почистване на повърхностите трябва да 
се използва мека влажна тъкан.
•Прахта се почиства с прахосмукачка с мека 
приставка или със специална четка за прах.
•Нагревателят не изисква специални грижи и 
обслужване.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    
 

Схема1 : Използвайте тези размери за 
да инсталирате нагревателя върху раз-
лични повърхности.
CR500T

CR1000T

CR500

CR1000

Технически характеристики
CR500T CR1000T CR500 CR1000

Напрежение, V 230 230 230 230

Честота, Hz 50 50 50 50

Мощност, W

Ток, А

500

2,17

1050

4,56

500

2,17

1050

4,56

Размер(ВхШхД), mm
600x600x17 

(45)

600x1200x17 

(45)

6 0 0 x 6 0 0 x 1 7 

(45)

600x1200x17 

(45)

Тегло, кг 12 24 11 23

Терморегулатор 
Вграден 

механичен

Вграден 

механичен
- -

Нагревателен елемент
П л о с ъ к 

лентов
П л о с ъ к 

лентов
П л о с ъ к 

лентов
П л о с ъ к 

лентов

Отоплявана площ, м2 до 10 до 18 до 10 до 18

Тип на предавана топлина
Инфрачервена 
топлина
Конвекция

Инфрачервена 
топлина
Конвекция

Инфрачервена 
топлина
Конвекция

Инфрачервена 
топлина
Конвекция

Тип на инфрачервена 
вълна

Дълговълнов Дълговълнов Дълговълнов Дълговълнов

Откриване на неизправности
Неизправност Как да се отстрани

Нагревателят не нагрява
Уверете се, че щепселът е включен 
в контакта и в контакта има 
напрежение

Нагревателят не нагрява до-
статъчно 

Нагряването зависи от 
напрежението в мрежата и може 
да бъде по-високо или по-ниско 
от нормалното. Обърнете се към 
специалист за измерване на 
напрежението във вашата битова 
мрежа.

Нагревателят не нагрява по-
мещението 

Трябва да се провери изолацията 
на стените, уплътнителите по про-
зорците и вратите. При проветряване 
на помещението не оставяйте 
прозореца отворен за дълго време.

Поддръжка Монтажни размери
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Продукцията е сертифицирана от упъл-
номощени сертификационни органи в 
страните, имащи отношение към посоче-
ните стандарти и видове сертификации.

CE DECLARATION OF CONFORMITY
This product complies with the 
requirements of the following instructions:
Low Voltage Directive (LVD): 2006/95/EC
Labelling Directive CE: 93/68/EEC. The 
instructions above indicate that ENSA 
Infrared heaters comply with the following 
standards:
ΕΝ60335-2-30:2003 + A1:2004 + A2:2007
EN60335-1:2002 + A1:2004 + A11:04 + 
A12:06 + A2:06
EN50366:2003 + A1:2006
Декларация за съответствие на следните стандарти:
ГОСТ Р 52161.2.30-2007
ГОСТ Р 51317.3.2-2006(р6,7)
ГОСТ Р 51317.3.3-2008
ГОСТ Р 50460-92
CISPR 14-1
ДСТУ IEC 60335-1:2004
ДСТУ IEC 60335-2-30:2004
ГОСТ 14254
Серийно производство в съответствие с:
ТУ У 29.7-36531392-001:2010

Внимание! Опаковъчните материали 
подлежат на вторична преработка!
Опаковката и опаковъчните материали 
трябва да бъдат утилизирани в съответствие 
с правилата за утилизация на съответ-
ните материали. Преди предаването за 
утилизация молим, сортирайте отпадъците. 
След изтичане на срока на употреба на 
нагревателя той трябва да бъде утилизиран 
в съответствие с нормите и правилата, дей-
стващи на територията, където се планира 
утилизацията. За запознаване с правила-
та, нормите и начините на утилизация на 
различните материали се обърнете към 
най-близкия център за утилизация.
 

Гаранционен срок на отоплителя е посочен в гаранцион-
ната карта.
Гаранционен срок може да бъде удължен при закупуване 
на удължена гаранция и/или удължен сервизен интервал. 
Повече информация научете от продавача.
В случай, че бъдат открити неизправности или дефекти по 
вина на производителя, задълженията за отстраняване на 
неизправностите падат върху производителя или лицето, 
упълномощено от производителя. В такъв случай се обърне-
те към продавача. Ако откриете дефекти след инстали-
ране от монтажна организация, по вина на монтажната 
организация, отговорността за този дефект пада върху 
монтажната организация. В такъв случай се обърнете към 
представител на монтажната организация. Производителят 
и лицата, упълномощени от него, не носят отговорност за 
изделие, което е било изложено на въздействие от страна 
на трети лица. Производителят има право да подобри изде-
лието, неговите характеристики, технологията, свойствата 
и функционалността без допълнителни уведомления на 
потребителя и задължения за обновяване /подобряване на 
по-рано пуснати/ придобити изделия.
Гаранция не се предоставя, ако/в случай(и):
Че е повреден/липсва гаранционния талон и маркировъчния 
стикер, на който е посочен серийния номер.
Използване на изделието не по предназначение, претоварване 
на изделието, неправилен монтаж и експлоатация.
Механични повреди по изделието (слепвания, пукнатини, вдлъб-
натини) въздействие на абразивни вещества и материали, хи-
мически вещества, пари, твърде високи температури, локални 
прегрявания (в резултат на които изделието е излязло от строя).
Ремонт, инсталиране, промяна на свойства и характеристики 
от неупълномощени за това лица и организации.
Стихийни бедствия и явления: пожари, наводнения, урагани и 
други, не подлежащи на контрол явления.
Некоректно включване към мрежата, както и предизвикани от 
това неизправности в мрежата.
Повреди и дефекти, възникнали в резултат от попадане на 
насекоми, домашни животни и други странични предмети и 
организми.
Опити за отваряне /модификации/подобрения/разкомплекто-
ване/докоомплектоване.
Изменения на повърхността на панела, включително чрез бояди-
сване, отпечатване и т.н.
Нарушаване на условията за съхраняване и транспортиране 
на използваните за дадения вид изделия (удари, преобръщане, 
прекалена влага и агресивна среда, резки температурни 
разлики, прекалено високи и ниски температури).
Гаранцията не покрива естественото износване на изброените 
части, които са подложени на такова износване и имат срок на 
служба по-малък от срока на служба на нагревателя (закре-
пвания, дръжки, опори, железни елементи, захранващия кабел).
Гаранцията не включва в себе си:
Периодично обслужване и почистване
Предохранители, аксесоари, монтажни части
Съвместяване със странично оборудване, адаптация, 
обновление.
Условия за гаранционно обслужване:
Гаранцията важи за производствени и конструктивни дефекти, 
възпрепятстващи експлоатацията на устройството.
Под гаранционно обслужване се разбира провеждане на ремонт-
ни дейности или подмяна на дефектни части от производителя, 
упълномощено от производителя лице, или от организация, упълно-
мощена от производителя.
Гаранционният ремонт на изделието трябва да бъде изпълнен в 
срок не по-дълъг от 30 (тридесет) дена от момента на регистрация 
на дефекта от производителя. В случай на очевидно отклонение от 
определените срокове за отстраняване на дефекта, страните мо-
гат да сключат допълнително споразумение за удължаване срока 
на ремонта. Другите срокове и условия се регламентират в закона 
«За защита на правата на потребителите».
Производителят носи отговорност само за произведеното изделие 
и е длъжен да изпълнява гаранционните задължения, които се 
отнасят само до произведеното изделие. Производителят не носи 
отговорност за нанесени от изделието вреди. Производителят не 
компенсира разходите свързани с монтаж/демонтаж, доставка и 
други разходи.

Сертификация и стандарти

Правила за утилизация

Гаранционни условия
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ГАРАНЦИОННА КАРТА
При покупка на изделието се уверете, че продадената стока е изправна, напъл-
но окомплектована, няма повреди, гаранционната карта е попълнена коректно.
Гаранционната карта е потвърждение на липсата на дефекти, повреди на закупения от вас нагревател, и 
осигурява право на безплатен гаранционен ремонт по време на целия гаранционен срок. Некоректното по-
пълване на картата, отказът от предоставяне на картата, сваляне от изделието на гаранционния стикер, както 
и случаите, описани в раздел «Гаранционни условия» водят до отказ от извършване на гаранционен ремонт.

ВАЖНО!
Инфрачервените отоплители ENSA задължително трябва да се изпращат в серви-
за в оригинална опаковка заедно с гаранционна карта, пратката задължително тряб-
ва да е застрахована съгласно фактурата и с опция за преглед. В противен случай Про-
давачът няма да носи отговорност за евентуалните повреди при транспортирането.

Модел: 

Сериен номер: 

Продавач: 
Дата на продажба:                          2017

Подпис на Купувача

Печат на                
Продавача

Модел

Сериен #
Продавач

Имената на 
клиента

Тел. на клиента

Адрес на клиента

Дефект    

Причина на
дефекта

Сервизен
Центр
Дата на 
приемане

Запознат съм с условията за безплатно гаранционно обслужване, 
нямам претенции към стоката, външния вид, цвета, характеристи-
ките. 

БЕЛЕЖКИ ЗА РЕМОНТА

______/_______/201___

CR500T   CR1000T   CR500   CR1000   

Гаранционен срок: 5 години 

За онлайн покупки тази дата е датата на разтовар-
ването, посочена в товарителница на презвозвача. 
Запазването на товарителницата е задължително 
условие за гаранционно обслужване.

Модел

Сериен #
Продавач

Имената на 
клиента

Тел. на клиента

Адрес на клиента

Дефект    

Причина на
дефекта

Сервизен
Центр
Дата на 
приемане ______/_______/201___

Модел

Сериен #
Продавач

Имената на 
клиента

Тел. на клиента

Адрес на клиента

Дефект    

Причина на
дефекта

Сервизен
Центр
Дата на 
приемане ______/_______/201___


