
Rev. 02 – April 2015

ENSelmo Electronic
Viia Pacinotti, 24 - 35030 Rubano (PD) Italy- Tel +39.049.8976761, Fax +39.049.8976085 - www.selmo.it

Selmo
Comfort technology division

“SMART Plus”
      Електрически нагревател

SMART Plus е нагревател с електрически термостат за автоматично 
управление на лири за баня. Чрез външен датчик той е в състояние да 
поддържа температурата на околната среда до желаната стойност.

Предлагат се десет различни мощности в диапазон между 100W и 
1000W.

Режими на работа: Комфорт, Бързо нагряване, Режим на 
готовност/Антифриз, Таймер12 и Таймер 24.

• Режим "Комфорт": Термостата поддържа вътрешната 
температура спрямо зададената от потребителя.

• Режим "Бързо нагряване": :  Нагревателния елемент 
се включва на 2 часа независимо от зададената 
температура. Температурата се контролира автоматично, 
за да не надвиши 65 градуса. В края на 2 часовия период, 
устройството  ще се възвърне в режим Комфорт.

• Режим " Таймер": В продължение на 2 часа 
устройството преминава в режим " Бързо нагряване", 
след това се връща в режим " Комфорт" на 22 или на 10 
часа
( периода се определя от потребителя)

Налични цветове: - бял(RAL 9003).
- хром

SMART е сертифициран продукт

SMART съответства на следните стандарти:
-Eco-design Directive for Energy-using Products, 2005/32/EC (<0,5W).
-EN 60335-1:2012 -EN 60335-2-30:2011 -EN 60335-2-43:2005
-EN 61000-3-2:2004 -EN61000-3-3:1995 -EN 50366:2003
-EN 55014-1:2008 -EN 55014-2:1998

• "Режим на готовност" В този режим устройството е в режим на готовност и 
нагревателният елемент е изключен.
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Мощност (W) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Ен. плътност (W/Cm2) 1.5 2.9 4.0 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0

L(нагревателен елемент) (mm) 350 350 370 430 450 560 630 700 760 830

Продукт електрически нагревател за лири за баня
Приложение лири или радиатори
Клас на изолация Classe I ClassII
IP ниво IP44
Настройка на температура Дигитално
Избираем диапазон на температура 14°C ÷ 29°C  -  7°C  Антифриз
Работна температура -10°C ÷ 40°C
Максимална мощност вижте таблицата по-долу
Напрежение 230VAC 50Hz
Размер вижте фигурата по-долу
Гаранция 2 години
Стандарти -EN 60335-1:2012 -EN 60335-2-30:2011 -EN 60335-2-43:2005

-EN 61000-3-2:2004 -EN61000-3-3:1995 -EN 50366:2003
-EN 55014-1:2008 -EN 55014-2:1998

Знак за одобрение CE
Case ABS-VO
Environmental directive WEEE, RoHS
Electromagnetic compatibility 89/336/EEC
Режими на работа комфорт, бързо нагряване2h, таймер12h, таймер24h, Режим на 

готовност/антифриз, заключване на бутоните
Индикатори за статус на 
термостата

Бързо нагряване/ТаймерLED (червен/зелен//кехлибар. 
Комфорт бар с 6 светодиода: 1 син, 1 зелен, 2 жълти, 2 червени

Свързване към мрежата 3 кабели(neutral, live, earth); Italian plug; Swiss plug: UK plug:; Schuko 
plug ; 2 кабела (neutral, live,).

Цветове бял (RAL 9003); хром
Макс. температура на термостата 152°C

white

c
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SMART Plus
Пример за автоматично регулиране на температурата, извършено от Smart Plus (настроена температура: 20 ° C 
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DM= maximal drift = 0.06 
AM= Tmax – Tmin = 0.12 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
РИСК ОТ ТОКОВ УДАР!

Изключете от захранването преди да продължите с инсталацията.
Съхранявайте внимателно настоящия лист с инструкции и прочетете внимателно, преди да 
използвате устройството.

• Настоящото устройство е изработено за лири
• Термостатът е проектиран за загряване на течността, съдържаща се в лирата в комбинация с
нагревателен елемент. Всяка друга употреба е забранена.
• Преди употреба  се уверете, че ел.напрежение  е същото като посоченото за устройството (вижте
техническите спецификации)
• Използвайте само нагревателни елементи, съвместими с типа на използваната лира.
• Изключете захранването преди почистване или преди извършване на поддръжка на продукта.
• В случай на повреда на захранващия кабел изключете устройството и не го подправяйте.
Повредените захранващи кабели могат да бъдат заменени изключително от производителя или от
оторизиран сервиз. Неспазването на горните правила може да доведе до нарушена безопасност на
системата и да анулира гаранцията.
• Съхранявайте и транспортирайте нагревателния елемент в защитната опаковка.
• Подмяната на нагревателния елемент може да се извърши само  от производителя.
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и студена стена с температура -5 ° C).
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“SMART Plus”
Инструкции за монтаж
Само за оторизиран инсталатор

1) • Изключете устройството от захранването, преди да продължите с инсталацията.
2) • Защитете устройството  с 30mA RCD прекъсвач.Поставете нагревателния елемент в резбовия отвор, 

разположен в долната част на радиатора.
- 3) Закрепете надеждно електрическото съпротивление към тялото на лирата с 22 мм  ключ.
- 4) Специалната обвивка осигурява сигурен монтаж и  позволява леко допълнително 
завъртане за перфектно подравняване на термостата с лирата

- 5) Наклонете лирата, както е на фиг. 3, като се уверите, че отворът отгоре на лирата е 
разположен от най-високата страна. ВНИМАНИЕ. Не облягайте лирата на електронното 
управление!

- 6) Напълнете лирата със специфичната течност.
- 7) Поставете обратно лирата във вертикално положение и проверете вътрешното ниво на 
течността (фиг. 4).

- 8) Осигурете правилно закрепване на нагревателния елемент в лирата.
- 9) Свържете устройството към електрическата мрежа и започнете да отоплявате (горният 
отвор на лирата трябва да остане отворен!).

- 10) Задайте максималната температура и проверете нивото на вътрешната течност.
- - Поради топлинното разширение течността може да прелива от лирата.
- - Отстранете излишната течност (внимателно, за да не се изгорите!), За да запазите 
термостата сух

-
и избягвайте течността, достигаща границата.

10) Когато нивото на течността спре да се увеличава,
изчакайте допълнително 5 минути, след което спрете
нагряването.
11) Ако е необходимо, долейте , преди течността да
изстине (дръжте температурата на вътрешната течност под
контрол).
12) Затворете горния отвор на лирата с подходящата тапа.13)

Закачете лирата към
 стената

14) Свържете устройството към мрежата. (4)
14) 

SI NO

(3)

(1)

(2)
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"Комфорт бар": 
Показва 
избраната 
температура и 
допълнителна 
информация за 
аксесоарите

нагревателен елемент

[Вкл./Режим на готовност] бутон

1/2" връзка

[+] и[-] бутони : За 
избор на желана 
температура

“Бързо нагряване/Таймер” 
Led:  
червена/зелена/жълта 
индикация за активен режим

Захранващ кабел

Външен температурен 
сензор NTC:  
Използва се за автоматично 
регулиране на 
температурата

Бутон “Бързо нагряване/Таймер” :  
за избор на  режим “Бързо 
нагряване”, “Таймер 12” и 
“Таймер 24” 

Комфорт 
бар 20°C 21.5°C*23°C18.5°C*

17°C
15.5°C*

14°C

7°C*
*Мигащ LED

24.5°C*
26°C

27.5°C*

29°C
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“SMART Plus”

Натиснете бутона [Вкл. / В готовност], за да включите устройството или да влезете в „Режим на готовност/ 
Антифриз“. ЗАБЕЛЕЖКА: Когато устройството се превключи в  "Режим на готовност / антифриз", 
сигнализира два пъти за 0,5 сек.
Когато устройството се превключи в режим "Вкл." (Т.е. е включено), сигнализира  за 1 сек.
Режим "Комфорт": В този режим се избира желаната температура на околната среда. Стойността на 
температурата се задава чрез бутоните [+] и [-] до една от следните стойности: 7 ° C (антифриз); 14 ° C, 15,5 ° 
C, 17 ° C, 18,5 ° C, 20 ° C, 21,5 ° C, 23 ° C, 24,5 ° C, 26 ° C, 27,5 ° C, 29 ° С.
Най-дясно светещият или мигащ светодиод в „Комфорт бар“ показва избраната температура (вижте таблицата 
и фигурите по-долу).

Примери

“Температура на антифриз: 
7 ° C (минимална 
конфигурируема 
температура)

Първа конфигурираща 
температура „Комфорт“: 
14 ° C. Натиснете веднъж 
бутона [+

Конфигурираната температура 
е от 18,5 ° C (първо жълто LED 
мига). Натиснете 4 пъти бутона 
[+].

Конфигурираната температура 
е 23 ° C (вторият жълт 
светодиод постоянно свети). 
Натиснете 7 пъти бутона [+]. * "Антифриз" температура

Максимална 
конфигурируема 
температура в Режим 
„Комфорт“: 29 ° C.

“Режим на готовност"
В този режим устройството е в режим на готовност и нагревателният 
елемент е изключен.

LED от 
"Комфорт бар"

Мигащ
LED

Непрекъснат
LED

син
1st зелен
2nd зелен 
1st червен
2nd червен

7°C*
15.5°C,
18.5°C,
21.5°C,
24.5°C,
27.5°C,

14°C,
17°C,
20°C,
23°C,
26°C,
29°C.
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Режим "Бързо нагряване": За активиране натиснете бутона [Бързо нагряване / Таймер]
Този режим активира нагревателния елемент до максималната мощност за 2 часа (от съображения 
за безопасност максималната температура е ограничена до 29 ° C).
За да излезете от режим "Бързо нагряване", натиснете бутона [Бързо нагряване/ таймер].

Индикация на режим "Бързо нагряване": Светодиодът "Бързо нагряване / Таймер" 
има червен цвят и мига.

Режим „Таймер 24“: Натиснете бутона [Бързо нагряване / Таймер] за 3 секунди, за да 
активирате този режим.
Системата за управление активира режим "Бързо нагряване" за 2 часа, след което се връща в 
режим "Комфорт", а след 22 часа режимът "Бързо нагряване" се стартира отново за 2 часа. 
Тази последователност ще се повтори безкрайно.
За да излезете от режим „Таймер 24“, натиснете бутона [Бързо нагряване / Таймер].
ЗАБЕЛЕЖКА: По време на първия цикъл продължителността на режим „Комфорт“ е 21 часа.

“Таймер 24” индикация: 
По време на 2 часа “Режим на готовност”: “Бързо нагряване / Таймер” LED мига зелено.
По време на 22 часа “Комфорт”: LED “Бързо нагряване/Таймер” постоянно зелено. 

Режим „Таймер 12“: Натиснете бутона [Бързо нагряване / Таймер] за повече от 5 секунди, за да го 
активирате.
Системата за управление активира режим "Бързо нагряване" за 2 часа, след което се връща в 
режим "Комфорт" и след 10 часа режимът "Бързо нагряване" се стартира отново за 2 часа. Тази 
последователност ще се повтори безкрайно.
За да излезете от режим „Таймер 12“, натиснете бутона [Бързо нагряване / Таймер].
ЗАБЕЛЕЖКА: По време на първия цикъл продължителността на режим „Комфорт“ е 9 часа.

Индикация „Таймер 12“ по време на 2 часа „Бързо нагряване“: Мигащ кехлибар „Бързо 
нагряване / Таймер“ LED. 
По време на 10 часа „Комфорт“: постоянен кехлибар „Бързо нагряване / Таймер“.

Комфорт

Бързо 
нагряване 2h
Бързо 
нагряване

Таймер24

натиснете веднъж

натиснете за  3 sec

натиснете (поне) за 5 

sec
Бързо 
нагряване
Таймер12

ЗАБЕЛЕЖКА: От съображения за безопасност максималната температура на околната среда по време на бързото 
нагряване темепратурата на околната среда се ограничава до 29 C.

    Функционална схема
Режим на 
готовност

“SMART Plus”
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“SMART Plus”
Обобщение за Бързо нагряване/Таймер LED 

Функция за заключване на бутоните: Възможно е да заключите бутоните на устройството, за да избегнете 
нпредвидими промени в настройките. Натиснете заедно бутоните [+] и [-] за 3 секунди, за да заключите всички бутони с 
изключение на Бутон (Вл./ В готовност)
За да отключите бутоните, натиснете отново бутоните [+] и [-] за 3 секунди. Когато се активира заключването на бутона, 

устройството сигнализира два пъти. Когато заключването на клавиша е деактивирано, устройството издава звуков 
сигнал четири пъти. Допълнителни указания, предоставени от „Комфорт бар“:

- Двата централни (жълти) светодиода мигат при натискане на бутон: Заключването на бутоните е
активно.
- Външните (сини и червени) светодиоди мигат: Неизправност  на температурния сензор,
нагревателният елемент е деактивиран. Свържете се с поддръжката на клиенти.

Бележка. В случай на прекъсване на захранването, системата ще се възстанови от 
предишния режим на работа *, с изключение на режимите "Бързо нагряване" и "Таймер".
* Състоянието на устройството се запазва 5 секунди след модификацията.
Ремонтите, извършени от неоторизирани лица, анулират гаранцията.
Производителят си запазва правото да прави промени по описания в това ръководство , по
всяко време и без предварително предупреждение.

Аксесоари: За да разрешите смесено използване на устройството 
SMART, свържете T-частта към лирата, поставете устройството 
SMART във вертикалния колектор на T-частите и свържете 
връщащата линия на отоплителния кръг към правоъгълния 
съединител на тройник.
Налични цветове: Бял, Хром

ИЗХВЪРЛЯНЕ 

Този продукт не може да се третира като обикновен битов отпадък. Той трябва да бъде изхвърлен на 
подходящи места за събиране на отпадъци. В случай на замяна той се връща на дистрибутора.
Подобно третиране на продукта в края на жизнения цикъл ще запази околната среда и ще намали 
потреблението на природни ресурси.
Този символ, приложен към настоящия продукт, показва задължението за извеждането му на подходящо 
място за събиране на отпадъци, за да може той да бъде изхвърлен съгласно директивите 2002/96 / CE 
(RAEE - WEEE).

Мига червено Режим "Бързо нагряване" е активен. Нагревателният елемент е включен за 120 
минути (температурата на околната среда автоматично се ограничава до 29 ° C).

Мига 
зелено

Режим "Бързо нагряване" се  активна в режим Таймер 24. Нагревателният елемент е 
включен  за 120 минути(температурата на околната среда автоматично се ограничава) 

Постоянно 
зелено

Режим "Комфорт" активен за 22 часа в режим Таймер 24 

Мига
кехлибар

Режим"Бързо нагряване" е активен в режим Таймер 12. Нагревателният елемент е 
включен за 120 минути (температурата на околната среда автоматично се ограничава) 

Постоянно 
кехлибар

Режим " Комфорт" е активен за 10 часа в режим Таймер 12


