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Pozorne si prosím prečítajte túto príručku pred prvou inštaláciou a použitím tohto produktu
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1. –DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE  
 

 Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné dodržiavať nasledovné opatrenia, aby sa znížilo riziko 
požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osôb: 

 

• Udržujte horľavé materiály (nábytok, 
vankúše, posteľná bielizeň, papiere, 
oblečenie, záclony atď.) aspoň 30 cm 

od prednej, bočnej a zadnej časti 
ohrievača. Je nevyhnutné, aby boli 
dodržané uvedené minimálne 
vzdialenosti. 

 

•  UPOZORNENIE — povrch tohto produktu 
môžu byť horúci a spôsobiť popáleniny. 
Osobitná pozornosť sa musí venovať v 
prítomnosti detí a zraniteľných osôb. 

 

 •     Tento spotrebič môžu používať deti vo veku  

od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými  
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými  
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností  
a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú  
poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiace nebezpečenstvá. Deti 
sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. 
 

• Deti vo veku od 3 rokov do 8 rokov môžu spotrebič zapínať/vypínať iba za predpokladu, že bol 

nainštalovaný v správnej prevádzkovej polohe a sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní 

spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopili možné nebezpečenstvá. Deti vo veku od 3 rokov do 8 rokov 

nesmú spotrebič zapájať, regulovať a čistiť ani vykonávať údržbu. 

• Deti mladšie ako 3 roky by sa mali držať mimo dosahu spotrebiča. 

• Ak spotrebič vykazuje chybu, neprevádzkujte ho. Odpojte ho od napájania a pred opätovným 
použitím nechajte ohrievač skontrolovať elektrikárom. Ak chcete ohrievač odpojiť, vypnite 
ovládacie prvky a napájanie okruhu ohrievača na hlavnom paneli. 

• Nevkladajte ani nedovoľte, aby sa do ventilačných alebo výfukových otvorov dostali predmety, pretože 
to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar a poškodenie ohrievača. 

• Nepoužívajte tento ohrievač na sušenie oblečenia. Aby ste predišli možnému požiaru, žiadnym 
spôsobom neblokujte prívod ani výfuk vzduchu. Cirkulácia vzduchu zabezpečuje správnu prevádzku 
spotrebiča a zabraňuje jeho prehriatiu. NEZAKRÝVAJTE mriežky vstupu a výstupu vzduchu. 

• Ohrievač má vo vnútri horúce až žhavé a iskriace komponenty. Nepoužívajte ho v priestoroch, kde sa  
využíva alebo skladuje benzín, farby, horľavé výpary, kvapaliny, plyny, výbušniny alebo horľavé 
predmety. Nikdy neotvárajte ohrievač v prevádzke. 

• Príručku si odložte, uschovajte a odovzdajte prípadnému novému používateľovi. Počas používania sa držte 
popisov v tomto návode. Akékoľvek iné používanie zariadenia môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým 
prúdom alebo zranenie. Záruka na ohrievač sa nevzťahuje pri poškodení spôsobené nedodržaním pokynov v 
návode. 

• Nepoužívajte ohrievač v exteriéri. 

• Prívodný vodič ani žiadny iný predmet sa nemôže dostať do styku s nahriatym, horúcim telesom. 

• Po inštalácií vykonajte prvé skúšobné nahriatie a skontrolujte funkčnosť hlavného termostatu. 
Popri tomto prvom spustení vetrajte  

• Prítomnosť vzduchových častíc dymu, prachu a iných znečisťujúcich látok môže časom prifarbiť 
steny a povrchy okolo ohrievača. 

 •    Nesprávne nastavenie času, chybné naprogramovanie času lacnejšej sadzby a príliš vysoké nastavenia 
teploty môžu viesť k vysokým nákladom na váš účet za elektrinu.
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1. – INŠTALAČNÉ POKYNY 

V texte sa nachádzajú nasledovné symboly: 

 
UPOZORNENIE Tento symbol znázorňuje riziko usmrtenia elektrickým prúdom. 

UPOZORNENIE Tento symbol znázorňuje riziko usmrtenia alebo zranenia. 

POZOR! Tento symbol znázorňuje riziko zranenia alebo poškodenia majetku. 

 

 
Symbol užitočnej informácie. 

 

Pre správnu inštaláciu zariadenia, postupujte podľa nasledovných krokov: 
 

1.- Zvoľte správne miesto pre inštaláciu. Musia byť dodržané minimálne vzdialenosti od spotrebiča k akémukoľvek horľavému 
materiálu ako je nábytok alebo závesy. Aby ste znížili riziko požiaru, nezdržiavajte žiadne horľavé kvapaliny a výpary v blízkosti 
ohrievača. 

2.- Otvorte balenie ohrievača na strane, ktorá je na to označená a nainštalujte podporné nožičky tak, že ohrievač je ešte v krabici. 

 
 
 

3. Prevráťte škatuľu dole nohami, aby na nich ohrievač mohol stáť. Z výrobku stiahnite krabicu. Skontrolujte, či ide o správny 
(objednaný) model a či je v dobrom stave. 
 

Skontrolujte či sú všetky časti dodané a nepoškodené: 
 

- 1x Ecombi ARC konštrukcia 
- 1x balenie obsahujúce 2 skrutky, 2 zástrčky, 4 biele skrutky. 
- 2x podporná nožička. 
- 1x upevňovacia konzola 
- 2x bočná upevňovacia konzola 

 
Konštrukcia a akumulačné tehly sa dodávaju samostatne. Overte, či priložené 
tehly sú v rovnakom množstve a rovnakého typu ako je uvedené na balení. 

 
Prevádzku ohrievača neovplyvnia tehly s miernym poškodením. 

 
 

4.- Priskrutkujte na stenu hornú upevňovaciu konzolu a urobte dva potrebné vrty v odporúčanej vzdialenosti v závislosti od 
modelu. Na pripevnenie konzoly na stenu použite hmoždinky a skrutky, ktoré sú súčasťou plastového vrecka. 

 

 

i 

i 

i 
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           5.- Pripevnite bočné upevňovacie konzolky ku konštrukcií pomocou vhodných skrutiek. Pred umiestnením ohrievača na stenu 
musia byť prívodné káble namontované, ale nie pripojené k akumulačnému ohrievaču. Odstráňte biele skrutky umiestnené v hornej časti 
Ecombi ARC a umiestnite zariadenie na miesto inštalácie. Vybraté skrutky spätne namontujte a pripevnite Ecombi ARC k hornej 
upevňovacej konzole, ktorú ste montovali na stenu. 

 
 

ECOMBI ARC NESMIE NA KONZOLE VISIEŤ; tie sú iba poistkou 
zariadenia proti prevráteniu. Ak máte pochybnosti o dostatočnosti 
zloženia steny, obráťte sa na príslušného stavebného špecialistu. 
Zariadenia sú ťažké. Za správnu inštaláciu a upevnenie týchto zariadení 
na stenu, je zodpovedný inštalatér. 

 

 
 
 
 
 
 
 

6.- Odstráňte prednú kryciu mriežku a predný kryt zariadenia odmontovaním skrutiek. Predný kryt má skrutky na spodku. 

7.- Správne zapojte fázový vodič ohrievača, nulový vodič a uzemnenie do príslušnej skrutky pripojovacej krabičky. Správne 
utiahnite skrutky spojovacieho bloku. Nenechávajte žiadne zvyšky drôtu vo vnútri ohrievača. 

 
UPOZORNENIE Vodiče pod prúdom môžu spôsobiť vážne zranenie. Nedotýkajte sa ich!  
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8.- Odšróbujte vnútorný panel a vyberte ho. 

 

 
UPOZORNENIE Oceľové hrany môžu rezať! 
 

                   WARNING Vo vnútornej časti tohto panela je veľmi jemný izolačný materiál MICROTHERM. Musí sa s ním zaobchádzať mimoriadne 
opatrne. NEDOTÝKAJTE SA HO A ANI HO NEOHÝBAJTE! 
 

 
9.- Neodpájajte elektrické vykurovacie telesá. Odstráňte baliaci kartón a kovovú platňu. Zdvihnite a nakloňte špirály smerom 
von a dávajte pozor, aby ste nepoškodili izoláciu na spodnej časti ohrievača. Opatrne umiestnite akumulačné tehly do vnútra 
telesa. Uložte na seba dve úrovne tehál tak, aby plochá strana tehly smerovala k zadnej časti ohrievača. 

 

 
 

       10.- Umiestnite vykurovacie telesá späť na ich pôvodné miesto. Ďalšie dva rady akumulačných tehál položte plochou stranou  von 
a na podpery vykurovacích telies.                                  

 

11.- Následne umiestnite kovovú platňu do hornej časti akumulačného kachle medzi tehly a izolačný panel Microtherm plochou stranou 
nahor. Musí byť umiestnený v správnej polohe, aby mohol ventilátor fungovať správne. 
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12.- Tretí rad akumulačných tehál umiestnite plochou stranou von. 

  
 
 

13.- Namontujte späť predný panel. Ak ste tehly uložili správne, nebudete mať žiadny problém s nasadením panela. 
Uistite sa, že spodná hrana panela je zasunutá do vnútra konštrukcie. Správne prevedenie na ľavom obr. 

 

Namontujte späť vonkajší kryt. Pri spätnej montáži krytu ho nasaďte na dva horné kolíky, ktoré sú na spodnej strane vrchnej konštrukcie. 
Zatlačte všetky časti do správnej pozície a namontujte skrutky. 

 
 

14. Namontujte späť prednú kryciu mriežku spolu so skrutkami. 

 
 

PREMIESTNENIE 

 

 
UPOZORNENIE: Ak pri opätovnej inštalácii tepelná izolácia vykazuje známky poškodenia, je potrebné ju odstrániť a nahradiť 
identickým náhradným dielom. 
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RUČNÝ RESET TEPELNEJ POISTKY 
 

      Tento ohrievač využíva manuálne resetovateľnú teplotnú poistku (pozri LR v schéme zapojenia). 
 

      Toto bezpečnostné zariadenie funguje, keď sú v hornej časti ohrievača dosiahnuté vysoké teploty. Vyžaduje si to ručné opätovné    
nastavenie: Nechajte ohrievač vychladnúť. Je potrebné zistiť príčinu prehriatia. 

 

 
UPOZORNENIE: Opätovné nastavenie môže vykonať iba skúsený technik. 

 
 

Vypnite ohrievač na ističi. 
 

      Demontujte predný panel vyšróbovaním dvoch skrutiek umiestnených v spodnej časti. Nájdite obmedzovač LR v schéme zapojenia a  
zatlačte kolík, kým nebudete počuť kliknutie.



8  

3. – PREVÁDZKOVÉ POKYNY 

3.1. Všeobecné informácie  
 

UPOZORNENIE: Nepoužívajte ohrievač na sušenie oblečenia a nezakrývajte ho 
ani inými predmetmi. 

 

ZAPNUTIE  / VYPNUTIE 

 
Každý model je vybavený vypínačom, ktorého stlačením 
zabezpečíte vypnutie a zapnutie ohrievača. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
DISPLEJ: 

 
 

 
 

 Pridržte tlačidlo, aby ste sa dostali do pokročilých nastavení. Stlačte pre návrat pri nastaveniach.            

  Stlačte pre potvrdenie hodnoty v rôznych menu. 

 Stlačte pre zvýšenie hodnoty alebo pohyb v menu spomedzi možností.                                            

  Stlačte pre zníženie hodnoty alebo pohyb v menu spomedzi možností. 

 
     PODSVIETENIE DISPLEJA 

 
Displej sa rozsvieti pri stlačení akéhokoľvek tlačidla. Ak po určitom čase nestlačíte žiadne tlačidlo, displej automaticky 
podsvietenie vypne.  
Tlačidlá reagujú na stlačenie len v čase, keď displej svieti.  

ZÁMOK  

                        ZÁMOK KLÁVESNICE 

Počas prevádzky zariadenia je možné nastaviť uzamknutie klávesnice podržaním   a   po dobu 5 sekúnd. Uzamknutie 
klávesov bude potvrdené zobrazením okna s ikonkou. 

Pre odomknutie klávesnice držte   a   nepretržite po dobu 5 sekúnd. Odomknutie klávesov bude potvrdené 
zobrazením okna s ikonkou.
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3.2. Uvedenie do prevádzky  
 

V elektronickom riadení Ecombi ARC je naprogramovaný úvodný sprievodca inštaláciou. Pri prvom zapnutí vášho Ecombi       ARC, 
alebo po jeho resetovaní na výrobné nastavenia, postupujte podľa pokynov tohto sprievodcu. 
 

                        SPRIEVODCA SPUSTENÍM – ÚVODNÉ NASTAVENIA 
 

Elektronické ovládanie Ecombi ARC vás prevedie uvedením jednotky do prevádzky. Postupujte nasledovne: 

a. Zvoľte jazyk. Potvrďte jazyk na displeji s ovládaním. 

b. Dátum a čas. Overte a potvrďte, či je dátum a čas na zariadení správny. Ak nie, upravte ho. 
 

c. Doby nabíjania. V Ecombi ARC môžete nastaviť dve rozličné doby nabíjania – v závislosti od času nízkej tarify 
elektriny, ktorú máte zriadenú. 
Pôvodne je čas nabíjania kachly nastavený  od  00:00 do 08:00. Ak je tento čas kompatibilný s vašim časom nízkej tarify, 
nepotrebujete urobiť žiadnu zmenu. V odlišnom prípade, zmeňte časy nabíjania podľa doby, v ktorej máte k dispozícií 
nízku tarifu elektrickej energie.  

 

d. Nastavenie teploty. Toto je posledný krok v sprievodcovi. Zvoľte a potvrďte týždenný program, ktorý bude zariadenia 
dodržiavať. Štandardne sú k dispozícií tri programy s nastavením teplôt. 

 

- Program 1. At Home. 
o Rovnaký od pondelka do piatku. Komfortná teplota od 07:00 do 22:00. ECO teplota pre ostatné časy. 

- Program 2. Work M-F. 
o Od pondelka do piatku. Komfortná od 07:00 do 08:00 a od 17:00 do 22:00. ECO ostatné časy. 
o Soboty a nedele. Komfortná od 07:00 do 22:00. ECO ostatné. 

- Program 3. Office Schedule. 
o Od pondelka do piatku. Komfortná od 07:00 do 18:00. ECO ostatné časy. 

- Rovnaká teplota 24/7. 
o Zariadenie udržuje rovnakú teplotu 24/7.  

 

V prípade ak zvolíte jeden z trocha preddefinovaných programov, môžete upraviť program v nasledovnom kroku. 
Takisto môžete nastaviť teplotu pre každú úroveň teploty (Komfort, ECO aj protizámrznú).  

 

V prípade ak zvolíte rovnakú teplotu 24/7, sprievodca Vás vyzve, aby ste nastavili požadovanú teplotu, ktorú bude 
zariadenie udržiavať. 

 

 

                      Pomocou sprievodcu spustením si nastavíte ohrievač Ecmobi ARC na samostatnú prevádzku. Nabíja a akumuluje teplo pocas                 
vami nastavených nabíjacích hodín. Doba nabíjania sa prispôsobuje úrovni nabitia a spotrebu podľa vami zvoleného teplotného programu. 

                 
                 Nesprávny čas, časy nabíjania alebo konfigurácia nastavených teplôt môžu viesť k vysokým nákladom na účet za elektrinu.
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3.3. Využitie fotovoltaiky  
 

                        KROKY NA PRÍPRAVU 
 

        Pred použitím funkcie využitia FV prebytku vo vašich ohrievačoch Ecombi ARC vykonajte nasledujúce kroky: 
 

a. Inštalácia a nastavenie jednotky control hub a meračov spotreby  vrátane Solar Boxu. Nasledujte inštrukcie dodané k 
príslúšenstvu. 

 

b. Stiahnite si do Smart zariadenia aplikáciu Elnur Gabarron Wifi Control, dostupné pre IOS a Android. 
 

c. Vytvorte si užívateľské konto v aplikácií ak ste tak doteraz neurobili. 
 

d. V používateľskom účte zaregistrujte Control Hub, ktorý je súčasťou Solar Boxu. Následne pripojte aj merače spotreby 
zahrnuté v Solar Boxe.  

 

e. Prepojte zariadenie Ecombi ARC s aplikáciou. (Pozrite bod 4. pre podrobnejší návod). 

 
 

 Na nastavenie a aktiváciu funkcie využitia FV prebytkov je potrebné nainštalovať Solar Box (1 solárny box na zariadenie). 
 

Funkcia využitia FV prebytkov na vlastnú spotrebu je platná len pre zariadenia pripojené do siete a vybíjajúce energiu do siete. 
 

                       AKTIVÁCIA A NASTAVENIE 
 

Aktivácia a nastavenie využitia FV prebytkov sa vykonáva výhradne cez aplikáciu. 
 

                          Aktivácia solárnej energie. Využitie vyrobenej energie 
 

        Po dokončení vyššie uvedených krokov prejdite do aplikácie, prihláste sa pomocou svojho používateľského mena a hesla a  
vykonajte nasledujúce kroky: 

- Prejdite na sekciu “Heating” zo spodného menu. 
 

- Vyberte zariadenie, ktoré chcete nastaviť. 
 

- Vyberte možnosť “Setup” zo spodného menu. 
 

- Zapnite/vypnite využitie FV aktiváciou alebo deaktiváciou funkcie “Activation State” v menu “Solar Energy”. 

 

 



 

                              Nastavenie solárneho systému a využitie vyprodukovanej energie 
Pri zapnutí funkcie odberu solárnej energie sa automaticky zobrazia možnosti nastavenia. Nastavte ich podľa svojich potrieb. K 
dispozícii sú tieto možnosti nastavenia: 

- Charge settings – nastavenie nabíjania: 

o Solar Alone. Ecombi ARC bude spotrebúvať a akumulovať energiu iba vtedy, keď sú FV prebytky 
o Solar and Off-peak. Ecombi ARC bude spotrebúvať a akumulovať energiu iba vtedy, keď sú FV 

prebytky. Kachla sa takisto bude nabíjať aj mimo obdobia, kedy sú prebytky. Môžete nastaviť 
maximálnu mieru nabitia mimo obdobia, kedy čerpáte FV energiu. 

o Solar and Grid Adjustment. Ecombi ARC bude spotrebúvať a akumulovať energiu iba vtedy, 
keď sú FV prebytky. Kachla sa takisto bude nabíjať aj mimo obdobia, kedy sú prebytky. 
Môžete nastaviť maximálnu mieru nabitia mimo obdobia, kedy čerpáte FV energiu. Tento 
režim navyše poskytuje aj ďalšie možnosti nastavenia: 

▪ Zariadenie môže do vykurovania zapojiť aj špirálu na udržiavanie teploty, ktorá sa 
aktivuje ak je reálna teplota nižšia ako nastavená. 

▪ Zariadenie bude samoregolovať úroveň nabitia mimo obdobia čerpania FV energie na základe 
teplotných záznamov z predchádzajúcich dní. 

- Solar Power Activation – aktivácia solárnej energie: 
o Označuje požadované % pre dosiahnutie akumulácie po aktivácií solárnej energie. Pôvodne 

nastavené na 100%. 

- Off-peak maximum charge – nastavenie maximálneho nabitia mimo obdobia FV energie 
o Pôvodne nastavené na 80% 

- Ambient temperature over heating protection – ochrana pred prehrievaním po dosiahnutí 
teploty: 

o Táto ochrana zastaví nabíjanie FV energie v čase, keď reálna teplota presiahne nastavenú teplotu 
v miestnosti. Pôvodne nastavené na 3ºC. 

- Solar priority – prioritné zariadenia: 
o Prioritné zariadenia pre FV energiu. Zariadenia, ktoré majú túto funkciu aktivovanú, budú 

uprednostnené pri čerpaní solárnej energie oproti zariadeniam, ktoré ju majú vypnutú.  
 

4.- DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE POMOCOU JEDNOTKY G-CONTROL HUB 
 

Zariadenia viete ovládať v plnom rozsahu aj cez mobilnú aplikáciu, ktorých prepojenie zabezpečuje G Control Hub alebo cez 
webovú aplikáciu (https://remotecontrol.elnur.es). G Control Hub musí byť pripojený k internetu a elektrike. 

 
Ak chcete do pripojiť zariadenie do aplikácie, postupujte podľa nasledovných krokov, ku ktorým budete vyzvaný aj v aplikácií: 

-  
- Stiahnite aplikáciu a zaregistrujte/prihláste sa. 
- Otvorte menú s vykurovaním v hornej časti aplikácie. 
- Stlačte symbol (+) a vyberte aký typ ohrievača chcete pripojiť (v tomto prípade Storage heater). 
- Stlačte Start a nasledujte kroky, na ktoré vás vyzve sprievodca. 

 

  Ak je to potrebné, podržte        po dobu troch sekúnd, kým sa neobjaví na obrazovke ohrievača. 
 



 

Takto môžete ovládať a upravovať nastavenia svojho zariadenia pomocou aplikácie Elnur Gabarron Wifi 
Control alebo webovej aplikácie https://remotecontrol.elnur.es. 
 

 

        5.-   TROUBLESHOOTING 
 
 

 
 

ECOMBI ARC nekúri 

  Skontrolujte, či je výrobok pripojený, zapnutý a v požadovanom prevádzkovom režime. 
Uistite sa, že zariadenie nie je zakryté alebo že nie sú blokované spodné prívody vzduchu. 
Bezpečnostný limit LR môže byť v tom prípade aktivovaný; je potrebné ho resetovať ručne. 
Kontaktujte servisné centrum. 

ECOMBI ARC nedosiahne 
nastavenú teplotu 

Uistite sa, že je zvolená primeraná teplota prostredu. 

Uistite sa, že je ohrievač správne dimenzovaný na tepelné straty. 

 
Chybové hlásenia na obrazovke 

  Kontaktujte servisné centrum. 

ECOMBI ARC 
nekomunikuje s 
jednotkou G Control 
Hub 

Skontrolujte, či je jednotka priradená,     - tento symbol sa musí zobraziť na displeji. Pri 
vzdialenosti väčšej ako 30 metrov a prekážke 2-3 stien, priraďte najskôr najbližšie jednotky. 
Každá jednotka môže fungovať ako predlžovač signálu. 

Ak    wifi symbol bliká, skontrolujte pripojenie G Control Hub k sieti a či nebolo odstránené 
akékoľvek iné zariadenie v sieti, ktoré by mohlo fungovať ako predlžovač signálu. 

 

 6.- ČISTENIE A ÚDRŽBA 
 

Pred čistením sa uistite, že zariadenie je vypojené z elektriky a že vykurovacie teleso ohrievača vychladlo. 
Príležitostne vyčistite prach suchou, mäkkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani 

abrazívne prostriedky. 

Po skončení vykurovacej sezóny odpojte zariadenie vypnutím hlavného vypínača umiestneného na pravej 
zadnej strane jednotky alebo na ističi. 
Akýkoľvek iný servis by mal vykonávať technik. 

 
                  ECOMBI ARC bol vyrobený podľa plne zaručených kvalitných postupov a s použitím procesov šetrných k životnému 
prostrediu. Po skončení životnosti odneste zariadenie do recyklačného skladu, aby jeho komponenty mohli byť recyklované vhodným 
spôsobom. 
 

 

7.- ZOZNAM HLAVNÝCH KOMPONENTOV 
 

Storage Heating Element Ref. 10190410 Power PCB & Fixing Bracket Ref. 15192670 
250W Balancing Heating Element (ECO20 ARC) Ref. 15192000 Keyboard PCB ECO ARC Ref. 15192665 
375W Balancing Heating Element (ECO30 ARC) Ref. 15192002 Room Sensor Ref. 46102195 
500W Balancing Heating Element (ECO40 ARC) Ref. 15192004 Core Sensor Ref. 15192145 
110ºC Limiter Ref. 15190725 Air Outlet Sensor Ref. 15192145 
140ºC Limiter Ref. 15190720 Fan (ECO20 ARC) Ref. 15192636 
160ºC Cut Out Manually Limiter Ref. 15190730 Fan (ECO30 & ECO40 ARC) Ref. 15192638 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://remotecontrol.elnur.es/


 

8.- TECHNICKÉ PARAMETRE 
 

 ECO20 ARC ECO30 ARC ECO40 ARC 

Napájanie 230V ~ 230V ~ 230V ~ 

Príkon  1600W 2400W 3200W 

Príkon záložnej špirály 500W 750W 1000W 

Doba nabíjania 8h 8h 8h 

Množstvo nabitej energie 12,8 kWh 19,2 kWh 25,6 kWh 

Izolácia Class I Class I Class I 

Šírka 72cm 95cm 117cm 

Výška 76cm 76cm 76cm 

Hĺbka 19,5cm 19,5cm 19,5cm 

Váha 97kg 140kg 183kg 

Počet keramických tehál 12 18 24 

 

                              Vykurovacia vložka a záložná špirála nikdy nefungujú v rovnakom čase.  
 

 

PRODUCT FICHE 

ERP 

 
 

 

Item 
 

Symbol 
Value  

Unit 
ECO20 ARC ECO30 ARC ECO40 ARC 

Heat Output 

Nominal heat output Pnom 0,8 1,2 1,6 kW 

Minimum heat output Pmin N.A. N.A. N.A. kW 

Maximum continuous heat 
output 

Pmax,c 0,8 1,2 1,6 kW 

Auxiliary electricity consumption 

At nominal heat output elmax 
0,000 0,000 0,000 kW 

At minimum heat output elmin 
0,000 0,000 0,000 kW 

In standby mode elSB <0,0005 <0,0005 <0,0005 kW 

 
 

Item 
Value. All 
models 

Type of heat input 

Electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback Yes 

Type of heat output / room temperature control 

Electronic room temperature control plus week timer Yes 

Other control options 

Room temperature control, with open window detection Yes 

With distance control option Yes 

With adaptive start control Yes 

 

 

Contact details 
ELNUR, S.A. 
Travesía de Villa Esther, 11 
28110 – Algete (Madrid), Spain 

 

Commission Regulation (UE) 2015/1188 of 28 April 2015. Ecodesign requirements for electric storage  

local space heaters. 

MODEL(S): ELNUR GABARRON ECO20 ARC, ECO30 ARC, ECO40 ARC 

i 



 

SK 

 

 

               Symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že s produktom sa nesmie  zaobchádzať ako s domovým odpadom. 
Namiesto toho je potrebné ho odovzdať na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických 
zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete predchádzať možným negatívnym následkom 
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou tohto produktu. 
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom úrade, v službe likvidácie domového odpadu 
alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Tieto pokyny sú platné len v členských štátoch EÚ. 

                           

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Výrobca: 
ELNUR S.A. 

 

Distribútor: 
KLIMATEL Šaľa, s.r.o. 

č. 702 

Kráľová nad Váhom SK-925 91 
 

Tel. č.: +421 910 870 087 / +421 902 483 560 

E-mail: klimatel@klimatel.sk 
 

www.gabarron.sk 

www.gabarron.cz 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Vzhľadom k neustálemu zdokonaľovaniu našich produktov si spoločnosť ELNUR s.a. vyhradzuje právo na vykonávanie technických zmien bez 

predchádzajúceho upozornenia. 
 


