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PRZENOSNE NAGRZEWNICE
ELEKTRYCZNE TYPU EP
Instrukcja obslugi
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
zwiazanych z instalowaniem i przylaczaniem
urzadzenia do sieci nalezy starannie zapoznac
sie z trescia niniejszej instrukcji. Zawarte w
tekscie informacje sluza prawidlowej i
bezpiecznej instalacji oraz obsludze urzadzenia.
Wszystkie wyprodukowane przez S&P
przenosne wentylatory grzewcze typu EP
spelniaja Europejskie Normy Bezpieczenstwa.
Wszystkie urzadzenia dostarczane sa jako w
pelni sprawne, jednak w przypadku stwierdzenia
wad, urzadzenie powinno zostac niezwlocznie
przekazane dostawcy z zachowaniem warunków
gwarancji.
Niniejsza instrukcja powinna byc
przechowywana w stosownym miejscu,
umozliwiajacym latwy do niej dostep personelu
obslugujacego.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA.
1.    Wszystkie prace instalacyjne powinny

   zostac wykonane przez wykwalifikowany
   i upowazniony do tego personel zgodnie
   z regulacjami prawnymi obowiazujacymi
   w Polsce.

2. Przewód zasilajacy powinien zostac tak
ulozony, aby nie byl narazony na
bezposrednie dzialanie strumienia
ogrzanego powietrza.

3. Nie mozna dopuscic by urzadzenie
pracowalo frontem do sciany, innych
urzadzen lub elementów latwopalnych
(drewno, tworzywo sztuczne, itd.), nalezy
zachowywac minimalny odstep 50 cm.

4. Nie umieszczac urzadzenia bezposrednio
pod gniazdem wtykowym przewodu
zasilajacego.

5. Nie mozna nakrywac urzadzenia
przedmiotami utrudniajacymi swobodny
przeplyw powietrza..

6. Przed czyszczeniem lub konserwacja
urzadzenia nalezy odlaczyc je od napiecia
przez wyjecie wtyczki przewodu
zasilajacego z gniazdka. Czyszczeniu (tylko
wilgotna, a nie mokra  sciereczka) podlegaja
jedynie elementy zewnetrzne wlotu i wylotu
powietrza.

7. Nie wolno obslugiwac urzadzenia majac
mokre dlonie.

8. Nie nalezy umieszczac urzadzenia w
bezposrednim sasiedztwie wanny,
prysznica, basenu lub w miejscach, w
których moze dojsc do bezposredniego
kontaktu urzadzenia z woda.

9. W przypadku wykrycia uszkodzenia
przewodu zasilajacego nie nalezy uzywac
urzadzenia. Urzadzenie nalezy przekazac
dostawcy celem dokonania naprawy lub
zlecic naprawy wykwalifikowanej osobie.

UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZNEJ
INSTALACJI.
– PRZED ROZPOCZECIEM PRAC

INSTALACYJNYCH NALEZY UPEWNIC SIE
CZY URZADZENIE JEST ODLACZONE OD
ZRÓDLA ZASILANIA.

– PRZENOSNE OGRZEWACZE TYPU EP SA
PRZYSTOSOWANE DO PRACY W
POMIESZCZENIACH O WYSOKIM POZIOMIE
WILGOTNOSCI WZGLEDNEJ.

– URZADZENIE MUSI ZOSTAC UZIEMIONE.
NIE WOLNO STOSOWAC PRZEDLUZACZY I
ROZGALEZIACZY BEZ WTYKÓW OCHRONNYCH.

     UWAGA! Urzadzenie powinno zostac
     zainstalowane z uwzglednieniem
     minimalnych  odleglosci od innych
     obiektów, jak pokazuje rys.1.

OBSLUGA
Ogrzewacz typu EP posiada na froncie dwa
przelaczniki obrotowe. Jeden przelacznik
zapewnia czteropozycyjna regulacje pracy
wentylatora i nagrzewnicy, natomiast drugi sluzy
do regulacji temperatury otoczenia.
Pozycje przelacznika dla wentylatora i
nagrzewnicy sa nastepujace:

 O  OFF (Wylaczony)

 Fan Only (Tylko wentylator)

Fan + Low Level Heating (Wentylator +
    Nagrzewanie I)

Fan + High Level Heating
    (Wentylator + Nagrzewanie II).
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– Kiedy przelacznik, znajdujacy sie w tylnej
czesci wentylatora (rys. 3) jest ustawiony w
pozycji   termostat reguluje prace jedynie
nagrzewnicy: nagrzewnica zostaje wylaczona
kiedy osiagnie nastawiona temperature.
W tej pozycji wylacznika wentylator stale
pracuje. Natomiast kiedy przelacznik jest w
pozycji termostat steruje zarówno praca
wentylatora jak i nagrzewnicy: wylaczenie
wentylatora i nagrzewnicy nastepuje po
osiagnieciu nastawionej temperatury.

Aby nastawic wymagana  temperature na
termostacie nalezy:
1. Przed dokonaniem polaczen elektrycznych

sprawdzic, czy parametry elektryczne sieci
zasilajacej odpowiadaja danym na tabliczce
znamionowej urzadzenia.

2. Nastawic termostat na maksymalna
wartosc grzania.

3. Ustawic obrotowy przelacznik pracy
wentylatora i nagrzewnicy w wymaganej
pozycji. Uruchomi to urzadzenie.

4. Po zalaczeniu urzadzenia temperatura
otoczenia zacznie wzrastac. Kiedy tempe-
ratura otoczenia osiagnie wartosc zadana,
nalezy przekrecic termostat do momentu
az uslyszymy klikniecie. Urzadzenie
zostanie wylaczone. Kiedy termostat jest w
tej pozycji urzadzenie bedzie sie
automatycznie zalaczac i wylaczyc w celu
utrzymania stalej, nastawionej wartosci
temperatury otoczenia.

5. W celu wylaczenia urzadzenia nalezy
przekrecic obrotowy przelacznik do
pozycje OFF (0).

Uwaga: Ogrzewacze typu EC mocy 12 i 15kW
wyposazone sa w termostaty dwustopniowe.
Wykonanie to zapewnia wieksza dokladnosc
nastaw temperatury i jednoczesnie oszczednosc
energii.

AUTOMATYCZNE ZABEZPIECZENIE
PRZED PRZEGRZANIEM
Wszystkie urzadzenia wyposazone sa w
wewnetrzne zabezpieczenie przed skutkami
przegrzania. Element ten wylaczy nagrzewanie
w przypadku  przegrzania urzadzenia. Kiedy to

nastapi, ponowne zalaczenie urzadzenie moze
miec miejsce po uplywie minimum 15 minut lub
po dostatecznym schlodzeniu urzadzenia. W
PRZYPADKU WYLACZENIA URZADZENIA
PRZEZ ZABEZPIECZENIE PRZECIAZENIOWE
NALEZY WYKRYC PRZYCZYNE AWARII. W celu
zresetowania urzadzenia zabezpieczajacego
nalezy po prostu wcisnac przycisk RESET
znajdujacy sie w przedniej czesci urzadzenia
(rys.4). Po wcisnieciu urzadzenie powinno
normalnie pracowac. W przypadku jesli nastapi
ponowne zadzialanie zabezpieczenia, oznacza
to, ze urzadzenie wentylacyjno-grzewcze nie
dziala prawidlowo, zatem nalezy odlaczyc je od
zasilania i skontaktowac sie z autoryzowanym
serwisem dostawcy.

KONSERWACJA
UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
KONSERWACYJNYCH  NALEZY UPEWNIC SIE,
ZE URZADZENIE JEST ODLACZONE OD SIECI
ZASILAJACEJ.
Aby zapewnic dluga i bezawaryjna prace
urzadzenia zalecamy regularne sprawdzanie i
czyszczenie wlotu i wylotu powietrza z pylu i
kurzu.
Wskazówka: Przy wylaczonym urzadzeniu, uzyj
odkurzacza do wyssania kurzu osiadlego
wewnatrz wlotu i wylotu ogrzewacza.
Do czyszczenia urzadzenia nalezy uzyc wilgotnej
(nie mokrej) sciereczki. Nie nalezy stosowac
zadnych rozpuszczalników, ani srodków
sciernych. Demontaz urzadzenia w okresie
obowiazywania gwarancji spowoduje jej utrate.
W przypadku, kiedy ogrzewacz typu EP pracuje
w srodowisku o wysokim poziomie wilgotnosci,
zalecamy dokonywac regularnych przegladow
polaczen elektrycznych i elementów grzejnych
ze wzgledu na kondensacje i zbieranie sie wody.
Po odlaczeniu urzadzenia od zasilania nalezy
przetrzéc schlodzony element grzejny sucha
sciereczka.
W przypadku kiedy urzadzenie nie pracowalo
przez dluzszy czas, a przebywalo w srodowisku
charakteryzujacym sie duza wilgotnoscia, przed
przylaczeniem do sieci nalezy sprawdzic czy w
wyniku kondensacji element grzejny nie jest
zawilgocony.
UWAGA: Czyszczenie i przeglad urzadzenia
nalezy przeprowadzac przynajmniej raz do roku
(bez wzgledu na to czy urzadzenie w tym okresie
pracowalo czy tez nie), dzialanie to zapewni jego
bezawaryjna prace.
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PORTABLE FAN HEATERS
Before any installation or connection we would
advise that the following instructions are carefully
read.  The enclosed information specifies the
correct and safe procedures for installation and
operation of the appliance.
All S&P EP -Portable Fan Heaters comply with
European Safety Standards.
All appliances are supplied in perfect condition
and operation, however if found to be defective
the unit should be returned to the supplier in
accordance with the terms of the S&P guarantee.
These instructions should be saved and left in an
appropriate place near the appliance for future
reference.

IMPORTANT SAFETY NOTES
– All installation work should be carried out by a

suitably qualified person(s); and in accord-
ance with all applicable standards and
regulations pertaining to the country of
installation.

– When the heater is operating, the mains
electrical supply cable must  be routed away
from the direct source of radiated heat.

– Do Not Site the appliance by the side of a wall
/ unit constructed from combustible materials
(plastic, wood etc..). The appliance must be
installed at a  minimum distances of 50cm
away from other appliances / fixed objects.

– Do Not Site the appliance  directly under an
electrical connection socket.

– Do Not Cover the appliance with objects which
would restrict the flow of air.

– Before any cleaning or maintenance the
appliance must be disconnected and isolated
from the mains electrical supply. The only
areas on the appliance that require cleaning
(only wiping with a damp, not wet cloth) are
the intake and extract air vents.

– Do Not Operate this appliance with wet hands.
– Do Not Site the appliance  within the direct

vicinity of a bath, shower, swimming pool or
other area where it could come into direct
contact with water.

– If the electrical supply cable if found to be

damaged then the appliance Must Not Be
Used. The appliance must be returned to an
authorised supplier or repaired by a suitably
qualified person.

IMPORTANT SAFETY NOTES FOR
INSTALLATION
– ENSURE THE APPLIANCE IS DISCONNECTED

FROM THE MANIS ELECTRICAL SUPPLY
BEFORE COMMENCING INSTALLATION.

– THE EC PORTABLE FAN HEATERS ARE
CERTIFIED FOR SAFE USE WITHIN ENVIRON-
MENTS WITH HIGH LEVELS OF RELATIVE
HUMIDITY.

– BEFORE MAKING ELECTRICAL CONNECTION
FOR THE FIRST TIME ENSURE THAT THE
VOLTAGE AND FREQUENCY OF THE ELEC-
TRICAL SUPPLY MATCHES THAT OF THE
APPLIANCE DATA PLATE LABEL.

– THIS PRODUCT MUST BE EARTHED. DO NOT
CONNECT TO MULIPLE PLUG SOCKETS.

IMPORTANT
The appliance must be installed in accordance
with the minimum recommended distances from
other appliances / fixed objects as detailed in
Figure (1).

OPERATION
– The EC heater includes two rotary switches

located on the front casing facia. One switch
offers a four position control of the fan and
heater functions, where the second switch
operates as a thermostat to regulate the
environmental temperature (heater output).

– The four position fan and heater switch
operates as follows:

 O      OFF

    Fan Only

    Fan + Low Level Heating

    Fan + High Level Heating

– When the switch, situated on the back of the
casing fig. (3), is in the   position only the
heater operation is controlled through the
thermostat; switching the heater off when the
desired temperature is reached. In this switch



position the fan operates continuously. When
the switch is in the    position the thermo-
stat controls both the heater and the fan
operation by switching the heater and the fan
off when the desired temperature is reached.
To pre-set the switching temperature of the
thermostat:

1. Before making electrical connection for the
first time ensure that the Voltage and
Frequency of the electrical supply matches
that of the appliance data plate label.

2. Turn the thermostat switch up to the maxi-
mum heating position.

3. Select the fan and heater output level as
required. This switches the appliance ON.

4. The first time the appliance is switched ON, as
above, the surrounding environment will heat
up accordingly. When the desired tempera-
ture of the environment has been reached,
turn the thermostat switch down until a
"click" is heard. The unit will switch OFF.
When the thermostat is in this position the
appliance will automatically switch ON and
OFF to maintain this desired temperature.

5. To turn the unit off, turn the rotary switch to
the OFF (O) position.

NOTE: Both the 12 and 15kW portable fan
heaters incorporate a thermostat with two stage
heating steps.  This feature provides an
improvement in the surrounding air temperature
differential, as well as a saving in energy.

AUTOMATIC OVERHEAT DEVICE
All appliances incorporate an internal Over Heat
Protection Device. This safety device will switch
the heating OFF in the case of the appliance over
heating. When the appliance has been switched
OFF by this safety operating device reconnection
can only commence after 15 minutes or until the
unit has cooled down sufficiently. IF THE
APPLIANCE HAS BEEN SWITCHED OFF BY THIS
SAFETY OPERATING DEVICE THEN THE CAUSE
MUST BE INVESTIGATED. To reset the auto-
matic safety overheat device simply press the
RESET button located on the front casing facia
fig(4), after which the unit should operate as

normal. If after this device has been activated,
the appliance does not work properly then
disconnect the unit from the mains electrical
supply and contact the S&P Technical Assist-
ance Service.

MAINTENANCE
– IMPORTANT : BEFORE CONDUCTING ANY

MAINTENANCE OR CLEANING ENSURE THE
APPLIANCE IS DISCONNECTED FROM THE
MAINS ELECTRICAL SUPPLY.

– To ensure long and trouble free operation we
do however recommend that the intake and
exhaust air vents are regularly checked to
ensure the is no build-up of dust or debris.
TIP: With the appliance switched OFF, use a
vacuum cleaner to suck away any dust or
debris from inside the air intake and exhaust
vents.

– To clean the appliance simply wipe with a
damp (not wet) cloth. Do Not Use any
abrasives or solvents.

– Do Not disassemble the unit as this will
invalidate the S&P guarantee.

– If the EC heaters are being used in environ-
ments with high relative humidity levels we
would recommend that the electrical
connections and heating elements are
regularly checked for any build-up of water
or condensation. When disconnected from
the electrical supply simply wipe the heater
parts with a dry lint free cloth.

– If the units have not been used for a
prolonged period of time within environ-
ments with high levels of relative humidity
ensure that there is no build-up of condensa-
tion on the heater elements before reconnec-
tion to the electrical supply.

IMPORTANT: Due to the nature of the appliance,
the unit must be cleaned and checked at least
once every year (operating or non operating) to
ensure trouble free safe operation.

Standards: All model comply with the require-
ments of standard; for electromagnetic compat-
ibility and interference.
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