
INSTRUKCJA MONTAŻU  PIECA  AKUMULACYJNEGO  DIMPLEX  „DUO-HEAT”

Piec  akumulacyjny  DuoHeat  działa  w  dwóch  trybach: 
Komfortowym   ( ciepło z panelu   promiennikowego ) oraz 
Podstawowym ( ciepło z modułu akumulacyjnego ). Każdy z 
tych trybów musi zostać ustawiony na właściwym poziomie, 
aby zapewniać optymalny poziom ciepła w pomieszczeniu.

Aby  zapewnić  sprawne  działanie  pieca  DuoHeat,  oba 
źródła energii ( promiennikowy i akumulacyjny ) muszą 
być przez cały czas podłączone do zasilania.

PONIŻSZĄ  INSTRUKCJĘ  NALEŻY  DOKŁADNIE  PRZECZYTAĆ  I  ZACHOWAĆ
NALEŻY  RÓWNIEŻ  ZAPOZNAĆ  SIĘ  ZE  WSKAZÓWKAMI  NA  URZĄDZENIU

UWAGA !!!
W  celu  zapewnienia  optymalnego  działania  pieca  ,  biegunowość  obu 
żródeł zasilania musi być właściwa , tj. przewód fazowy – brązowy  oraz 
przewód neutralny – niebieski  i  przewód  ochronny - żółto-zielony

WAŻNE  WSKAZÓWKI  DOTYCZĄCE  BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE – Grzejnik  jest  bardzo  ciężki.  W celu  zachowania  stabilności  urządzenia  i  zapewnienia 
bezpieczeństwa użytkowania w przyszłości , należy PRZYTWIERDZIĆ grzejnik mocno do ściany ,  a jego 
nogi ustawić na TRWAŁEJ , RÓWNEJ POWIERZCHNI. Należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

OSTRZEŻENIE – Należy upewnić się , że elementy montażowe użyte domocowania są odpowiednie do 
materiału , z którego wykonana jest ściana , na której montujemy grzejnik. Niektóre nowoczesne materiały 
budowlane  to  materiały  o  bardzo  małej  gęstości  ,  wymagające  specjalistycznych  wkrętów  ,  kołków 
rozporowych do mocowania w celu zapewnienia bezpiecznego i pewnego montażu.

OSTRZEŻENIE – Jeśli podczas kolejnego ponownego montażu grzejnika element izolacji termicznej okaże 
się być uszkodzony lub zniszczony w stopniu mogącym zagrozić bezpieczeństwu , należy wymienić go na 
nowy , identyczny element.

OSTRZEŻENIE – Grzejnika nie należy ustawiać pod gniazdem elektrycznym.

NIE NAKRYWAĆ ANI NIE ZASŁANIAĆ powierzchni urządzenia

NIE USTAWIAĆ URZĄDZENIA pod oknami , gdzie mogą go dotykać firanki

USTAWIAĆ PRZEDMIOTY w taki sposób , by nie dotykały grzejnika

Interex Katowice



DANE  TECHNICZNE

Typ
Model

Moc
akumulacyjna

Moc
grzejnika

Max. poj.
ładowania

Wymiary
[ mm ]

Zasilanie
[ V ]

Ciężar
[ kg ]

Duo 300 i 1300 W 280 W 8,96 kWh 712 x 600 x 130 2 x 230 65

Duo 400 i 1950 W 340 W 13,44 kWh 712 x 830 x 130 2 x 230 94

Duo 500 i 2600 W 390 W 17,92 kWh 712 x 1060 x 130 2 x 230 122

UWAGA !!! Montażu  urządzenia  powinien  dokonać  wykwalifikowany  elektryk  z 
uprawnieniami , zgodnie z przepisami dotyczącymi urządzeń elektrycznych

Grzejnik wyposażony jest w dwa elastyczne kable połączeniowe do instalacji elektrycznej.
Każdy obwód zasilający grzejnik musi być wyposażony w odpowiednie zabezpieczenie.

Przewody kabli zasilających mają kolory z następującym schematem :

● przewód żółto-zielony - OCHRONNY
● przewód niebieski - NEUTRALNY
● przewód brązowy - FAZOWY
● przewód czarny - STEROWNICZY

Cegły akumulacyjne do piecy DUO-HEAT są dostarczane osobno w paczkach po dwie sztuki.

Piec DUO-HEAT 300 i 8 cegieł 4 opakowania

Piec DUO-HEAT 400 i 12 cegieł 6 opakowań

Piec DUO-HEAT 300 i 16 cegieł 8 opakowań



SCHEMAT  POŁĄCZEŃ  WEWNĘTRZNYCH

MONTAŻ  I  INSTALACJA  GRZEJNIKA

1.  Postawić  karton  do  góry  nogami  i  otworzyć  od 
dołu. Zdjąć narożniki styropianowe z nóg urządzenia 
, a worek z akcesoriami wyjąć ze środkowej osłony 
styropianowej.

2.  Wysunąć  i  odchylić 
uchwyty  z  czujnikami  z 
dołu grzejnika.
( patrz rysunki obok )



3. Przymocować nogi  do 
grzejnika  ,  wsuwając 
kryzy w górnej części nóg 
w  otwory  w  podstawie 
grzejnika. Przesunąć nogi 
w  kierunku  tylnej  części 
grzejnika , aż wpasują się 
na  miejsce.  Przypiąć 
uchwyty  z  czyjnikami  do 
tylnej  części  każdej 
przyległej nogi.

4.  Grzejnik  został  wyposażony  w  kabel  zasilania 
stałego , przymocowany do podstawy grzejnika w 
celu  zapewnienia  bezpiecznego transportu.  Kabel 
zasilania  z  II  taryfy  jest  przymocowany 
dodatkowymi  elementami  mocującymi.  Przed 
zamontowaniem grzejnika należy wyjąć oba kable z 
elementów mocujących ( nie wyrzucać ich ).

UWAGA : 
Jeżeli podłączenie kabla zasilania z II taryfy należy 
wykonać  po  prawej  stronie  grzejnika,  podłączony 
kabel należy przełożyć za nogami urządzenia i 

przymocować  przy  użyciu  zatrzasków  do 
podstawy grzejnika. Aby ułatwić montaż , należy 
to zrobić ,  gdy grzejnik jest  odwrócony do góry 
nogami w pudełku. Podobnie gdy kabel zasilania 
stałego  jest  gotowy  do  podłączenia  i  jeśli 
podłączenie  takie  należy  wykonać  po  lewej 
stronie ,  kabel należy przeprowadzić za nogami 
urządzenia.  NIE  PRZYMOCOWYWAĆ  jeszcze 
kabla  zasilania  zasadniczego.  Zatrzaski 
przymocowywane są fabrycznie , tak aby w razie 
potrzeby można było przymocować oba kable.

5. Postawić grzejnik na nogach i zdjąć opakowanie , 
pociągając  je  w  górę.  Usunąć  wszystkie  inne 
elementy opakowania ochronnego.

6. Ustawić grzejnik na nogach przy ścianie. Odkręć 
wkręty  zabezpieczające  wzdłuż  dolnej  krawędzi 
panelu przedniego.



7.  Odchylić  dolną  część 
panelu  nieco  od  reszty 
grzejnika  ,  aż  wszystkie 
połączenia  elektryczne 
zostaną  rozłączone  i 
pociągnąć  w  górę  ,  aby 
uwolnić górną krawędź.

Ostrożnie  rozłączyć  wtyczkę  łączącą  moduł 
akumulacyjny  z  przednim  panelem  promiennikowym 
( patrz etykieta na spodzie pieca )

8. Upewnić się , że łączniki elementu grzejnego i części elektroniczne nie ulegną uszkodzeniu podczas 
zdejmowania  panelu.  Ostrożnie  ułożyć  panel  z  boku.  Sprawdzić  ,  czy  kable  sieciowe  nie  uległy 
uszkodzeniu.
Jeśli  zajdzie  konieczność  wymiany  kabli  ,  należy  użyć  wyłącznie  kabli  termoodpornych.  Wskazówki  w 
zakresie montażu kabli zasilających znajdują się w puntach 4 , 21 i 22.

9. Ustawić grzejnik przy ścianie w miejscu docelowym , upewniając się , że stoi na stabilnej podłodze i 
biorąc pod uwagę minimalne odległości montażowe.

10. Jeśli podłoga przykryta jest wykładziną , należy upewnić się , że nogi urządzenia ustawione są stabilnie 
i  bezpiecznie.  Nogi  urządzenia  mogą stać  na  wykładzinie  ,  jednakże  należy  upewnić  się  ,  że  nie  są 
ustawione na zaczepach listew , aby grzejnik był ustawiony równo.

MONTAŻ  ŚCIENNY

Brak listwy przypodłogowej lub listwa przypodłogowa węższa niż 10 mm

11.  Przed  przymocowaniem  grzejnika  do  ściany 
należy wykonać następujące czynności :

A – Grzejnik należy zamontować jak pokazano na 
rysunku obok  ,  tak  aby  uchwyt  kratki  dystansowej 
znajdował się w tradycyjnym położeniu.

B  –  Zaznaczyć  miejsce  dla  dwóch  otworów 
montażowych  ,  gdy  grzejnik  ściśle  przylega  do 
ściany



C – Wywiercić  otwory w ścianach w dolnej  części 
zaznaczonych otworów fasolkowych , jak pokazano 
na rysunku obok , ściśle przestrzegając poniższych 
wskazówek :
Pomiędzy tylną ścianką grzejnika a ścianą umieścić 
przekładki 10 mm. NIE używać przekładek 30 mm , 
gdy  nie  ma  listew  przypodłogowych  lub  gdy  nie 
przekraczają one wys. 100 mm.

NIE UŻYWAĆ PRZEKŁADEK 30 mm WEWNĄTRZ GRZEJNIKA.
PRZEKŁADKI UŻYWAĆ TYLKO ZEWNĘTRZNIE.

D – Jedną przekładkę 10 mm należy 
umieścić  po  wewnętrznej  stronie  ,  a 
drugą 10  mm po zewnętrznej stronie 
otworu montażowego w tylnej ściance 
urządzenia.

E – Ostrożnie naprowadzić grzejnik na 
wywiercony  otwór  i  wstępnie 
przykręcić do ściany.

Po  prawidłowym  dopasowaniu  obu 
otworów  do  wkrętów  przykręcić 
ostatecznie grzejnik do ściany.

UWAGA !  -  POD ŻADNYM POZOREM NIE NALEŻY WYKRĘCAĆ WKRĘTÓW BEZ UPRZEDNIEGO 
WYJĘCIA Z GRZEJNIKA WSZYSTKICH CEGIEŁ

Nie dokręcać całkowicie wkrętów bez kompletnego ułożenia rdzenia akumulacyjnego grzejnika ze względu 
na możliwość niewielkiej zmiany położenia urządzenia.

Listwa przypodłogowa szersza niż 10 mm

Należy użyć dołączonych do opakowania przekładek 10 mm i 30 mm  ( 2 x 10 mm  oraz  2 x 30 mm )

12. Jeżeli listwa przypodłogowa jest szersza niż 100 
mm  ,  grzejnik  należy  zamontować  zgodnie  z 
rysunkiem  obok.  Odkręcić  kratkę  dystansową  i 
przykręcić ponownie w odwrotnym położeniu , w celu 
zapewnienia większej odległości od ściany.

Umieścić  30  mm  przekładkę  od  zewnątrz  grzejnika  ,  a  10  mm 
przekładkę od wewnątrz. Wywiercić otwory zgodnie ze szczegółowym 
opisem w punkcie 11. Ostrożnie naprowadzić grzejnik na wywiercony 
otwór. Po umiejscowieniu przykręcić wstępnie do ściany i umocować 
zgodnie  z  opisem  w  punkcie  11  ,  pamiętając  o  tym  ,  aby  nie 
przykręcać śrub całkowicie.



Ściany z cegły/materiału o dużej gęstości.
Należy wywiercić w ścianie otwór i umieścić w nim 
dołączone  do  opakowania  drewnianymi  kołkami 
rozporowymi nr 10. Należy posłużyć się wiertłem o 
odpowiednim rozmiarze (  5,5  mm) ,  a  wywiercony 
otwór  powinien  być  o  8  mm  głębszy  od  długości 
kołka rozporowego , tak aby montaż odbył się pod 
warstwą tynku.

Ściany z materiałów o niskiej gęstości.
Należy  posłużyć  się  dołączonymi  kołkami 
rozporowymi plastikowymi.

Ściany wewnętrzne wyłożone panelami.
W  miarę  możliwości  należy  zastosować  kołki 
drewniane i  użyć wkrętów do drewna nr 10. Jeżeli 
nie  da  się  umieścić  kołków  drewnianych  ,  należy 
posłużyć się wkładkami do kołków rozporowych M5 
na  odpowiednio  przymocowanej  okładzinie 
panelowej  na  ścianach  z  płyt  gipsowych.  W 
przypadku ścian wykonanych z innych materiałów , 
szczegółowe  informacje  na  temat  odpowiednich 
narzędzi  montażowych  można  uzyskać  od 
producenta paneli ściennych.

13.  Zdjąć  wewnętrzny  panel  przedni  ,  odkręcając 
śruby wzdłuż górnej krawędzi. Ostrożnie wyjąć spód 
przedniego wewnętrznego panelu z przytrzymującej 
go kryzy w podstawie grzejnika i zdjąć wewnętrzne 
elementy opakowania , uważając , by nie zniszczyć 
dołączonej izolacji.



14. Wyjąć grzałki z podstawowej izolacji , pochylić do 
przodu  i  ułożyć  na  kartonowych  zabezpieczeniach 
zdjętych z grzałek.

NIE ROZŁĄCZAĆ KOŃCÓWEK

15.  Ostrożnie  wsunąć  dolny  rząd  tylnej  warstwy 
cegieł  ,  umieszczając  najpierw  dwie  skrajne 
(  zewnętrzne )  cegły  płaską  stroną  skierowaną do 
tyłu.  Górny  rząd  cegieł  umieścić  w  analogiczny 
sposób.

16.  Ponownie  włożyć  grzałki  , 
ostrożnie  wsuwając  końcówki 
przez  otwór  w  izolacji 
podstawowej  i  upewniając  się  , 
że  wsporniki  z  blaszki  są  z 
przodu.  Umieścić  przednią 
warstwę cegieł  stroną płaską w 
kierunku  na  zewnątrz.  Upewnić 
się  ,  że  wsporniki  z  blaszki  są 
umiejscowione  poniżej  dolnego 
rzędu  cegieł  oraz  że  element 
grzejny  umieszczony  jest 
pionowo.

17.  Założyć  z  powrotem  wewnętrzną  ściankę 
przednią z izolacją , umieszczając jej dolną krawędź 
za  przednim  rowkiem  podstawy  montażowej  i 
przykręcając wkręty zabezpieczające wzdłuż górnej 
krawędzi i boków.



18.  Upewnić  się  ,  że wkręty  mocujące  grzejnik  do 
ściany zostały dobrze dokręcone. Dokręcić wszystkie 
wkręty , aby zapewnić pewne połączenie wszystkich 
części  metalowych  z  przewodem  ochronnym  na 
wypadek  ewentualnego  przebicia  na  obudowę  i 
zadziałania zabezpieczeń.

Po zamontowaniu NIE próbować
przestawiać grzejnika bez

uprzedniego wyjęcia cegieł
i zasięgnięcia porady

wykwalifikowanego elektryka.

USUNIĘCIE  STEROWANIA  AUTOMATYCZNEGO  PROMIENNIKA

19. Zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym 
promiennik  będzie  działać  do  2  godzin  po 
rozpoczęciu II  taryfy  ,  w celu utrzymania dogodnej 
temperatury pomieszczenia w razie potrzeby. Po 2 
godzinach element  grzejny  zostanie  automatycznie 
wyłączony do końca II taryfy.

W  przypadkach  ,  w  których  utrzymywanie 
komfortowej  temperatury  pomieszczenia  (  z  reguły 
pomiędzy godziną 15 po południu , a 1 w nocy ) nie 
jest  konieczne  (  np.  w  obiektach  handlowych  )  , 
funkcję  tę  można  wyłączyć  zdejmując  zworkę 
opóźnienia czasowego na płytce zasilania , przez co 
promiennik  zostanie  automatycznie  wyłączony  na 
początku II taryfy.

PONOWNY  MONTAŻ

20.  Założyć  ponownie  zewnętrzny  panel  przedni  , 
zawieszając  go  na  dwóch  zatrzaskach  na  górze 
panelu.  Delikatnie  odciągnąć  dolną  część 
przedniego panelu od grzejnika i następnie ostrożnie 
docisnąć  ,  tak  aby  prawidłowo  połączyć  zestyk 
łączący  panel  z  grzejnikiem.  Przykręcając  przedni 
panel przy użyciu wkrętów , należy upewnić się , że 
najpierw przymocowany zostanie prawy dolny róg , 
aby uniknąć uszkodzenia zestyku łączącego panel z 
grzejnikiem.



21. Jeżeli  podłączenie kabla zasilania stałego ma 
zostać  wykonane  po  lewej  stronie  grzejnika  , 
podłączony już kabel  należy przełożyć za nogami 
urządzenia i przymocować przy użyciu zatrzasków 
w  podstawie  grzejnika.  Do  podstawy  grzejnika 
dołączone są już dwa zestawy zatrzasków , aby w 
razie  potrzeby  kable  sieciowe  mogły  biec 
równolegle do siebie. Patrz również punkt 4.

22.  Przyciąć  kabel  sieciowy  do  odpowiedniej 
długości.  podłączyć  do  listwy  zaciskowej  w 
puszce.

Sprawdzić , czy wszystkie połączenia
elektryczne są właściwie zamocowane

JEŻELI KABEL JEST ZBYT DŁUGI , POD ŻADNYM POZOREM NIE NALEŻY
WKŁADAĆ JEGO NADMIARU DO WNĘTRZA GRZEJNIKA LUB ZA GRZEJNIK

POŁĄCZENIA  ELEKTRYCZNE

Przewody kabli zasilających mają kolory z następującym schematem :

● przewód żółto-zielony - OCHRONNY
● przewód niebieski - NEUTRALNY
● przewód brązowy - FAZOWY
● przewód czarny - STEROWNICZY

CZARNY przewód STEROWNICZY ma za zadanie przenosić sygnał z zewnętrznego programatora. Jeżeli 
jednak nie korzystamy z programatora , należy obciąć lub zaizolować końcówkę CZARNEGO przewodu.

NIE podłączać CZARNEGO przewodu STEROWNICZEGO do przewodu ochronnego. Jeżeli programator 
steruje  również  działaniem  innych  grzejników  ,  należy  połączyć  wszystkie  przewody  sterownicze.  Do 
podłączenia obwodu sterowania można użyć dowolnego przewodu z izolacją na 250 V ( moc sterowania jest 
znikoma – wystarczy przekrój 1,5 mm2 ). Można użyć dodatkowy przewód jednożyłowy albo zastosować 
czterożyłowe okablowanie w całym obiekcie ( żyła sterownicza w przewodzie zasilania stałego ).

WYMIANA  KABLI  SIECIOWYCH

Wykonać odpowiednie czynności aby zdjąć zewnętrzny panel przedni.
Zdjąć płytkę obwodu drukowanego z dolnej części zewnętrznego panelu przedniego. Wyjąć kabel ze złącza i 
wkręty  instalacji  ochronnej.  Przy  użyciu  kombinerek  wyjąć  zacisk  kabla  z  płytki.  Kabel  można zastąpić 
kablem 3 lub 4 – żyłowym. Kabla 4-żyłowego używamy w przypadku korzystania z przewodu kontrolnego do 
sterowania urządzeniem sterownikiem zewnętrznym. 

UWAGA : Zewnętrzna średnica kabla powinna zawierać się w przedziale 6,4 – 7,4 mm.

Przełożyć  nowy  kabel  sieciowy  przez  otwór  z  boku  płytki  obwodu  drukowanego  i  podłączyć  przewody 
zgodnie z informacjami  na rysunku obok.  Ponownie założyć  zacisk kabla ,  upewniając  się  ,  że  nie ma 
niepotrzebnego luzu. Po ponownym założeniu płytki obwodu drukowanego nie będzie miejsca na nadmiar 
kabla.

CZYSZCZENIE

PRZED CZYSZCZENIEM NALEŻY ZAWSZE ODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE OD ŹRÓDŁA ZASILANIA

Do czyszczenia korpusu urządzenia nie używać detergentów , ostrych środków czyszczących ani środków 
do polerowania.
Poczekać aż grzejnik ostygnie , następnie przetrzeć go suchą ściereczką , aby usunąć kurz. Do usunięcia 
zabrudzeń użyć wilgotnej ( ale nie mokrej ) ściereczki. Uważać aby do wnętrza grzejnika nie przedostała się 
wilgoć.


