
Piece statyczne
Seria XL/XLS

Cechy pieców akumulacyjnych serii XL

• G³êbokoœæ poni¿ej 150 mm.

• Stylizacja ³agodnych krzywizn.

• Piece serii XL s¹ wyposa¿one w regulowany rêcznie regulator ³adowania, steruj¹cy iloœci¹ ciep³a
akumulowanego w okresie ogrzewania z sieci.

• Piece serii XLS s¹ wyposa¿one w automatyczny regulator ³adowania, który automatycznie dopasowuje
poziom zasilania z sieci elektrycznej do zmieniaj¹cych siê warunków pogodowych bez koniecznoœci
interwencji ze strony u¿ytkownika urz¹dzenia.

• Piece serii XLS charakteryzuj¹ siê równie¿ bie¿¹cymi oszczêdnoœciami kosztów w porównaniu
z regulowanymi rêcznie, statycznymi piecami akumulacyjnymi.

• Regulator kompensacyjny temperatury pokojowej zwiêksza w razie potrzeby uwalnianie ciep³a i mo¿e
byæ stosowany w trybie automatycznym lub rêcznym.

• £atwe w u¿yciu elementy regulacji, ukryte przed dostêpem ma³ych dzieci.

• Przednia krata zwiêkszaj¹ca wydajnoœæ rozprowadzania ciep³a.

• Bezpieczne mocowanie œcienne dla bezpieczeñstwa.

• Stopki pieca mog¹ byæ ustawione pod dywanem lub na odpowiedniej wyk³adzinie pod³ogowej.

• Pasuj¹ do asortymentu PLX grzejników panelowych.

• Odpowiednie do stosowania przy wszystkich taryfach nocnych zasilania elektrycznego.

• Konstrukcja kroploszczelna (w klasie IPX2).
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Parametry techniczne

Szczegó³owe dane konstrukcyjne
Podstawa ze stalowej blachy cynkowanej, zamontowana na stalowych nogach stanowi¹cych wsparcie dla
dwuwarstwowych paneli frontowych i tylnych. Jednoelementow¹ p³ytê przedni¹/zespó³ kraty oraz przed-
ni¹ p³ytê wewnêtrzn¹ nale¿y zdemontowaæ do umieszczenia wsadu z cegie³.

Dane wewnêtrznych elementów pieca
1 Rdzeñ akumulacji ciep³a
Materia³: ceg³y magnetytowe o wysokiej gêstoœci.

2 Element grzejny
Typ: grza³ki o mocy 850W w os³onie
z ¿arowytrzyma³ego stopu niklu Incoloy.

3 Izolacja cieplna
Typ (a) p³yta przednia i tylna – mikroporowata krzemionka.
Typ (b) wierzch i koñce – niezawieraj¹ca ¿ywicy we³na mineralna.
Typ (c) podstawa – p³yta z krzemianu wapnia.

4 Pod³¹czenie zasilania
Zlokalizowane w prawym przednim rogu podstawy – dostêpne po zdemontowaniu zespo³u przedniej p³yty.
Ukryte taœmy mocowania kabla w tylnej czêœci pieca umo¿liwiaj¹ estetyczne pod³¹czenie kabla zasilania
z obu stron pieca.

5 Zespó³ p³yty
Zdemontowaæ zespó³ p³yty przedniej i przednie poszycie wewnêtrzne. Zdemontowaæ elementy zawie-
raj¹ce wewnêtrzne wype³nienie, ustawiæ tyln¹ warstwê cegie³, nastêpnie element grzejne i przedni¹ war-
stwê cegie³.

Elementy regulacji
Ga³ki regulacyjne pieca s¹ umieszczone na ukoœnej, górnej
p³ycie tylnej, a wiêc ca³kowicie poza zasiêgiem wzroku ma³ych
dzieci. Dla u³atwienia manipulacji, ga³ki s¹ wyposa¿one w po-
przeczny dr¹¿ek i uniesiony wskaŸnik.

1 Regulator do³adowania – XL
Typ: bi-metalowy, mo¿liwoœæ regulacji od zera do stanu pe³nego na³adowania.

2 Regulator do³adowania – XLS
Typ: hydrauliczny, zabudowany, ró¿nicowy termostatyczny regulator z pomiarem temperatury pokojowej
za pomoc¹ zewnêtrznego czujnika.

3 Bezpiecznik cieplny
Typ: bi-metalowy – resetowany rêcznie.

4 Regulator nawil¿acza
Typ: pasek bi-metalowy, zmienny wybór od wczesnego do póŸnego lub brak kompensacji.

Model Wymiar A Liczba szczelin

XL12/XLS12 542 mm 4

XL18/XLS18 770 mm 5

XL24/XLS24 998 mm 6
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Opakowanie

1 Opakowanie skrzyniowe i masy
Zawiera zmontowany zespó³ pieca i elementy grzejne. Ca³oœæ zapakowana w pojedyncze pud³o
kartonowe.

2 Ceg³y do akumulacji ciep³a
W dostawie: 2 ceg³y na pakiet. Przybli¿ona masa ka¿dej z cegie³ 7,5 kg.
(Poni¿ej podana jest masa pieca z ceg³ami i bez).

Model Masa bez cegie³ Masa z ceg³ami Liczba cegie³

XL12/XLS12 20 kg 76 kg 12

XL18/XLS18 26 kg 109 kg 8

XL24/XLS24 32 kg 144 kg 16

Klasa IP
Urz¹dzenie kroploszczelne w klasie IPX2.

Wykoñczenie
P³yta przednia, p³yty boczne i p³yta górna – kolor: biel Willow; tylny ekran grzewczy, przek³adka œcienna
i krata – kolor: kontrastuj¹ca brzoza szara.

Pó³ka
Dostêpna atrakcyjna pó³ka w 3 d³ugoœciach.

Model XL12/XLS12 XL18/XLS18 XL24/XLS24

Wydajnoœæ /
Znamionowe dane wejœciowe

1,70 kW 2,55 kW 3,4 kW

Akceptacja do³adowania
(7-godzinny tryb ci¹g³y)

11,9 kWh 17,85 kWh 23,8 kWh

WYMIARY

Wysokoœæ (A) 706 mm 706 mm 706 mm

Szerokoœæ (B) 565 mm 793 mm 1021 mm

G³êbokoœæ (C) 146 mm 146 mm 146 mm

Zainstalowana masa 76 kg 109 kg 144 kg

Nr modelu seryjnego SHE12 SHE18 SHE24

Serwis posprzeda¿ny
W przypadku zapotrzebowania na us³ugi w ramach serwisu posprzeda¿nego firma Dimplex mo¿e je zreali-
zowaæ bez ¿adnego problemu. Dysponujemy sieci¹ licencjonowanych agencji serwisowych na terenie
ca³ego kraju, wykwalifikowanych i przeszkolonych w zakresie napraw lub us³ug serwisowych wszystkich
naszych urz¹dzeñ

£azienki
Wszelkie urz¹dzenia elektryczne, które s¹ instalowane w ³azience, powinny byæ montowane i pod³¹czane
przez uprawnionego elektryka i zgodnie z aktualnymi przepisami IEE. W ³azienkach NIE nale¿y stosowaæ
grzejników przenoœnych. Je¿eli nie ma innych ustaleñ, grzejniki przeznaczone do zainstalowania na sta³e
musz¹ byæ zamontowane w takim po³o¿eniu, aby ich ¿adne elementy regulacyjne nie mog³y byæ dostêpne
przez osobê k¹pi¹c¹ siê w wannie lub korzystaj¹c¹ z natrysku. Ograniczenie to nie odnosi siê do podgrze-
wanych wieszaków firmy Dimplex na rêczniki, które nie posiadaj¹ ¿adnych regulacji.
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Bezpieczeñstwo
Wyroby firmy Dimplex s¹ zaprojektowane zgodnie z brytyjsk¹ norm¹ EN 60335 okreœlaj¹c¹ wymagania
bezpieczeñstwa dla elektrycznych urz¹dzeñ grzewczych, a wiêc ¿aden chwilowy kontakt z jakimkolwiek
elementem pieca nie powinien spowodowaæ urazu. Jednak¿e nale¿y pamiêtaæ, ¿e piece lub suszarki rêcz-
ników wszelkiego typu rozgrzewaj¹ siê, szczególnie w pobli¿u kraty wylotu gor¹cego powietrza (je¿eli wy-
stêpuje). Z tego wzglêdu, je¿eli osoby w starszym wieku, osoby niepe³nosprawne lub dzieci mog³yby
znaleŸæ siê bez nadzoru w pobli¿u grzejnika, zalecamy podjêcie odpowiednich œrodków zabezpie-
czaj¹cych. Zalecamy zamontowanie os³ony wokó³ grzejnika, podobnej do rozwi¹zania, jakie jest stosowa-
ne w wielu typach urz¹dzeñ grzewczych w podobnych okolicznoœciach, której celem jest uniemo¿liwienie
bezpoœredniego kontaktu z grzejnikiem i wetkniêcia czegokolwiek do wnêtrza grzejnika. Urz¹dzenia
grzewcze nie powinny byæ nigdy nakrywane ani ustawiane w po³o¿eniach zagra¿aj¹cych upadkiem przed-
miotów na ich powierzchnie.

Specyfikacje
Polityk¹ firmy Dimplex jest d¹¿enie do sta³ej poprawy jakoœci wyrobów. Z tego wzglêdu firma zastrzega
sobie prawo do wprowadzania zmian do swoich specyfikacji bez uprzedzenia. Do³o¿ono wszelkich starañ
maj¹cych na celu wierne oddanie wykoñczenia powierzchni prezentowanych wyrobów na zamieszczonych
w broszurze zdjêciach. Zdjêcia te nale¿y jednak traktowaæ wy³¹cznie jako orientacyjne przedstawienie
cech zewnêtrznych produktów i wykoñczenia. Zawarte w dokumencie informacje s¹ aktualne w czasie
jego pobierania i drukowania. Przed zakupem urz¹dzenia nale¿y siê zwróciæ do sprzedawcy o zweryfiko-
wanie podanych w broszurze danych.

Wtyczki
Wszystkie urz¹dzenia przenoœne s¹ wyposa¿one w kabel z wtyczk¹.

Zatwierdzone przez Brytyjski Urz¹d Certyfikacji Bran¿y Elektrotechnicznej
(BEAB – British Electrotechnical Approvals Board)
Znak Brytyjskiego Urzêdu Certyfikacji Bran¿y Elektrotechnicznej oznacza, ¿e urz¹dzenie zosta³o wykona-
ne zgodnie ze œcis³ymi wymaganiami bezpieczeñstwa przewidzianymi dla urz¹dzeñ AGD i jest zgodne z po-
stanowieniami normy EN 60335.

Znak CE
Wyroby posiadaj¹ce znak CE charakteryzuj¹ siê zgodnoœci¹ z europejskimi normami bezpieczeñstwa oraz
z europejsk¹ norm¹ zgodnoœci elektromagnetycznej.

Wytyczne dla instalacji
Celem niniejszej broszury jest pomoc w dokonaniu wyboru przy zakupie urz¹dzeñ firmy Dimplex. Broszury
tej nie nale¿y stosowaæ w charakterze instrukcji instalacji tych urz¹dzeñ. Dla zachowania bezpieczeñstwa
u¿ytkowego wyroby te powinny byæ instalowane przez uprawnionych specjalistów technicznych, zgodnie z
aktualnie obowi¹zuj¹cymi przepisami i instrukcj¹ producenta. Je¿eli wymagane bêd¹ dodatkowe infor-
macje dotycz¹ce instalacji naszych urz¹dzeñ – szczególnie w przypadkach, w których gabaryty planowa-
nych do instalacji urz¹dzeñ mog¹ byæ krytycznym ograniczeniem dla wyboru Klienta i lokalizacji wyrobu –
zaleca siê bezpoœredni kontakt z dostawc¹.

©Dimplex. Wszystkie prawa zastrze¿one. Dane zawarte w niniejszej publikacji nie mog¹ byæ powielane w ca³oœci lub w czêœci bez uprzedniej pisemnej
zgody z strony firmy Dimplex.

4 www.mk.net.pl MK Technika Grzewcza

AUTORYZOWANY PARTNER HANDLOWY FIRMY DIMPLEX

MK Technika Grzewcza

45-368 Opole, ul. Ozimska 53
tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71

fax 77 402-14-70, 77 402-14-71
e-mail: biuro@mk.net.pl

www.mk.net.pl




