
Конвекторен радиатор 

Convection Heater 

 

Модели   Models  

HPN-22MA 

HPN-20MA 

HPN-15MA 

HPN-10MA 

HPN-05MA 

Технически паспорт 

User instructions 
 

 

   ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ 

PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUTIONS 
 

 
 
Преди употреба, моля прочетете внимателно инструкциите и ги спазвайте стриктно, дори да сте 
професионалист и да се чувствате запознат с продукта. Те съдържат важна информация за работата, 
безопасността и поддръжката на уреда. Запазете ги на леснодостъпно и удобно място за бъдещи справки.  

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 
Когато използвате електрически уреди, трябва да спазите основните инструкции за безопасност, за да намалите 
риска от пожар, късо съединение, телесна повреда: 
1. Свържете уреда към електрическата мрежа само ако напрежението, обозначено на табелката с данни отговаря 

на напрежението на електрическото захранване. 
2. С цел предотвратяване на прегряване, не покривайте уреда с кърпи, завеси или други подобни. 
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3. Радиаторът не трябва да бъде разположен непосредствено под електрически контакт.  

   
4. Не изключвайте от контакта чрез издърпване на кабела. За да изключите, уловете щепсела, а не кабела. 
5. Изключете уреда от ключа и от контакта когато не го използвате и преди почистване. Оставете го да се охлади. 
6. Не използвайте в области, където се съхраняват или употребяват петрол, боя или запалими течности. 
7. Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде сменен от сервизен техник или от еквивалентен 

квалифициран специалист, в противен случай съществува риск от авария.  
8. Уредът не е предназначен за употреба от деца или инвалиди, докато не минат през наблюдение от отговорните 

лица, които да удостоверят, че могат да използват уреда безопасно. 
9. Малките деца не трябва да се оставят сами с уреда, за да не се позволи да играят с него. 
10. С цел предотвратяване на пожар, късо съединение или телесна повреда, не потапяйте уреда и захранващия 

кабел във вода или друга течност.  
11. Уредът трябва да се използва само в закрити помещения. 
12. Не хващайте щепсела с влажни ръце. 
13. Уредът трябва да се изключи от стенния контакт, използвайте влажен парцал, за да почистите рамката на 

контакта, след това подсушете със сух парцал. 
14. Когато радиаторът работи свободно стоящ с комплект крачета, не го използвайте в непосредствена близост до 

ваната, душа или басейна.     
15. Когато радиаторът е монтиран на стена, той трябва да се инсталира по такъв начин, че ключовете и другите 

управления да не могат да се достигнат от хората под душа или във ваната. 

  

16. Фиксирайте радиатора изправен успоредно на стената или го поставете свободно стоящ в правилна позиция. 
Уредът трябва да се намира на разстояние от бариери минимум 100mm от лявата страна, и 100mm отгоре, 
отдолу, отпред и от дясната страна.  

      

 
17. Винаги изключвайте от контакта, проверявайте дали уредът се е охладил и го прибирайте когато не го 

използвате.  

  

 РАЗДЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
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Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Трябва да се изхвърли разделно на 
определено за целта място за рециклиране на електрически и електронни уреди. 
Чрез повторно използване и рециклиране на отпадъците, вие спомагате за съхраняването на природните 
ресурси, и знаете, че сте се освободили от продукта по безопасен за околната среда начин.   
                         
Уред за поставяне върху пода – обща схема  

       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Уред за стенен монтаж – обща схема 

  
                           

 
 
 
 
 
Спецификация   

Схема на 

електрическия нагревател 

       
 
 
 
 

  Модел 
Х-ка HPN-22MA HPN-20MA HPN-15MA HPN-10MA HPN-05MA 

Номинална 
мощност 2200W 2000W 1500W 1000W 500W 

Номинално 
напрежение 

220-240V~ 
50Hz 

220-240V~ 
50Hz 

220-240V~
50Hz 

220-240V~ 
50Hz 

220-240V~ 
50Hz 

Размери на 
продукта 
(mm) 

1265×78×400 1265×78×400 930×78×400 640×78×400 460×78×400 

Нето тегло 
(Kg) 8 8 6 4.5 3.3 

Монтаж  Стенен/ 
свободно 
стоящ  

Стенен/ 
свободно 
стоящ  

Стенен/ 
свободно 
стоящ  

Стенен/ 
свободно 
стоящ  

Стенен/ 
свободно 
стоящ  

Гаранция 1 година 1 година 1 година 1 година 1 година 

Клас на ел. 
защита IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 

Управление 

Нагнетяване на въздух 

Засмукване на въздух 

Крачета 

фиг. 1 

фиг. 2 управление 

нагнетяване на въздух 

засмукване на въздух 
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Фиг.3 
Панел за управление 

 
1. Инструкции за 

експлоатация 
 СТАРТИРАНЕ 
1.1.1 Внимателно извадете 
радиатора от кутията. Запазете 
кутията за съхранение по 

време на неотоплителния сезон. 
1.1.2 Уверете се, че конвекторния радиатор е в позиция OFF, преди да го включите към мрежата. 
1.1.3 Фиксирайте стабилно конвектора в съответствие с инструкцията за монтаж.   
1.1.4 Препоръчително е да не се използва един и същ електрически изход с други уреди с голяма мощност 
с цел да се избегне претоварването на електрическата верига. 
1.2.УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА 
Включете конвектора в контакта, настройте ключове “MIN” и “MAX” на  “MAX”, след това завъртете ключа 
за регулиране на температурата за да зададете желаната температура. Когато външната температура е 
по-ниска от зададената температура, конвекторът започва да работи, а когато е по-висока от зададената 
температура, уредът автоматично превключва в режим “STAND-BY”. 
  
2.Защита от прегряване 

Продуктът има защити, които го изключват когато някоя от частите му е застрашена от прегряване. Ако 
панелният радиатор прегрее, изключете го от ключа и извадете щепсела от контакта. Оставете панелния 
радиатор да се охлади за около 45 минути. След като се охлади, радиаторът отново ще започне да работи. 
Внимателно проверете за пердета, дрехи и други препятствия, които могат да попречат на постъпването на 
въздуха в панелния радиатор. Поставете отново щепсела в гнездото на контакта и включете радиатора от 
ключа. Сега вашият панелен радиатор ще работи нормално.   
  

3. Поддръжка и почистване     

Радиаторът изисква редовно почистване, за да се осигури безпроблемната му работа: 
- Изключете радиатора от захранващата мрежа преди да го почистите.  
- Използвайте влажен парцал, за да почистите външната повърхност на уреда от прах и мръсотия.   
- Използвайте прахосмукачка, за да отстраните праха и мъха от смукателните и нагнетателните решетки. 
- За да почистите зад радиатора (когато е монтиран на стена): развийте двата застопоряващи винта, 
разположени в горната част на монтажната планка, за да наклоните напред радиатора. Когато радиаторът 
е наклонен напред, е по-лесно да почистите зад него. Върнете радиатора в нормалното му положение 
след като сте го почистили и сте затегнали затягащите винтове.  
- Уверете се, че радиаторът е сух преди да го включите отново към захранващата мрежа.   

4. Сервиз                                               

Ако се нуждаете от сервиз, свържете се с вашия търговски представител или квалифицирана сервизна 
фирма.                                                     
                                                      
5. Ако възникнат оплаквания, свържете се с вашия доставчик                               
  
Характеристики : 
Лесни и ефективни управления       Спестяване на пространство  
Защитен срещу неумело използване       Ниски капитални вложения 
Няма нужда от профилактика 
 
Подходящ за 

1 

2 

Ключ за регулиране на температурата 

Превключвател 
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ГРИМЬОРНИ                        ХОТЕЛИ 
 СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ         ДОМАКИНСТВА 

 

Инструкции за монтаж 
моля, прочетете внимателно инструкциите: 

При стенен монтаж : 
1. Когато монтирате радиатора на стената, не поставяйте крачетата в основата. 
2. Уверете се, че радиаторът е изключен от контакта и ключа.  
3. Поставете панелния радиатор на по-малко от 1 m разстояние от стенния контакт и се уверете, че 

стената е подходяща за монтаж на този тип панелен радиатор. 
4. Отделете монтажната планка от задната страна на панелния радиатор като развиете двата 

застопоряващи винта (разположени от горната страна на монтажната планка). 
5. Поставете монтажната планка на стената с помощта на доставените заедно с панелния радиатор 

инструкции за позициониране. Двата долни монтажни отвора трябва да бъдат на минимум 150 mm от 
пода; ако е необходимо пробийте отвори. 

6. Прикрепете монтажната планка към стената с помощта на 4-те винта (за зидария използвайте 
пластмасови дюбели с доставените винтове). 

7. Поставете задната страна на радиатора върху монтажната планка и затегнете с двата застопоряващи 
винта (от горната страна на монтажната планка). 

8. Включете радиатора в стандартен електрически контакт 220~240 V AC. 

Фиг.4   Инструкции за стенен монтаж 

 
 
Спецификация 

 

 

 
 

 

Фиг.5 

Модел Мощност 
(w) 

TL 
(mm) 

H 
(mm) 

A 
(mm) 

L 
(mm) 

B 
(mm) 

H23 
(mm) 

HPN-05MA 500 460 400 180 160 120 200 

HPN-10MA 1000 640 400 195 250 195 200 

HPN-15M A 1500 930 400 290 350 290 200 

HPN-22MA 
HPN-20MA 

2200 
2000 1265 400 332.5 600 332.5 200 
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За свободно стоящ уред:  
1. Уверете се, че радиаторът е изключен от контакта и ключовете са на позиция OFF. 
2. Oбърнете радиатора с горната страна надолу. 
3. Открийте четирите отвора от всеки край на основата на радиатора. 
4. Свържете планките за монтаж на крачетата с основата като завинтите осигурените винтове в тези 

отвори. 
5. Обърнете радиатора в нормално положение и го включете в стандартен електрически контакт 220~240 

V AC. 
 
 
Фиг.6 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
Before use, please read and follow all the instructions carefully even if you fell you are familiar with the product. It 
contains important instructions concerning the operation, the safety and the maintenance of the apparatus. 
Please keep it handy for future reference.  

IMPORTANT SAFEGUARDS 
When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric 

EN 
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shock, and injury to person, including the following: 
18. Only connect the apparatus if the voltage indicated on the type plate corresponds with the mains voltage. 
19. In order to avoid overheating, do not cover the heater by towels curtains or suchlike. 

 

20. The heater must not be located immediately below a socket-out.  

   

21. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord 
22. Turn off the appliance and unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow it to cool down. 
23. Do not use it in areas where petrol, paint, or flammable liquids use or stored. 
24. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a service agent or equivalent qualified persons otherwise it may 

cause a hazard.  
25. This appliance is not intended to use by young children or inform persons unless they have been adequately supervised 

by a responsible person to ensure that they can use the appliance safety.  
26. Yong children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 
27. To protect against fire, electrical shock and injury to person, do not immerse appliance, power cord, plug in water or 

other liquid 
28. This appliance is indoor use only. 
29. Do not handle plug with wet hands. 
30. The appliance has to be unplugged from the wall socket, using the damp cloth to wipe the enclosure, and then dry it 

with dry cloth. 
31. When the heater is working in free standing mode with the foot set, do not use this heater in the immediate 

surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.     
32. When the heater is working in wall mounted mode, the heater is to be installed so that switches and other controls 

cannot be touched by a person in the bath or shower 

  

33. Fixing the heater rightly on the wall or put the heater in the right position. The appliance should keep at least 100mm 
from a barrier on the left side, and 100mm all on the top, bottom, front and right side 
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34. Always unplug, make sure the heater has cooled down, store the heater when not in use 

  

 NOTES ON DISPOSAL 

This product must not be disposed together with the domestic waste. This product has to be disposed at an authorized 
place for recycling of electrical and electronic appliances. 
By collecting and recycling waste, you help save natural resources, and make sure the product is disposed in an 
environmental friendly and healthy way 
                         
Overview of the appliance that intend to floor use 

       
 
Overview of the appliance that intend to wall fixed use 

                           
 
 
 
 
 
 
Specification   

                  

Diagram of Electric 

Element  

Model 
Item HPN-22MA HPN-20MA HPN-15MA HPN-10MA HPN-05MA 

Rated 
Power 2200W 2000W 1500W 1000W 500W 

Rated 
Voltage 

220-240V~ 
50Hz 

220-240V~ 
50Hz 

220-240V~
50Hz 

220-240V~ 
50Hz 

220-240V~ 
50Hz 

Product 
Meas.(mm
) 

1265×78×400 1265×78×400 930×78×400 640×78×400 460×78×400 

Net weight 
(Kg) 8 8 6 4．5 3.3 

Placed 
Mode  

Wall mounted 
/Freestanding 

Wall mounted 
/Freestanding 

Wall mounted 
/Freestanding 

Wall mounted 
/Freestanding 

Wall mounted  
/Freestanding 

Guarantee 1Year 1Year 1Year 1Year 1Year 

Waterproof 
 Degre IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 
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Fig.3 

 
2. Operation Guide 
 STARTING 
1.1.1 Take out the heater from the carton carefully. Please save the carton for off–season storage. 
1.1.2 Make sure the convector heater in OFF position before switching on. 
1.1.3 Fixing the convector steadily according to the mounting instruction  
1.1.4 It’s better not to use the same electric outlet with other high wattage electrical appliance in order to avoid overloading 
your circuit. 
1.2TEMPERATURE CONTROL 
Plug in the convector, set the “MIN” and “MAX” switches to the “MAX”, then rotating the Temp. Control knob to set the 
desired temperature .When the ambient temperature is lower than the setting temperature, the convector starts to work, 
when it is higher than the setting temperature ,the unit will automatically switch to “STAND-BY: condition. 
  
2.Overheat Protection 

This product has protective safeguards that shut off the product when part become in danger of overheating. If it does overheat, 
switch off your panel heater and remove the mains plug from the power socket. Allow your panel heater to cool for 45 minutes. 
The heater will function again when it has cooled down. Carefully check for any obvious causes such as curtain or clothes that 
may have prevented air from entering the panel heater. Refit the mains plug into the socket and turn you heater on. Your panel 
heater should now work normally.   
  

3. Care and Cleaning     

The heater requires regular cleaning to ensure trouble free operation: 
- Unplug the heater from the mains supply before cleaning.  
- Use a damp cloth to wipe the exterior of the heater to remove dust and dirt.  
- Use a vacuum cleaner to remove dust and fluff from the inlet and outlet grills. 
- To clean behind the heater (when mounted on a wall):unfasten the two locking screws located on the top of the mounting 
bracket to tilt the heater forward. When the heater is tilted forward, it is easier to clean behind it. It is important to return the 
heater to its original position after cleaning and to refasten the locking screws. 
- Ensure the heater is dry before plugging back into the mains supply.   

4. Service                                               
If you require a service, contact your local dealer or a qualified electrical appliance maintenance company.                                                    
                                                      
5. In case of any claim, your statutory rights are unaffected, contact your supplier                               
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Features: 
Simple and efficient usable controls       Space saving installation 
Tamperproof capability       Low capital cost 
Maintenance free                                                         
 
Suitable for 

GREENROOM                        HOTELS 
 STUDENT ACCOMMODATION         HOUSEHOLD 

 

 

Mounting Guide  
please carefully read the instruction: 

For Wall mounted mode : 
9. When mounting the heater on a wall do not attach the foot plates to the base. 
10. Make sure heater is unplugged and power switches are off. 
11. Position the panel heater within one metre of a wall socket and ensure the wall is suitable for mounting this panel 

heater. 
12. Detach the mouting bracket from the back of the panel heater by unscrewing the two locking screws(located on the top 

of the mounting bracket). 
13. Position the mounting bracket on the wall using the wall-mounting positioning guide provided with the panel 

heater .Ensure the two bottom mount holes are at least 150mm from the floor and drill holes as required. 
14. Secure the mounting bracket to the wall with the 4 mounting screws.(For masonry walls use the plastic sheaths with 

screws provided). 
15. Slot the back of the heater onto the mounting bracket and secure with two locking screws(at the top of the mounting 

bracket). 
16. Plug heater into a standard 220~240 volt AC electrical outlet. 

Fig.4   wall-mounting positioning guide 

 
 
Specifications 

Type Power 
(w) 

TL 
(mm) 

H 
(mm) 

A 
(mm) 

L 
(mm) 

B 
(mm) 

H23 
(mm) 

HPN-05MA 500 460 400 180 160 120 200 

HPN-10MA 1000 640 400 195 250 195 200 
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Fig.5  

 

For freestanding mode:  
6. Be sure heater is unplugged and power switches are off. 
7. Set heater upside down. 
8. Locate the four holes at each end of the base of the heater. 
9. Secure the foot plates to the base using the provided screws through these holes. 
10. Set heater upright and plug into a standard 220~240 volt AC electrical outlet. 
Fig.6 

 
 

HPN-15M A 1500 930 400 290 350 290 200 

HPN-22MA 
HPN-20MA 

2200 
2000 1265 400 332.5 600 332.5 200 
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Контакти: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts: 
  

 
 
  

гр. Варна 

Западна промишлена зона, База НОВА 

тел.  052 500 070, 0899 932 789 

факс: 052 509 987 

e-mail: info@proximus-bg.com 

 

гр. София 

 мобилни тел.   0899 932 704, -708 

 e-mail: sofia @proximus-bg.com 

Varna Office 

Zapadna Promishlena Zona, Baza NOVA 

tel.   +359 52 500 070, +359 899 932 789 

Fax:  +359 52 509 987 

e-mail: info@proximus-bg.com 

 

Sofia Office 

tel.   +359 899 932 704, -708 

e-mail: sofia @proximus-bg.com 

 


