
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Instrukcja 
 

Obsługi 
 

WAŻNE 
XLN 

Niniejszą instrukcję należy uważnie przeczytać i zachować do wglądu w 

przyszłości. Należy również mieć na uwadze informacje podane na 

urządzeniu. 

Piece akumulacyjne Ultra-Slim  
 
 

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 

BEZPIECZEŃSTWA 

(96514  ed. 15) 

OSTRZEŻENIE – POWIERZCHNIA PIECA MOŻE BYĆ GORĄCA. Temperatury powierzchni pieca są zgodne z wymaganiami  EN60335-2-61, 

normy europejskiej dotyczącej wymagań bezpieczeństwa dla elektrycznych pieców akumulacyjnych, zatem chwilowy kontakt z jakąkolwiek częścią 

pieca nie powinien powodować obrażeń. Jednakże, aby pracować wydajnie, piece akumulacyjne nagrzewają się szczególnie w okolicach otworu 

wylotowego powietrza. 

W związku z tym, w przypadku gdy z całym prawdopodobieństwem osoby starsze lub niedołężne bądź też dzieci będą pozostawać bez 

nadzoru w pobliżu pieca, należy przedsięwziąć środki ostrożności, aby upewnić się, że nie będą miały możliwości dłuższego kontaktu z 

piecem. Zalecamy montaż osłony wokół pieca, co ma zwykle miejsce w podobnych okolicznościach w przypadku niektórych urządzeń grzewczych. 

Dostępna jest szeroka gama osłon zaprojektowanych specjalnie dla pieców akumulacyjnych Dimplex. W przypadku konieczności uzyskania 

dalszych informacji na temat tych osłon, należy skontaktować się z biurem pomocy Dimplex pod numerem (+48) 61 842 58 05. 

OSTRZEŻENIE:  NIE PRZYKRYWAĆ POWIERZCHNI PIECA I NIE BLOKOWAĆ OTWORÓW WYLOTOWYCH POWIETRZA. Powierzchnie pieca 

nie powinny być przykryte lub zablokowane, ponieważ może to przyczynić się do nadmiernego wzrostu temperatury, który może być niebezpieczny i 
doprowadzić do uruchomienia wyłączników bezpieczeństwa. Na przykład, nie należy kłaść ubrań, tkanin lub jakichkolwiek materiałów palnych na  

piecu ani pozwalać by zasłony znajdowały sie w odległości 75 mm (3”) od powierzchni górnej i krawędzi pieca, jak również by meble były przysunięte 
do pieca. 

UWAGA: PIEC AKUMULACYJNY JEST BARDZO CIĘŻKIM URZĄDZENIEM I NALEŻY GO BEZPIECZNIE PRZYMOCOWAĆ  

DO ŚCIANY WYMAGANEJ NOŚNOŚCI. 

Nie należy próbować przesuwać pieca bez wcześniejszego uzyskania specjalistycznych informacji. W razie wątpliwości dotyczących 

bezpiecznego montażu pieca, należy powiadomić o tym fakcie instalatora. Jeżeli podczas ponownej instalacji pieca, część izolacji termicznej 

zostanie uszkodzona lub jej stan ulegnie pogorszeniu, co może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo, należy ją wymienić na część identyczną. 

POD ŻADNYM POZOREM NIE NALEŻY POLUZOWYWAĆ MOCOWAŃ ŚCIENNYCH NA PIECU PRZED USUNIĘCIEM CEGIEŁ Z RDZENIA I 

ODŁĄCZNIEM NAPIĘCIA ZASILANIA. 

NIE SIADAĆ ANI NIE STAWAĆ NA PIECU. 

NIE KŁAŚĆ PRZEDMIOTÓW NA PIECU. 

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku osób (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej i mentalnej, lub osób  
nie posiadających doświadczenia i wiedzy, o ile nie znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo w trakcie korzystania z 
urządzenia. Dzieci powinny być pod opieką, aby upewnić się, że urządzenie nie będzie wykorzystywane przez nie do zabawy. 

 
  
 Modele XL12N, XL18N i XL24N 

   Piec akumulacyjny Dimplex XLN akumuluje ciepło, wykorzystując tańsze, zasilanie elektryczne poza godzinami szczytu i oddaje zakumulowaną energię 

   godzinach droższej (pierwszej) taryfy. W niniejszej instrukcji obsługi przyjmuje się, że dobrano właściwy rozmiar pieców akumulacyjnych, tak 

    by spełnić wymagania grzewcze pomieszczenia.Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dobranie pieców.  

 

Ustawienie regulatorów 
Pokrętła regulacyjne umieszczono w taki sposób, by były dobrze 

widoczne dla osoby dorosłej, lecz poza zasięgiem wzroku dzieci. W ten 

sposób zakłada się, że dzieci nie będą z nich korzystać. 

Zastosowanie w domu 
W czasie niskich temperatur ustawić prawe pokrętło (INPUT-

WEJŚCIE) na maksimum (całkowicie przekręcone zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara). Gdy temperatura na zewnątrz 

wzrośnie, ustawić pokrętło na niższej pozycji. 

Zazwyczaj lewe pokrętło (OUTPUT-WYJŚCIE) może być ustawione na 

minimum (całkowicie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara). Pokrętło to można przesunąć na maksimum wieczorem, jeżeli 

w danym momencie niezbędne jest dodatkowe ogrzewanie. Powrócić 

do ustawień minimalnych przed udaniem się na spoczynek. 

Użytek komercyjny 
W przypadku standardowych zastosowań komercyjnych maksymalne 

ustawienie regulatora mocy wyjściowej zapewni maksymalną moc 

wyjściową podczas godzin pracy. Regulator mocy wejściowej należy 

ustawić zgodnie z powyższym opisem dotyczącym Zastosowania w 

domu. 

 

 
 

 

 

 

Jeżeli ustawienia te nie zapewnią wymaganego poziomu 

komfortu, należy zapoznać się z bardziej szczegółowymi 

zaleceniami podanymi na drugiej stronie. 



 
 

 
 

 
 

Piec akumulacyjny XLN – Zasada działania 
 
Piec XLN składa się z rdzenia z cegieł o wysokiej gęstości magazynujących 

ciepło, otoczonych specjalnie zaprojektowaną obudową izolacyjną. W 

czasie nocy poza godzinami szczytu, elementy w rdzeniu podgrzewają 

cegły do poziomu temperatury określonego przez ustawienie dobrane przy 

użyciu pokrętła regulacyjnego mocy wejściowej. 

 

W trakcie następującego dnia ciepło zmagazynowane w rdzeniu ceglanym 

jest stopniowo przekazywane poprzez izolację i poza obudowę pieca. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rano, gdy rdzeń jest najbardziej gorący, ilość ciepła przekazywanego 

przez izolację i emitowanego jako ciepło promieniowania jest 

największa, przy czym piec zachowuje ciepło na większej części 

górnej zewnętrznej powierzchni. Schemat 2. 
 

W trakcie dnia, ciepło promieniuje z pieca do pomieszczenia, 

natomiast zewnętrzna powierzchnia pieca staje się mniej gorąca i 

ilość ciepła uwalnianego w ten sposób również jest mniejsza.  
 

Jeżeli ilość wydzielanego ciepła staje się niedostateczna, moc 

wyjściowa pieca, a co za tym idzie temperatura pomieszczenia 

mogą zostać zwiększone dzięki regulatorowi mocy wyjściowej. 

Regulator ten obsługuje klapę wentylacyjną w piecu, która, gdy 

pokrętło regulacji mocy wyjściowej jest ustawione na minimum 

zamyka pionowe przewody powietrzne, które przechodzą 

bezpośrednio przez środek rdzenia pieca. Nawet gdy 

powierzchnie zewnętrzne pieca są zauważalnie mniej ciepłe, 

rdzeń z cegieł może ciągle mieć stosunkowo wysoką 

temperaturę. Otworzenie klapy wentylacyjnej poprzez 

przekręcenie regulatora mocy wyjściowej z pozycji minimum 

pozwala na cyrkulację powietrza w pomieszczeniu poprzez jego 

gorący rdzeń i uwolnienie większej ilości ciepła do 

pomieszczenia poprzez konwekcję. Schemat 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regulacja mocy 

wejściowej

 

Ustawienie tego regulatora określa poziom ładowania a co za tym idzie ilość pobieranej energii elektrycznej przez piec, co z kolei decyduje o 

temperaturze rdzenia akumulacyjnego pieca. Im większe ładowanie, tym większa temperatura rdzenia. 

W czasie niskich temperatur, piec należy ustawić na wysoki poziom ładowania. Ustawienie regulatora na maksimum zapewnia przyjęcie przez piec 

pełnego ładowania. 

Jesienią oraz wiosną wystarczyć powinno niższe ustawienie pokrętła regulacji mocy wejściowej, przy czym faktyczne wymagane ustawienie jest 
uzależnione od przeważających warunków pogodowych, wielkości pomieszczenia jego izolacji termicznej. Aby dokonać najwłaściwszej regulacji 
ustawień, należy na podstawie obserwacji dostrajać ustawienia regulatora ładowani do temperatury zewnętrznej. 

 

 

Regulacja mocy wyjściowej 
Zależnie od poziomu naładowania pieca, regulacja mocy WYJŚCIOWEJ pozwala na uwolnienie dodatkowego ciepła przy pomocy zasuwy, która 
powinna być otwarta, aby umożliwić większy przepływ powietrza przez rdzeń pieca, a co za tym idzie dodatkową cyrkulację ciepła. Poprzez zmianę 
ustawienia pokrętła regulacji mocy wyjściowej, zasuwę można otwierać i zamykać ręcznie lub może ona być otwierana automatycznie. 

. 

Schemat 3 

 

Zasuwa zamknięta Zasuwa otwarta 

 

Ciepło promieniowania 

 

Ciepło konwekcji 

Izolacja 

Schemat 2 

Rdzeń 
akumulacyjny z 
cegieł 

Element 

grzejny 

Schemat 1 Klapa wentylacyjna 
Klapa wentylacyjna 

 



Obsługa ręczna 
 

Przy regulatorze mocy wyjściowej ustawionym na minimum, zasuwa pozostanie zamknięta, a ciepło będzie uwalniane z pieca jedynie poprzez 

promieniowanie i konwekcję wokół zewnętrznych powierzchni pieca. Niejednokrotnie, już samo takie ustawienie może zapewnić wystarczające 

uczucie komfortu, dlatego też zmiana ustawienia regulatora mocy wyjściowej nie jest konieczna. Jednakże, jeżeli wymagane jest zwiększenie 

poziomu dostarczanego ciepła wieczorem, to przesunięcie regulatora mocy wyjściowej na wartość maksymalną niezwłocznie otworzy zasuwę i 

umożliwi szybsze uwalnianie całego dostępnego zmagazynowanego ciepła. Gdy rozpocznie się kolejny okres ładowania, zasuwa zamknie się 

automatycznie, aby zapobiec uwalnianiu dodatkowego ciepła podczas okresu ładowania, lecz regulator mocy wyjściowej musi zostać z powrotem 

ręcznie ustawiony na minimum, aby mógł ponownie zadziałać w ten sposób na następny dzień. 
 

 
 
 

Obsługa automatyczna 

Zasuwa może być w razie potrzeby wstępnie ustawiona każdego dnia w sposób automatyczny. Ustawienie regulatora mocy wyjściowej na wartości inne 

niż minimalne powoduje automatyczne zwiększenie ciepła. Ustawienie wysokiej wartości pokrętłem regulacji mocy wyjściowej powoduje otwarcie zasuwy 

wczesnym popołudniem/wieczorem, i odwrotnie, ustawienie niższej wartości powoduje otwarcie jej w późniejszym czasie. 

Ponieważ automatyczne otwieranie się zasuwy jest przede wszystkim uzależnione od temperatury rdzenia, to ustawienie regulatora mocy wejściowej 
ma wpływ na czas otwarcia zasuwy. Dla danego ustawienia regulatora mocy WYJŚCIOWEJ, im wyższe jest ustawienie regulatora mocy 
WEJŚCIOWEJ, tym później nastąpi otwarcie zasuwy. Niższe ustawienia regulatora mocy WEJŚCIOWEJ będą oznaczać wcześniejsze otworzenie się 
zasuwy. Najbardziej odpowiednie ustawienia regulatora mocy WYJŚCIOWEJ dla różnych ustawień wejściowych zostaną dokonane na podstawie 
doświadczenia. 
Należy pamiętać, że ustawienie wysokiej wartości regulatora mocy WYJŚCIOWEJ o wczesnej porze dnia może pozostawić zbyt małą ilość ciepła 

zmagazynowaną w piecu na wieczór, szczególnie przy niskich wartościach ustawień regulatora mocy WEJŚCIOWEJ. 

 
 

 

WAŻNE – Ze względu na fakt, że materiały z których piec jest wykonany są nowe, przez kilka pierwszych dni eksploatacji z pieca będzie się 

wydobywał delikatny zapach. 

POMIESZCZENIA NALEŻY DOBRZE PRZEWIETRZYĆ A MAŁE DZIECI, PTAKI W KLATKACH LUB OSOBY Z PROBLEMAMI Z 

UKŁADEM ODDECHOWYM NIE MOGĄ PRZEBYWAĆ W POBLIŻU PIECA PRZEZ PIERWSZE 48 GODZIN OD MOMENTU 

URUCHOMIENIA. 

 
Aby uruchomić piec, należy ustawić zarówno regulator mocy wejściowej jak i wyjściowej na maksimum i pozostawić na okres 48 godzin, 
następnie regulatory należy dostosować do użytku codziennego – zob. USTAWIANIE REGULATORÓW powyżej w niniejszej instrukcji. 

 

 
 

Czyszczenie 
 

Aby utrzymać zewnętrzny wygląd grzejnika w czystości, należy go okresowo jedynie przecierać suchą szmatką do kurzu. W czasie miesięcy letnich 

lub w innych okresach, gdy urządzenie nie jest używane i jest zupełnie zimne, należy skorzystać z możliwości przetarcia go zwilżoną ściereczką. Nie 

używać żrących środków czyszczących ani środków do polerowania mebli. 

Odbarwienie wykończeń ściennych może wystąpić od czasu do czasu nieco powyżej pieca akumulacyjnego w wyniku właściwości niektórych 

farb i materiałów dekoracyjnych lub obecności zanieczyszczeń środowiskowych w powietrzu (takich jak sadza lub dym jaki wytwarzają palące się 

świece, itd.)  Możliwy jest montaż odpowiedniej półki (dostępnej w firmie Dimplex jako osprzęt) w celu ograniczenia stopnia odbarwienia ściany. 

 

 

Obsługa posprzedażna 
Produkt jest objęty dwuletnią gwarancją od momentu zakupu, na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej załączonej do urządzenia.  

 
W ciągu tego okresu, zobowiązujemy się do przeprowadzenia bezpłatnej naprawy lub wymiany niniejszego produktu (zależnie od dostępności), pod 

warunkiem że został on zainstalowany i był obsługiwany zgodnie z niniejszymi instrukcjami oraz zgodnie z warunkami załączonej z urządzeniem karty 

gwarancyjnej. 

Prawa wynikające z niniejszej gwarancji są prawami dodatkowymi w stosunku do praw ustawowych, na które z kolei niniejsza gwarancja nie ma wpływu. 

 
W razie potrzeby uzyskania informacji lub pomocy w zakresie obsługi posprzedażnej w odniesieniu do niniejszego produktu prosimy wejść na stronę 
www.glendimplex.pl, gdzie znajdą państwo zakładkę „znajdź serwis” lub skontaktować się z naszą infolinią pod numerem (+48) 61 879 89 93 (Polska). 
Pomocne dla nas będzie uzyskanie od państwa informacji na temat numeru modelu, serii, daty zakupu oraz charakteru usterki w momencie wykonywania 
telefonu. Biuro Obsługi Klienta będzie również mogło udzielić państwu porad w zakresie zakupu wszelkich części zamiennych. 

 
Prosimy nie dokonywać zwrotu uszkodzonego produktu, ponieważ może to skutkować utratą lub uszkodzeniem produktu i opóźnieniem w uzyskaniu 

zadowalającej obsługi. 

 

Prosimy zachować paragon jako dowód zakupu. 

 

Globalne ogrzewanie skoordynowane 

Dimplex produkuje pełną gamę urządzeń grzewczych w dopasowanym stylu, aby zapewnić skoordynowane ogrzewanie w całym domu lub biurze. 

http://www.glendimplex.pl/


 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utylizacja 
 

 
Dla produktów elektrycznych sprzedawanych na obszarze Wspólnoty Europejskiej. Pod koniec żywotności 

produktów elektrycznych nie należy utylizować ich wraz z odpadami domowymi. Odzysk takich produktów należy 

przeprowadzać w odpowiednich punktach. Należy zasięgnąć informacji u władz lokalnych lub sprzedawcy detalicznego 

w danym kraju odnośnie możliwości ponownego ich wykorzystania. 

 
 
 

 
Niniejszy produkt jest zgodny z europejskimi normami bezpieczeństwa EN60335-2-30 oraz europejską normą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) EN55014, EN60555-2 i EN60555-3. Obejmują one 

istotne wymagania dyrektyw EWG 2006/95/WE i 2004/108/WE 

 
 
 

 

 

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. 
ul. Strzeszyńska 33; 60-479 Poznań 
biuro firmy czynne jest: 
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-16:00 
 
tel. (+48) 61 842 58 05/07/08 
fax (+48) 61 842 58 06 
e-mail: office@glendimplex.pl 
 www.glendimplex.pl 
 
Serwis urządzeń 
Nie dotyczy pomp ciepła Dimplex 
tel. (+48) 61 879 89 93 
Infolinia 0 801 44 33 22 
 
 

© GDC Group Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Materiał zawarty w niniejszej publikacji nie może być kopiowany w całości lub w części bez uprzedniego pisemnego pozwolenia. 

Oddział GDC Group Ltd, Millbrook House, Grange Drive, Hedge End, Southampton SO30 2DF 

http://www.glendimplex.pl/

