
INSTRUÇÕES DE USO 

 
ACUMULADOR DIGITAL INTELIGENTE 
 

ECOMBI PLUS 

MODELOS  

ECO15 PLUS 
ECO20 PLUS 
ECO30 PLUS 
ECO40 PLUS 

Leia estas instruções atentamente antes de instalar ou utilizar o aparelho por primeira vez. 
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1. INSTRUÇÕES IMPORTANTES  

É preciso sempre seguir precauções básicas para reduzir o risco de fogo, eletrocussão e danos às pessoas durante o funcionamento 

de aparelhos elétricos, o que inclui as seguintes precauções: 

 

• Este aparelho torna-se quente ao estar em funcionamento. 

Para evitar queimaduras, não toque as superfícies quentes com 

a pele. 

• Mantenha materiais combustíveis, tais como móveis, 

almofadas, roupa de cama, papéis, roupa, cortinas, etc. ao 

menos a 30cm da parte frontal, das laterais e da parte posterior 

do aparelho. 

• É indispensável que as distâncias livres indicadas sejam 

respeitadas. 

• PRECAUÇÃO – Algumas partes deste aparelho podem 

chegar a atingir temperaturas muito elevadas e causar 

queimaduras. Preste especial atenção quando houver a 

presença de crianças ou pessoas com alguma deficiência física, 

sensorial ou mental. 

• Não deixe as crianças sozinhas e assegure-se de que não 

brinquem com o aparelho. 

• Este aparelho não está destinado a ser usado por pessoas com 

alguma deficiência física, sensorial ou mental ou por crianças. 

• Este aparelho pode ser utilizado por crianças maiores de 8 anos, por pessoas com alguma deficiência física, sensorial ou mental 

ou pessoas que não saibam como funciona o aparelho, se elas forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável 

por sua segurança no que se refere ao uso do aparelho de uma forma segura, e elas entenderem os riscos implícitos. As crianças 

não devem brincar com o aparelho. A limpeza e/ou manutenção não deve ser realizada por crianças sem a supervisão de um 

adulto. 

• Crianças maiores de 3 anos e menores de 8 anos só poderão ligar e desligar o aparelho quando este estiver instalado ou colocado 

na sua posição normal de operação e se tiverem sido supervisionados ou instruídos sobre o uso do aparelho de uma forma 

segura, a entender os riscos implícitos. Crianças maiores de 3 anos e menores de 8 anos não podem ligar na tomada, regular 

nem fazer a limpeza ou manutenção do aparelho. 

• Crianças menores de 3 anos precisam de estar longe do aparelho, salvo que sob supervisão constante. 

• Não tente consertar o aparelho de aquecimento se ele apresenta um funcionamento anormal ou falho. Desligue o aparelho do 

quadro de proteção elétrica da moradia e permita que um eletricista qualificado faça a sua revisão antes de utilizá-lo novamente. 

• Não utilize o aparelho em exteriores. 

• Para desligar o aparelho, coloque o interruptor na posição de desligado e desligue do quadro de proteção elétrica da morada. 

• Não insira nem permita que objetos entrem através das grades de ventilação ou da saída de ar pois poderiam acarretar na 

descarga elétrica ou danificar o aparelho. 

• Não utilize este aparelho para secar roupa. Para prevenir incêndios, nunca obstrua a entrada ou saída de ar. As entradas e saídas 

de ar possibilitam o funcionamento correto e previnem o aquecimento excessivo. NÃO CUBRA as entradas ou saídas de ar. 

• Dentro do aparelho existem peças quentes e componentes que produzem faíscas. Não utilize o aparelho em lugares onde sejam 

utilizados ou armazenados gasolina, pinturas, vapores ou líquidos inflamáveis. É proibido o uso destes aparelhos em locais com 

gases, explosivos ou onde se manipulem substâncias inflamáveis. 

• Utilize este aparelho unicamente como descrito neste manual. Qualquer outro uso não recomendado pelo fabricante pode causar 

fogo, descarga elétrica ou lesão nas pessoas. 

• CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES. Este manual deve ser conservado e fornecido a todos os novos utilizadores. A garantia 

não cobrirá qualquer dano causado pela não observância de alguma destas instruções. 

• Nem os cabos de conexão nem outros objetos podem estar em contacto com o acumulador. 

• Após a montagem, controle a primeira carga até verificar a interrupção da mesma pelo controlo de carga. Durante este ciclo o 

cómodo precisa de ser ventilado. 

• A presença de fumaça de tabaco ou partículas em suspensão, poluição atmosférica, etc., no ambiente, pode fazer com que as 

superfícies de paredes próximas ao acumulador fiquem escurecidas. 

• O fato do aparelho não estar devidamente em hora e/ou as horas de tarifa reduzida estarem programadas incorretamente e/ou 

as temperaturas selecionadas serem demasiado elevadas, poderiam acarretar em um preço mais alto da fatura de eletricidade. 

 
 

 

Atenção: Para evitar o aquecimento excessivo, não cubra o aquecedor. 
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2.- MODO DE UTILIZAÇÃO 
 

2.1. Considerações Gerais 

 CUIDADO: NÃO UTILIZE ESTE APARELHO PARA SECAR A ROUPA. Não cubra o equipamento em nenhum momento. 

 

LIGAR / DESLIGAR 
 

 

Interruptor principal. Todos os modelos têm um interruptor na parte de trás que permite que o 

ECOMBI Plus seja desligado completamente. 

 

 

 

 

 

TECLADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON / OFF 

Assim que o acumulador estiver ligado à fonte de alimentação, ligue o interruptor principal situado na parte de trás do acumulador 

na posição ON para ligar o acumulador. 

 

ILUMINAÇÃO DISPLAY 

Pressionando qualquer tecla, o ecrã acende e ilumina-se com uma cor branca suave. A iluminação desliga-se novamente se passar 

algum tempo sem pressionar nenhuma tecla.  

O teclado apenas responde quando o ecrã estiver iluminado. Um toque numa tecla com o ecrã desligado não realiza nenhuma ação 

no aparelho. 

 

BLOQUEIO DE TECLADO 

 
Em qualquer modo de funcionamento é possível bloquear o teclado pressionando 

simultaneamente  e  durante 3 segundos. O ícone  aparece quando o 

teclado estiver bloqueado. 

 

Para desbloquear o teclado, pressione  e  simultaneamente durante 3 

segundos. 

 
 

  

Nível de carga atual 

Tecla “+” 
Pressione esta tecla para 

aumentar o valor de 
diferentes parâmetros. 

Tecla “-” 
Pressione esta Tecla para 
diminuir o valor de 

diferentes parâmetros. 

Tecla "Config / Prog” 
Pressione a tecla para acessar a 
configuração geral do 

equipamento. 
Pressione esta tecla para sair dos 
diferentes menus. 

 

Tecla “OK”  

Pressione a tecla para ver e 
alterar a hora. 
Pressione esta tecla para 

confirmar os valores nos 
diferentes menus. 
 

Aparelho de controle G-

Control 
Indicador de ligação. 

Programação diária:  
Nível de temperatura para 
cada faixa horária do dia atual. 

Bloqueio de teclado 

Indicador de modo Programa 

Nível atual de temperatura 

no modo PROGRAMA. 

Janelas abertas 
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2.2. Arranque 
 
O arranque do Ecombi Plus requer apenas 3 ações básicas: 
 

AJUSTE DE HORA E CARREGAMENTO 

 

Seleção de tarifa 8/14 horas 

Ecombi Plus pode trabalhar com tarifa de eletricidade com discriminação horária de 8 ou 14 horas na seção do vale. Configure o 

equipamento para 8 ou 14 horas, dependendo do número de horas fora do pico de sua tarifa. Para isso: 

- Tarifa 8 horas: Mantenha a tecla  pressionada enquanto liga o equipamento através do interruptor principal localizado 

na parte traseira direita do equipamento até que apareça a mensagem 8h na tela. 

- Tarifa de 14 horas: Mantenha a tecla pressionada enquanto liga o equipamento através do interruptor principal 

localizado na parte traseira direita do equipamento até que a mensagem 14 horas seja exibida na tela. 

 A potência elétrica máxima consumida durante o período de acumulação varia quando o equipamento é ajustado para 8 ou 14 

horas. 

 

 ECO15 Plus ECO20 Plus ECO30 Plus ECO40 Plus 

8 horas 975 W 1300 W 1950 W 2600 W 

14 horas 975 W 650 W 1300 W 1300 W 

 

Horas de carregamento: As horas de carregamento padrão do equipamento são das 00:00 às 08:00 e das 22:00 às 12:00 para a 

configuração de 14 horas. Se as horas fora de pico da sua taxa de discriminação forem diferentes das mencionadas, poderá alterá-las 

se desejar. Para esse tal: 

- Com o ecrã iluminado, mantenha premida a tecla  durante 5 segundos para aceder ao menu de configuração do 

equipamento até aparecer a palavra "Func.” de maneira intermitente. 

- Pressione a tecla  até que a palavra PArA esteja a piscar. 

- Agora pressione a tecla  para acessar o menu de parâmetros gerais (PArA). 

- Aparece a palavra UP01 correspondente ao primeiro parâmetro. O percurso de carregamento utilizado pelo equipamento 

é o que se encontra entre os parâmetros UP02 (Tempo inicial da faixa horária de carregamento. Padrão 00:00 para a 

configuração de 8 horas e 22:00 para a configuração de 14 horas) e UP03 (Tempo final da faixa horária de carregamento. 

Padrão 08:00 para a configuração de 8 horas e 12:00 para a configuração de 14 horas).  

- Use as teclas  e  para posicionar-se no parâmetro a ser modificado e a tecla  para aceder ao valor do parâmetro. 

- Use as teclas  e  para alterar a hora de início/fim da faixa horária de carregamento, uma vez que esteja dentro do 

parâmetro. Use  para confirmar o seu valor. 

- Pressione  para sair para o menu principal quando tiver terminado de realizar as alterações desejadas. 

 

Definição da hora: Ecombi Plus vem com a hora definida como padrão. Se estiver mal ajustada, pode ser facilmente alterada. Para tal, 

pode seguir os passos abaixo: 

 
  

i

MODIFICAR HORA 
 
 

CONFIRMAR E PASSAR PARA MINUTOS 
 
 

CONFIRMAR E PASSAR PARA O DIA DA SEMANA 
 
 

MODIFICAR MINUTOS 
 
 

MODIFICAR DIA DA SEMANA 
 
 

CONFIRMAR E SAIR 
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DEFINIR O MODO DE FUNCIONAMENTO E A TEMPERATURA DE REFERÊNCIA 

1. Com o ecrã iluminado, mantenha premida a tecla  durante 5 segundos para aceder ao menu de configuração do equipamento. 

2. Pressione a tecla  quando a palavra "Func.” esteja a piscar para aceder à seleção do modo de funcionamento. 

3. Use as teclas  ou  para selecionar o modo de funcionamento básico (Temperatura 24 horas) e  para confirmar. A 

temperatura definida e o nível de carga aparecem neste modo. 

4. Uma vez selecionado, defina a temperatura de referência do equipamento desejada com as teclas  e . O equipamento irá 

regular automaticamente a carga dia a dia para fornecer a temperatura de referência selecionada com o consumo mínimo. 

 

 
 

2.3. Configuração Avançada 
 

O menu de configuração geral permite fazer alterações e configurações adicionais para o arranque e funcionamento do 

equipamento. Para aceder o menu de configuração do equipamento, mantenha pressionada a tecla  durante 5 segundos no 

ecrã principal de qualquer modo de funcionamento do equipamento com o ecrã iluminado. Aparece o seguinte ecrã a piscar: 

 

 

Use as teclas  e  para navegar pelos menus disponíveis e pressione a tecla  para acessar a configuração que deseja 

alterar.  

MODO ANTI-GELO 
 
 

AJUSTAR A TEMPERATURA DEFINIDA 
 
 

MODO PROGRAMA 
 
 

MODO BÁSICO 
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A partir do menu de configuração poderá aceder a 5 menus diferentes que lhe permitem configurar cada parte do seu equipamento: 

- Menu de seleção do modo de funcionamento. Alterar o modo de funcionamento. 

- Menu de alteração de hora. Definição da hora do equipamento. 

- Menu de temperaturas (modo de programa). Alterar as temperaturas no modo de programa. (Sol, Lua e Anti-gelo). 

- Menu de programação (modo de programa). Alterar a programação semanal de temperatura do modo de programa. 

- Menu de parâmetros. Alterar os parâmetros gerais de funcionamento do equipamento. 

 

2.3.1. Seleção do modo de funcionamento 

 

O acumulador tem 3 modos de funcionamento: Básico (temperatura de 24 horas), Programa e Anti-Gelo. 

 

- Básico (Temperatura 24 horas): O acumulador mantém a temperatura definida selecionada durante 24 horas. Neste 

modo, o equipamento regula e ajusta automaticamente o seu carregamento dia a dia para manter a temperatura 

selecionada com o mínimo de consumo. Para alterar o valor da temperatura definida no modo básico, basta pressionar  

ou  quando a unidade estiver a funcionar no modo básico até que a temperatura desejada apareça no ecrã. A 

temperatura de referência e o nível de carregamento aparecem no ecrã neste modo. 

 
 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

MENU - MODO 
 

2.3.1. SELEÇÃO DO MODO 
DE FUNCIONAMENTO 
 
 

2.3.2. DEFINIÇÃO DA HORA 
 
 

2.3.3. TEMPERATURAS DO 
MODO DE PROGRAMA 
 
 

MENU - HORA 
 

MENU - TEMPERATURAS 
 

MENU - PROGRAMAÇÃO 
 

MENU - PARÂMETROS 
 

CONFIGURAÇÃO GERAL 
 
 

2.3.4. PROGRAMAÇÃO SEMANAL 
MODO DE PROGRAMA 
 
 

2.3.5. PARÂMETROS GERAIS 
 
 

SAIR PARA O MENU PRINCIPAL 

AJUSTAR A TEMPERATURA DE REFERÊNCIA 
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- Programa: A temperatura definida varia de acordo com o programa semanal definido na unidade. Podem ser selecionados 

3 níveis de temperatura (Conforto, Eco e Anti-Gelo) para cada intervalo de tempo (1 hora) para ajustar a temperatura 

ambiente aos hábitos e necessidades dos diferentes usuários. Pode alterar a temperatura definida para cada um dos 3 níveis 

de temperatura (Ver secção 2.3.3 Temperaturas do Modo Programa) bem como o nível de temperatura associado para 

cada hora da semana (Ver secção 2.3.4 Modo de Programa). A palavra PRG, e o diagrama de temperatura horizontal para 

as 24 horas do dia atual aparecem no ecrã neste modo. 

 

 
 

- Anti-gelo: O acumulador não mantém nenhuma temperatura nem segue nenhuma programação, mantendo a configuração 

horária previamente estabelecida. O elemento de compensação será ligado se a temperatura ambiente estiver abaixo da 

temperatura de anti-gelo para evitar o congelamento. A hora e o dia atuais ao lado do ícone Anti-gelo 

( ) são mostrados neste modo. 

 

Aceda ao menu de configuração geral do equipamento (Seção 2.3) e pressione a tecla  quando aparecer a palavra "Func." 

para aceder ao menu de selecção do modo de funcionamento. Use  ou  para selecionar o modo de funcionamento desejado. 

Confirme com . 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONAMENTO NO MODO PROGRAMA 
 

FUNCIONAMENTO NO MODO BÁSICO 
 

FUNCIONAMENTO NO MODO ANTI-GELO 
 

SAIR PARA O MENU PRINCIPAL 
 
 

MODO PROGRAMA 
 
 

MODO BÁSICO 
 
 

MODO ANTI-GELO 
 
 



7 

2.3.2. Definição da hora            

Pode pressionar a tecla  em qualquer momento para sair do menu de ajuste de hora. 

 

 

 
 

 

Também se pode aceder ao menu de configuração da hora a partir do menu de configuração geral do equipamento (Secção 

2.3). 

 Se o dispositivo estiver associado a uma unidade de Controle G, a definição da hora é cancelada e a hora da unidade é configurada 

automaticamente. Neste caso, não será possível aceder ao menu de configuração. 

 Por padrão, o Ecombi Plus vem definido de fábrica com o horário de inverno, com uma configuração de carregamento das 00:00 às 

08:00. Não altera a hora automaticamente se não estiver ligado à unidade de Controle G. Por favor, note que se mudar para horário de 

verão também deverá mudar a hora de carregamento do equipamento para que o mesmo se adeque à faixa horária pico da sua tarifa de 

discriminação horária. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i

i

MODIFICAR HORA 
 

CONFIRMAR E PASSAR PARA MINUTOS 
 
 

MODIFICAR MINUTOS 
 

CONFIRMAR E PASSAR PARA O DIA DA SEMANA 
 
 

MODIFICAR DIA DA SEMANA 
 

CONFIRMAR E SAIR 
 

SAIR PARA O MENU PRINCIPAL 
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2.3.3. Temperaturas. Modo Programa          
 

Pode alterar o valor definido dos 3 níveis de temperatura usados no Modo Programa (Conforto, Eco e Anti-Gelo) em qualquer 

momento.  

Para tal, aceda ao menu de configuração geral do equipamento (Secção 2.3 ) e prima  quando o ícone ºC aparecer junto 

aos 3 ícones de temperatura (Sol, Lua e Anti-Gelo). 

Agora pressione  para selecionar a temperatura que deseja alterar: Conforto, Eco ou Anti-gelo. Use  e  para selecionar o 

valor de temperatura desejado. Pressione  para sair para o menu principal. 
 

 
Também é possível alterar temporariamente a temperatura definida durante a faixa horária atual do modo de programa. Isto pode 

ser feito simplesmente pressionando as teclas  ou . A mudança temporária é mantida até a próxima alteração da faixa 

horária programad 

 

2.3.4. Programação Semanal. Modo Programa        
 

PROGRAMAÇÃO 

 

Pode modificar a programação semanal dos níveis de temperatura definida por padrão no equipamento, selecionando para cada 

hora da semana, o nível de temperatura (Conforto, Eco ou Anti-Gelo) que deseja.  

Para tal, aceda ao menu de configuração geral do equipamento (Secção 2.3 ) e prima  quando o ecrã mostrar o ícone PRG 

junto ao gráfico de barras horizontal de temperaturas horárias. 

 

 

SAIR PARA O MENU PRINCIPAL 
 
 

TEMPERATURA CONFORTO 
 
 

MODIFICAR VALOR 
 
 

MODIFICAR VALOR 
 
 

TEMPERATURA ECO 
 

TEMPERATURA ANTI-GELO 
 

MODIFICAR VALOR 
 
 

Dia 1. Hora 00:00 
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O primeiro segmento do primeiro dia da semana (Dia 1 - Segunda-feira) correspondente às 00:00 começa a piscar. O gráfico de 

barras na parte superior do ecrã representa os níveis de temperatura programados para cada faixa horária do dia em questão. 

- 2 barras representam a faixa horária com a temperatura de conforto programada. ( ) 

- 1 barra representa a faixa horária com a temperatura eco programada. ( ) 

- Nenhuma barra representa a faixa horária com a temperatura anti-gelo programada. ( ) 

 

Pressionando , poderá selecionar o nível de temperatura desejado para a hora desejada: Anti-gelo  (3°C), Económico  

(18°C) ou Conforto  (21°C).  

 

Pressione  para avançar para a hora seguinte. O nível de temperatura selecionado é registado na nova faixa horária. 

 

Depois de ter configurado as diferentes faixas horárias do dia 1, acederá automaticamente à configuração do dia 2, premindo a 

tecla . Repita os passos para a programação dos 7 dias da semana. 

 

CÓPIA DA PROGRAMAÇÃO DE UM DIA, AVANÇAR PARA O DIA SEGUINTE 

- Se não desejar alterar a programação de nenhum dia da semana, prima  em qualquer momento para avançar para o 

dia seguinte. 

- Pode copiar a programação do dia atual para os outros dias da semana. Para esse tal: 

o Mantenha premida a tecla  para copiar a programação do dia atual para o dia seguinte da semana. A mensagem 

CPXY aparece no ecrã onde X: dia atual; Y: dia seguinte da semana. 

o Mantenha pressionada a tecla  para copiar a programação do dia atual para todos os dias da semana. A 

mensagem CPAll aparece no ecrã indicando que a programação foi copiada com sucesso em todos os dias da 

semana. 

  Ecombi Plus não será carregado em intervalos configurados com Anti-gelo . Recomenda-se reservar este nível de temperatura 

apenas para dias completos, quando não for necessário aquecimento. 

 

 

2.3.5. Parâmetros gerais            
Aceder ao menu de parâmetros 

 
Aceder ao parâmetro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podem ser feitas alterações em qualquer momento nos parâmetros gerais de 

funcionamento do equipamento, tais como configuração de carregamento, 

unidades de temperatura, dias de carregamento semanal... Para tal, aceda o menu 

de parâmetros do menu de configuração geral do equipamento (seção 2.3), 

prima a tecla  quando aparecer no ecrã a palavra "PArA”.  

 

O display mostrará UP01. 

 

Use  e  para se mover através dos diferentes parâmetros. 

 

Prima  para aceder o valor do parâmetro que deseja alterar. Altere o valor 

com as teclas de navegação  e . Confirme o novo valor com .  

Pode sair da configuração em qualquer momento, premindo . 

 

Os parâmetros de funcionamento do Ecombi Plus que podem ser modificados 

pelo usuário estão listados abaixo: 

- UP01: Percentagem % inicial de carregamento. 

- UP02: Hora de início da tarifa reduzida. (Padrão 00:00) 

- UP03: Hora de finalização da tarifa reduzida. (Padrão 08:00) 

- UP04: Hora de início do segundo período de tarifa reduzida (se não 

houver um segundo período na sua tarifa, mantenha em 00:00). 

- UP05: Hora de finalização do segundo período de tarifa reduzida (se não 

houver um segundo período na sua tarifa, mantenha em 00:00). 

- UP06: Dias de carregamento da semana. 

- UP07: Correção da temperatura ambiente (Valores de -5ºC a 5ºC). 

-  

i
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Modificar valor: Diminuir 

 
Confirmar valor 

 

- UP08: Tempo máximo de funcionamento da resistência de compensação 

durante a faixa horária de tarifa com sobretaxa. Ajuste este valor para "0" 

para não permitir o funcionamento da resistência de compensação numa 

faixa de tarifa com sobretaxa, nesse caso a correção do carregamento não 

funcionará, sendo aplicado o mesmo nível de carregamento a cada dia. 

(Padrão: 5 horas) 

- UP09: Proteção de temperatura excessiva durante o carregamento. 

Graus acima do nível de conforto em que o acumulador pára de carregar. 

(Valores 1,2,3,4 e 5). 

- UP10: Graus Celsius ou Fahrenheit (Valores: ºC - F). 

- UP11: Ativação Janelas Abertas. (On/Off). 

- UP12: Ativação Arranque Adaptável (On/Off). 

- UP13: Tipo de controlo de temperatura. PID recomendado e padrão. 

 Ecombi Plus não muda automaticamente do horário de inverno para o horário 

de verão ou vice-versa quando não está conectado à internet. Dependendo da tarifa, 

pode ser necessário alterar a configuração horária para se adequar aos períodos de 

tarifa reduzida. 

 
2.3.5.1. Configuração do carregamento. Ajuste horário e semanal 

Dias de carregamento na semana (parâmetro 

UP06) Carregamento/não carregamento para 

o dia 1 

 
Avançar para o dia seguinte 

 

 

Aceda ao menu de parâmetros gerais para alterar o período de carregamento 

do seu acumulador do Ecombi Plus. (Ver "Menu Parâmetros Gerais"). Por 

padrão, o período padrão de 00:00 às 08:00 está definido, e o carregamento está 

ativo todos os dias da semana. 

Períodos de Carregamento 

Podem ser selecionados 2 períodos de carregamento no Ecombi Plus. 

- 1º período de carregamento: UP02 a UP03. (00:00 às 08:00 por padrão). 

- 2º período de carregamento: UP04 a UP05 (desativado por padrão, 00:00 às 

00:00). 

Dias de carregamento da semana 

É possível selecionar os dias da semana em que o acumulador Ecombi Plus vai ou 

não carregar. Aceda ao parâmetro UP06 para alterar os dias da semana em que 

pretende que o seu acumulador Ecombi Plus seja carregado. (Por padrão, 

carrega 7 dias por semana). 

Aceda ao parâmetro UP06 pressionando . O indicador do primeiro dia da 

semana (1) na parte superior do visor e a ativação da carga para esse dia 

(On/Off) são mostrados no display. 

Pressione  e  para alterar a ativação da carga para o dia indicado. 

Pressione  para avançar através dos diferentes dias. 

 Ao seleccionar um dia da semana como dia sem carregamento, o Ecombi Plus 

define automaticamente o ponto de ajuste Anti-gelo para esse dia no modo 

Programação e atribui esta temperatura ao dia sem carregamento de 24 horas no 

modo Básico de maneira automática. 

 

ACUMULADOR DE CALOR INTELIGENTE 

 

Ecombi Plus otimiza o consumo energético, a satisfazer a demanda energética solicitada pelo utilizador em cada período de tempo, 

o que alcança o bem-estar desejado com um consumo mínimo. 

 

Controlo de carga inteligente 

Ecombi Plus incorpora um avançado controlo eletrónico de carga que analisa a demanda energética do cómodo onde se encontra 

instalado através dos seus diversos sensores e utiliza esta informação posteriormente para maximizar o processo de carga e, de 

este modo, otimizar o consumo energético. 

 

i

i
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O nível de carga é controlado em todo momento pelo controlo eletrónico, representado no display pelos quadrados situados na 

parte inferior do ecrã. 5 quadrados representam o nível de carga completa do acumulador. 

 

 

 Quando o Ecombi Plus estiver a ser carregado, o quadrado superior correspondente ao nível de carga atual aparece de 

forma intermitente. 

 

Proteção de temperaturas excessivas no cómodo 

Para conseguir a máxima economia de funcionamento e evitar consumos desnecessários, se a temperatura de funcionamento 

máxima para o cómodo é superada durante a carga do acumulador, a carga será interrompida até que a temperatura diminua. 

 

Correção de carga 

A percentagem de carga (%) do Ecombi Plus é corregida automaticamente pelo controlo eletrónico. Se o funcionamento da 

resistência de apoio supera um determinado valor no total de horas de maior custo, a carga do acumulador se incrementa numa 

percentagem específica proporcional às horas de funcionamento. Se, pelo contrário, o funcionamento da resistência de apoio não 

supera esse valor, a carga do acumulador se reduz à percentagem estabelecida. 

 
Este modo de funcionamento leva a uma adaptação completa do consumo às necessidades térmicas reais da moradia, a 

proporcionar a poupança máxima para o bem-estar desejado. O funcionamento é independente da carga do acumulador. A carga 

inicial pode ser modificada com o parâmetro UP01 e ela é automaticamente estabelecida em 100%. 

 

Elemento de aquecimento de compensação 

Se a energia descarregada pelo acumulador não é suficiente para satisfazer a demanda energética do cómodo onde o Ecombi Plus 

está instalado, um elemento de aquecimento de compensação incorporado na estrutura do aparelho será acionado para 

completar a demanda energética do cómodo. O tempo máximo de funcionamento do elemento de compensação fora das horas 

de tarifa reduzida pode ser regulado e inclusive cancelado pelo utilizador através do parâmetro UP08. (Consulte “2.3.5. Parâmetros 

gerais”). 

 

 

O acumulador e o elemento de compensação nunca funcionam ao mesmo tempo. 

 

Janelas Abertas 

Se a função Janelas Abertas estiver ativa, o elemento de compensação se desligará automaticamente sempre que ocorrer uma queda 

brusca na temperatura do cómodo, a evitar, deste modo, um gasto desnecessário de energia. Após um período de tempo, o 

aparelho volta ao modo de operação prévio. 

 Quando a função de Janelas Abertas estiver em funcionamento, aparecerá no ecrã o símbolo . 

 

Posta em Marcha adaptável 

Se a função de controlo da Posta em Marcha estiver ativa, o controlo eletrónico de Ecombi Plus analisará as necessidades 

energéticas do cómodo onde o acumulador está instalado a utilizar esta informação para adiantar o horário da Posta em Marcha e 

alcançar a temperatura programada no momento esperado. 

 Quando a função de Posta em Marcha estiver em funcionamento, aparecerá no ecrã o símbolo  

 

  

i

i

i

i

Nível de carga atual. 

Elemento de aquecimento de 
compensação ON. 
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RESET DO ACUMULADOR E VALORES DE FÁBRICA 

O acumulador pode voltar às configurações dos valores de fábrica. Para fazer o reset do aparelho, pressione  e  

simultaneamente durante 5 segundos até que o texto SrES aparecer. 

Pressione  para confirmar que deseja voltar aos valores de fábrica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valores de fábrica 

 

Parâmetro Configuração de 8 horas Configuração de 14 horas 

Sol: Temperatura de confort 21ºC 21ºC 

Lua: Temperatura Económica 
18ºC 18ºC 

Temperatura Antigelo  
3ºC 3ºC 

UP01: Percentagem inicial de carga 100% 100% 

UP02: Início do período tarifa reduzida 1 00:00 22:00 

UP03: Fim do período tarifa reduzida I 08:00 12:00 

UP04: Inicio do período tarifa reduzida 2 00:00 00:00 

UP05: Fim do período tarifa reduzida 2 00:00 00:00 

UP06: Dias de carga na semana Automaticamente -> Carga os 7 dias da semana. 

UP07: Correção temperatura ambiente 0ºC 0ºC 

UP08: Tempo máximo funcionamento do elemento 

de compensação em tarifa de alto custo. 

5 horas 3 horas 

UP09: Proteção contra temperatura excessiva 2ºC 2ºC 

UP10: Unidades de temperatura ºC ºC 

UP11: Função Janelas Abertas Off Off 

UP12: Função Posta em Marcha Adaptável Off Off 

UP13: Tipo de Controlo de Temperatura PID PID 

UP14: Restrição de elemento de compensação de fim 

de semana 

On Não se aplica 

Programação de fábrica/automática 7 dias da semana: 

- Eco 00:00 a 07:00 e 22:00 a 00:00 

- Confort 07:00 a 22:00 

 

  O fato do aparelho não estar devidamente em hora e/ou as horas de tarifa reduzida estarem programadas incorretamente 

e/ou as temperaturas selecionadas serem demasiado elevadas, poderiam acarretar em um preço mais alto da fatura de eletricidade. 

 

MODO EMISSOR 
 

O equipamento tem um modo emissor que pode ser ativado temporariamente. Para isso, desligue o equipamento usando o 

interruptor geral localizado na parte traseira direita do equipamento e ligue-o novamente mantendo a tecla  premida até que 

apareça no ecrã a mensagem 19.0E (Indica que o modo emissor foi ativado). 

 

- Este modo é um modo de funcionamento temporário a partir do qual não se pode aceder ao menu de configuração geral 

do equipamento, nem alterar o modo de operação, nem permitir qualquer outra ação sobre o equipamento. 

- Use as teclas  e  para alterar a definição de temperatura conforme desejado neste modo de funcionamento. O 

dispositivo fornecerá calor instantâneo, ligando a resistência de compensação. 

- Neste modo de funcionamento temporário, o equipamento nunca irá carregar. 

 

Para sair do modo emissor e retornar ao modo de funcionamento normal do equipamento, basta desligar e ligar novamente o 

equipamento usando o interruptor geral localizado na parte traseira direita. 

i
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3.- FUNCIONAMENTO COM UM DISPOSITIVO G CONTROL HUB 
 

Através de um dispositivo G-Control Hub conectado à rede da moradia, é possível controlar o funcionamento completo e integral 

do acumulador Ecombi Plus remotamente a partir de qualquer lugar a utilizar da app Elnur Wifi Control ou a app do sítio web. 

(https://remotecontrol.elnur.es). Para utilizar esta caraterística, o acumulador Ecombi Plus precisa estar associado a um dispositivo 

G-Control Hub ligado à Internet. 

 
3.1 Para associar o Ecombi Plus ao dispositivo G Control Hub, ative o modo Descobrimento do dispositivo. Pressione durante 3 

segundos o botão situado na parte posterior do G Control Hub para ativar o modo descobrimento. Uma luz laranja intermitente a 

cada segundo indica que o modo associação foi ativado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Com o G-Control Hub em modo descobrimento, pressione o botão  do acumulador durante 3 segundos até que o 

símbolo apareça no ecrã. 

A partir deste momento a programação e as temperaturas de funcionamento do acumulador poderão ser controladas e ajustadas 

através da app Elnur Wifi Control ou através da app do sítio web. (https://remotecontrol.elnur.es). 

 

3.3 Para desassociar o acumulador, será preciso fazer o reset do aparelho. Consulte a secção “Reset do acumulador e valores 

de fábrica”. Assim que o acumulador voltar aos valores de fábrica, a programação será eliminada, a rede de RF será desassociada e 

o acumulador será desvinculado do G Control Hub ao que estivesse associado. 
 

4.- PROBLEMAS E SOLUÇÕES 
 

O ECOMBI Plus não esquenta 
Comprove que o aparelho está ligado e no modo de funcionamento desejado. 

Comprovar que o ECOMBI Plus não esteja coberto ou com as entradas de ar inferior 

obstruídas. Se o limitador térmico LR foi acionado, será preciso rearmá-lo manualmente. 

O ECOMBI Plus não 

esquenta o suficiente 

Comprovar que a temperatura selecionada seja a adequada. É possível que o cómodo 

necessite maior potência de aquecimento. 

O display mostra mensagens 

de erro 
Por favor, contacte o Serviço de Assistência Técnica. 

O teclado não responde 
O ecrã mostra  ao tocar alguma tecla se o teclado do ECOMBI Plus estiver bloqueado. 

Mantenha pressionadas as teclas “+” e “-” durante alguns segundos para desbloqueá-lo. 

(Consulte a secção “Bloqueio de Teclado”). 

Ecombi Plus não comunica 

com o dispositivo G-Control 

Hub. 

Certifique-se de que o aparelho esteja associado através do símbolo 

fixamente no display. Para distâncias superiores a 30 metros e 2-3 paredes, associe 

primeiro os aparelhos mais próximos ao dispositivo, já que cada aparelho pode exercer 

de repetidor do sinal. 

Se o símbolo estiver intermitente, certifique-se de que o G-Control Hub está 

corretamente ligado e se algum aparelho que estivesse a exercer de repetidor do sinal 

tenha sido eliminando. 

 

https://remotecontrol.elnur.es/
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5.- MANUTENÇÃO 
 

Estes acumuladores de calor não precisam de nenhum tipo de manutenção especial, a proporcionar bem-estar térmico durante 

longas temporadas. 

Limpe o pó com um pano suave e seco, mas somente quando a unidade estiver desligada e fria.  

Não utilize dissolventes nem produtos abrasivos. 

Ao finalizar a temporada de frio, desligue o aparelho através do interruptor situado na parte posterior. 
 

 Este acumulador de calor foi fabricado dentro de um sistema de qualidade assegurada e de acordo com procedimentos 

que respeitam o meio ambiente. Uma vez finalizada a vida útil do aparelho, leve-o a um ponto de coleta de resíduos para que os 

seus materiais possam ser reciclados da forma adequada. 

 

 

6.- COMPONENTES PRINCIPAIS 
 

Resistência Acumulador (Salvo ECO158 Plus) Ref. 15190091 Cartão Potência e Suporte Ref. 15191890 

Resistência Acumulador (ECO158 Plus) Ref. 15190875 Cartão Teclado Eco Plus Ref. 15191873 

450W Resistência Compensação (ECO158 Plus) Ref. 15190105 NTC Sensor Ambiente Ref. 46102195 

600W Resistência Compensação (ECO208 Plus) Ref. 15190110 110ºC Limitador Ref. 15190725 

900W Resistência Compensação (ECO308 Plus) Ref. 15190120 135ºC Limitador Rearme Manual Ref. 10190460 

1200W Resistência Compensação (ECO408 Plus) Ref. 15190130 PT1000 Sensor do núcleo Ref. 15192140 

Interruptor Ref. 46100530   

 

7.- CARACTERÍSTICAS TECNICAS 
 

Modelo ECO15 Plus ECO20 Plus ECO30 Plus ECO40 Plus 

COMPRIMENTO 55cm 66cm 89cm 111cm 

ALTURA 73cm 73cm 73cm 73cm 

FUNDO 18cm 18cm 18cm 18cm 

PESO 59kg 77kg 112kg 147kg 

CONEXÃO 220-240V~ 220-240V~ 220-240V~ 220-240V~ 

ISOLAMENTO Classe I Classe I Classe I Classe I 

TIPO DE LADRILHO 11072 11016 11016 11016 

Nº DE LADRILHOS 4 8 12 16 

POT. COMPENSAÇÃO 450W 600W 900W 1200W 

 Configuração de 8 horas de carga 

POT.MÁX. ACUMULADOR 975W 1300W 1950W 2600W 

ACUMULAÇÃO 7.8 kWh 10.4 kWh 15.6 kWh 20.8 kWh 

 Configuração de 14 horas de carga 

POT.MÁX. ACUMULADOR 975W 650W 1300W 1300W 

ACUMULAÇÃO 9.5 kWh 9.1 kWh 15.5 kWh 18.2 kWh 

 

 As resistências de acumulação e compensação nunca funcionarão ao mesmo tempo. 

 

O símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não pode ser tratado como desperdício 

normal do lar. Este produto deve ser l e v a d o  ao ponto de c o l e t a  de aparelhos elétricos e eletrónicos 

para reciclagem. Ao certificar-se de que este produto foi descartado corretamente, estará a ajudar que se 

evite possíveis consequências negativas para o ambiente e a saúde pública que poderiam ocorrer se este 

produto não fosse descartado da forma adequada. Para obter mais informações sobre a reciclagem deste 

produto, entre em contacto com o órgão administrativo responsável na sua cidade, com os serviços de coleta 

de resíduos ou com a loja onde o produto foi comprado. Estas disposições somente são válidas nos países 

membros da UE. 

 

 

i
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Como parte da nossa política de melhora constante, a Elnur s.a. se reserva o direito a realizar modificações técnicas sem aviso prévio. 
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