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Elektrické topné tìleso s regulátorem
prostorové teploty EL.05 RK

Návod k použití

Popis
      Elektrické topné tìleso s elektronickým regulátorem prostorové teploty a programem 
sušení (typ EL.05 RK) je urèeno pro pøímý ohøev teplonosné látky (vody) v koupelnových 
otopných tìlesech (dále jen „radiátorech”), které jsou souèasnì pøipojeny na soustavu 
ústøedního vytápìní.

    Elektronický regulátor je øízen mikroprocesorem, který zaruèuje inteligentní provoz 
koupelnového radiátoru. Zaøízení je vybaveno ochranou spínacího relé, která zamezí 
spínání èastìji než jednou za 5 sekund. V pøípadì výpadku napájecí sítì jsou                   
po opìtovném zapnutí automaticky obnoveny všechny funkce, které byly v provozu              
v  okamžiku  výpadku,  vèetnì  dokonèení  sušícího  cyklu.

     Elektronický regulátor pøispívá k požární bezpeènosti. V pøípadì závady na pøívodu 
elektroinstalace, která se projeví poklesem napìtí na spotøebièi, dojde k automatickému 
odpojení topidla od zdroje a regulátor indikuje poruchu.

Podmínky montáže
   Výkon elektrického topného tìlesa se volí v závislosti na výkonu radiátoru dle 
doporuèení jeho výrobce. Použití elektrického topného tìlesa o vyšším výkonu než        
je doporuèený výrobcem není pøípustné. Elektrické tìleso musí být instalováno vždy ve 
svislé poloze s kabelovým pøívodem ve spodní èásti. Montáž v jiné poloze není pøípustná.

      Pøi montáži je nutné dbát na provozní podmínky.  Otopná voda v radiátoru mìnící svùj 
objem vlivem zmìny teploty má možnost objemové zmìny vyrovnávat v expanzní 
nádobì *. Tìleso nesmí být instalováno do radiátoru zcela uzavøeného, pokud není 
zajištìna kompenzace objemové roztažnosti kapaliny. V opaèném pøípadì hrozí 
nebezpeèí nekontrolovatelného vzrùstu tlaku uvnitø radiátoru s možností jeho následného 
roztržení.

   Elektrická topná tìlesa jsou osazena omezovaèem teploty s vypínací teplotou               
do 90°C a s elektrickou aretací vypnutého stavu. Jedná se pouze o havarijní prvek, který 
slouží  jako  ochrana  proti  pøehøátí  tìlesa,  ale  nikoliv  jako  provozní  termostat.

      Pøi správné velikosti a instalaci elektrického topného tìlesa nesmí v bìžném provozu 
teplota otopné teplonosné kapaliny v radiátoru dosáhnout vypínací teploty omezovaèe. 
Pøedimenzováním výkonu el. topného tìlesa mùže dojít k rozpojení topného obvodu 
omezovaèem teploty. Elektrické tìleso lze uvést do provozu po odstranìní pøíèiny 
odpojením el. tìlesa od sítì po dobu 10 minut a opìtovném pøipojení k síti.

       Elektrické topné tìleso EL.05 RK bylo zkoušeno a certifikováno v EZÚ Praha.

Montáž
        Montáž a výmìnu el. tìlesa smí provádìt pouze osoba s pøíslušnou elektrotechnickou 
odbornou zpùsobilostí.

       Pøi montáži tato firma musí zkontrolovat, zda instalace do které bude tìleso pøipojeno, 
splòuje pøedepsané bezpeènostní pøedpisy. V koupelnách a sprchách musí být dodrženy 
ustanovení normy ÈSN 33 2000-7-701 **. Montáž se provádí dle obrázku è.1 do pravé 
nebo do levé vertikální komory radiátoru ve spodní èásti podle podmínek umístìní 
radiátoru v místnosti a pøipojení na otopnou soustavu. Úprava regulátoru pro opaèné 
umístìní se provede dle obrázku è.2. Regulátor lze pøi umístìní v blízkosti podlahy mírnì 
natoèit kolem své osy do optimální obslužné polohy.
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   Pøed montáží je nutno zkontrolovat dostateènou velikost montážního prostoru    
opatrným zasunutím elektrického tìlesa do radiátoru. Pøi montáži se do vnitøního závitu 
dolní vývodky radiátoru našroubuje elektrické topné tìleso a dotáhne stranovým klíèem 
velikosti 24. Nastavení elektronického regulátoru do soubìžné polohy s otopným tìlesem 
se provede povolením a opìtovným dotažením fixaèní matice. K tomuto úèelu lze použít 
napøíklad døík šestihranného klíèe do O4 mm, který pozvolna vsuneme do otvoru matice a 
pootoèíme maticí v požadovaném smìru.

       POZOR 
       Není pøípustné elektrické topné tìleso dotahovat jiným zpùsobem.

    Takto zkompletovaný radiátor se zavìsí na zeï, pøipojí k otopné soustavì, napustí 
teplonosnou kapalinou a odvzdušní.

  Pøi manipulaci je nutné tìleso chránit pøed nárazem, aby nedošlo k jeho    
mechanickému poškození. Elektrické topné tìleso se pøipojuje do instalaèní krabièky 
pevného elektrického rozvodu s pøedøazeným jistièem 10 A a jmenovitým napìtím 230 V 
50 Hz. Po instalaci el. tìlesa a napuštìní radiátoru kapalinou se musí ovìøit izolaèní odpor   
a ochrana pøed úrazem elektrickým proudem podle pøíslušné ÈSN **.

       Pøedpisy vztahující se k montáži el. tìlesa do koupelnového radiátoru: 
       ÈSN EN 60335-1, ÈSN EN 60335-2-43, ÈSN 061101, zákon è. 22/1997 Sb. 
       v platném znìní.

*    systém ústøedního vytápìní

**  pøi montáži el. topného tìlesa mimo území ÈR je nutné se øídit odpovídajícími národními pøedpisy

Obsluha
     Koupelnový trubkový radiátor se zabudovaným elektrickým tìlesem EL.05 RK mùže 
pracovat ve dvou režimech:
1.    jako „klasický  teplovodní  radiátor  ústøedního  vytápìní “ (trubkový radiátor osazený
       elektrickým topným tìlesem nemìní svoji funkci pøi provozu ústøedního vytápìní)
2.     jako  samostatné  elektrické  topidlo.  V  dobì,  kdy  není  v  provozu  ústøední  systém
       vytápìní,  je  možné  vodní  náplò  radiátoru  ohøívat  pøímo  pomocí  zabudovaného
       elektrického topného tìlesa.  V tomto pøípadì uzavøeme pøívodní ventil a  zapneme
       elektrické topné tìleso vypínaèem na regulátoru oznaèeným symbolem     .
       Ovládacím koleèkem regulátoru nastavíme požadovanou teplotu v místnosti.
       Nejnižší  teplota  je nastavena  v poloze malého symbolu    , nejvyšší  v poloze  velkého
       symbolu     .
       Teplota je regulována v rozmezí 5° - 30°C dle nastavení koleèka regulátoru.
       Elektrický radiátor lze uvést do režimu sušení stisknutím tlaèítka     .

Poznámka:
     Radiátor je uveden nejprve do režimu vytápìní spínaèem    .  V pøípadì, že uživatel 
požaduje aktivovat program sušení, stiskne tlaèítko    , kterým se uvede program sušení    
v èinnost, rozsvítí se oranžová signálka a po dobu dvou hodin vytápí radiátor na plný 
výkon. Po skoèení èasového limitu sušení regulátor pøepne do režimu vytápìní.                 
V pøípadì,  že  si  uživatel  pøeje  sušící  režim  ukonèit døíve, opìtovným stisknutím tlaèítka    
se ukonèí sušící cyklus a regulátor pøejde do režimu vytápìní.

Provozní indikace - stav signálky:
       zelená          -     zaøízení zapnuté, netopí, v prostoru je vyšší teplota
                                  než je nastavena na regulátoru
       èervená       -     zaøízení v provozu, topí se
       oranžová     -     zaøízení v provozu, topí se v režimu SUŠENÍ
       nesvítí            -     regulátor je vypnutý
       nesvítí (indikace jednou za minutu 2-5 bliknutí èervenì) - chybový stav: výrobce
       doporuèuje zaøízení vypnout na dobu 1 minuty a poté opìt zapnout (restart).
       Pokud se zaøízení neuvede v èinnost - kontaktovat obchodnìtechnický servis výrobce.
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Detail pozice
1 a 5

Obr. è.1 Obr. è.2

Upozornìní:
    Topná èást tìlesa musí být v celé své délce bìhem provozu neustále ponoøena                
v topné kapalinì! Z tohoto dùvodu je nutné radiátor pravidelnì kontrolovat a provádìt 
jeho odvzdušnìní!

     Pøívodní kabel tìlesa se nesmí pokládat na ohøáté otopné trubky tìlesa. V pøípadì 
poruchy tìlesa èi poškození napájecího pøívodu musí být jeho oprava èi výmìna 
provedena výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobnì kvalifikovanou osobou, 
aby se tak zabránilo vzniku nebezpeèné situace.

   Elektronický regulátor není urèen pro používání osobami (vèetnì dìtí), kterým      
fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost èi nedostatek zkušeností a znalostí 
zabraòuje v jeho bezpeèném používání, pokud na nì nebude dohlíženo nebo pokud 
nebyly instruovány ohlednì použití spotøebièe osobou zodpovìdnou za jejich 
bezpeènost. Není pøípustné ponechat dìti bez dozoru, aby si mohly s elektronickým 
regulátorem hrát.

Technické údaje
Jmenovité napìtí                                                       230 V 50 Hz

Omezovaè teploty max.                                            90 °C

Krytí                                                                             IP 44

Tøída spotøebièe                                                         I

Jmenovitý pøíkon                                                        200, 300, 400, 500, 600, 700,
                                                                                     800, 900, 1000, 1200, 1350 W

Délka pøipojovacího kabelu                                     1,2 m

Pøipojovací závit                                                         G 1/ 2”

Maximální provozní tlak                                            1,2 MPa

Pracovní poloha                                                         svislá ve spodní èásti radiátoru
                                                                                     v pravé nebo levé komoøe

Elektronický regulátor prostorové teploty s programem sušení:

   - nastavitelná provozní teplota                               5 ° - 30 °C

   - doba sušícího programu                                       2 hod.
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Postup pøetoèení regulátoru o 180°
  Provádí pracovník s odbornou elektrotechnickou kvalifikací alespoò                  
§ 6 vyhlášky è. 50/78 Sb.

      Požadavek pøetoèení regulátoru o 180° v horizontální ose vzniká pøi umístìní 
elektrického radiátoru na stìnu, kdy nevyhovuje obslužná poloha nastavená    
z výroby a je nutné zpøístupnit obslužnou èást regulátoru.

Postup pøetoèení regulátoru o 180° je následující:
1.    z pøipojovacího pouzdra regulátoru demontujeme krytku pomocí šroubováku 
       - viz. obr. è. 1 pozice 1

2.    odpojíme vstupní a výstupní vodièe z konektoru

3.    vyjmeme pøíslušnými kleštìmi pojistný kroužek z drážky hrdla konektoru regulátoru 
       - viz. obr. è. 2 pozice 1

4.    èásteènì vysuneme regulátor z kovového pouzdra - viz. obr. è. 2 pozice 2 
       a otoèíme regulátor o 180° - viz. obr. è. 2 pozice 3

5.    zasuneme regulátor zpìt do kovového pouzdra viz. obr. è. 2 pozice 4

6.    vložíme pøíslušnými kleštìmi pojistný kroužek do drážky hrdla konektoru regulátoru 
       - viz. obr. è. 2 pozice 5

7.    pøipojíme zpìt vodièe do konektoru regulátoru
       a) vodièe sí�ového pøívodu se pøipojí na fastony s oznaèením šipkou dovnitø  
       regulátoru - viz. obr. è. 2 detail konektoru
       b) vodièe el. topného tìlesa pøipojíme na fastony s oznaèením šipkou ven 
       z regulátoru - viz. obr. è. 2 detail konektoru

8.    nainstalujeme kryt pouzdra regulátoru pomocí šroubováku - viz. obr. è. 3 pozice1
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1 a 5
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Obr. è. 2

Obr. è. 3
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Obr. è. 1
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pilotní faston

výbìžek šipky oznaèuje
dvojici výstupních fastonù

prohlubeò šipky oznaèuje
dvojici vstupních fastonù
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